Planen är inte en årlig skall-göra-lista utan ska ses som en strategisk viljeyttring
över tid i syfte att verka för ett systematiskt vatten- och fiskevårdsarbete.

Prioritet
Klart
Delvis
Inte startat

Fiske- och verksamhetsplan 2016

Beslutsår

Fiskestämma 2016-04-27

1. Riva5ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån.
2013
x
Borttagande av vandringshinder i syfte att möjliggöra för bland annat öring att nå forssträckorna kring
Säterdalens lekpark i Ljusterån, vilka har lämpligt substrat/lekgrus för fortplantning.
2. Riva5ut vandringshinder vid f d polishuset och bygga omlöp vid dammluckan i 2013
x
Ljusterån samt riva ut vandringshinder/iordningsställa fria vandringsvägar från
Jönshytteån i öster till Björkljustern i väster.
Med dessa åtgärder får större delen av avrinningsområdet fria vandringsvägar. Vattendraget har flertal
vandringshinder i form av dämmen och överfallströsklar. Förutom medel från fastighetsägare är externa
bidrag en förutsättning för genomförandet. Förslag på åtgärder för Jönshytteån finns beskrivna av Anders Bruks. Planen innebär också att Gustafs FVOF, som förvaltar Björkljustern, Stensjön och Övre
Risshyttesjön, deltar i arbetet.
3. Riva5ut vandringshinder och restaurera ån mellan Dalkarlen och Ljustern, ”Dal- 2013
karlsån”, enligt konsultförslag från Anders Bruks.
Planen är att föreslagna åtgärder ska genomföras under 2016.

x

4. Iordningsställande
5
av lekområde för gädda och grodor längs ett bäckutflöde till 2016
Ljustern samt lägga ut spänger för underlättande av studier av främst grodlek.
Planen är att åtgärder ska genomföras under 2016.

x

5. Undersöka
5
förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
2013
x
Flera faktorer måste uppfyllas före en eventuell gösutsättning, bland annat måste tillstånd för gösutsättning beviljas av länsstyrelsen, boende kring sjön måste godkänna en (förväntad) ökad fiskeaktivitet
i och kring sjön, tillgängligheten ner till sjön måste förbättras för allmänheten mm.
6. Rapportering
5
av vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder.
2015
x
Att göra Galleriet på hemsidan tillgänglig för beskriva och ladda upp bilder på vägtrummor och andra
vandringshinder. Syftet är att uppmärksamma ägarna på vandringshindren och åtgärda desamma.

Ulf Ljusteräng
Styrelsen gm. ordförande
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