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Fiske- och verksamhetsplan 2008 
Planen är inte en årlig skall-göra-lista utan ska ses som en strategisk viljeyttring 
över tid med syfte att verka för ett systematiskt vatten- och fiskevårdsarbete. 
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1. 5 Introducera en ”fiska-i-Säter-dag” med olika aktiviteter, ett samarrangemang 
med Gustafs, St Skedvi och Silvbergs FVOF: ar. 

2006    x 

Detta uppdrag har ännu inte realiserats. Ordförande har pga arbete på annan ort (Kalmar) inte priori-
terat frågan. Ett möte planeras för innevarande år. 
 

2. 5 Undersöka förutsättningar för ett gemensamt kommunfiskekort, ett samar-
rangemang med de fyra största FVOF: arna. 

2006   x  

Detta förslag har ännu inte realiserats. Ordförande, som initierat och tidigare samtalat med berörda 
FVOF: ar, har inte gått vidare med frågan pga skäl som anges ovan. Innevarande år kommer dock 
förnyade kontakterna att inledas. 
 

3. 5 Inventera och dokumentera vandringshinder inom FVO med syfte att långsik-
tigt eliminera dessa samt undersöka/iordningsställa befintliga/nya lekbäckar 
för öring kring Ljustern. 

2006 
2008 

  x  

Sonderingar har gjorts kring vandringshindret intill Kônsten. Det som framkommit hittills är att pro-
cessen för att avgöra ett vattenärende är lång, byråkratisk och ofta oviss. Det faktum att området 
ligger inom ett naturreservat och är granne med Kônsten med Riksantikvarieämbetet som intressent 
gör inte saken lättare. Men än har vi inte nått vägs ände … 
 

4. 5 Marknadsföra föreningens vatten till företag, organisationer och andra intres-
senter. Ett arbete som bör ske i samarbete med entreprenörer som tar ansvar 
för faciliteter av t ex transporter, mat, servering, städning etc. 

2007   x  

Styrelsen har utformat och marknadsfört ett ”Enhetskort” som riktas till vårdinrättningar. Däremot 
har inte några företagskontakter initierats under året. 
 

5. 5 Utplantera 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna (Nisshyttan) och 200 kilo i Ljustern 
samt utsätta ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Jämfört med 2007 innebär detta en 
minskning av öringsutsättningen i Ljustern med 100 kilo medan utsättningen 
av öring i ädelfiskesjöarna och ål i Ljustern är densamma. 

2008    x 

Ny utplanteringsplan. 
 

6. 5 Undersöka möjligheten att göra Simshyttsjön till en ”specimensjö” för grov 
gädda (öring?) med särskilt fiskekort. Sjön skulle därmed upphöra att gälla för 
fiske vid lösande av ordinarie sportfiskekort. 

2008    x 

Nytt uppdrag. 
 
Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  
 


