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Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2009 har styrelsen medverkat i följande aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Genomfört två protokollförda styrelsemöten.
Ordförande har deltagit i en tematräff i Rättvik: Hur får vi ett bra flodkräftbestånd i Dalarna?
Representerat föreningen på besöksnäringsträff i syfte att främja Säters turism.
Medverkat i ett möte anordnat av Näringslivsenheten om utvecklingen i och kring Ljustern.
Tagit initiativ till en pimpelaktivitet på Ljustern för skolungdomar under sportlovet. Från
föreningens sida rätade Åke och Gunnel Berg samt Evert Lundin ut frågorna om pimpelfiskets mystik.
Upplåtit arrende (del av Ljusterån) till Lars Johannesson, arrendator av Fäboden i Säterdalen.
Arrendet, som löper säsongsvis, har varit återkommande sedan 2007, avgiften är 500: -/år.
Åke och Gunnel B. arrangerade som vanligt vår traditionella vårangeltävling i Nisshyttan.
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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.

Prioritet
Klart
Delvis
Inte startat

Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2009

Beslutsår

Fiskestämma 2010-04-29

1. Inventera
5
och dokumentera vandringshinder inom FVO med syfte att långsik- 2006
x
tigt eliminera desamma samt undersöka/iordningsställa befintliga/nya lekbäck- 2008
ar för öring kring Ljustern.
Pengar från LOkala NAturvårdssatsningar (LONA) finns att söka för ”... att stimulera och stärka det
lokala engagemanget i naturvårdsfrågor”. Max 50 % statlig finansiering, övrig medfinansiering kan till
exempel ske i form av arbete i projektet. LONA söks med kommunen som medarrangör, som också
samordnar och ansvarar för projektet genomförande.
2. Marknadsföra
5
föreningens vatten till företag, organisationer och andra intres- 2007
x
senter. Ett arbete som bör ske i samarbete med entreprenörer som tar ansvar
för faciliteter av t ex transporter, mat, servering, städning etc.
Styrelsen har fortsatt introducerat Enhetskortet, ett kort riktas till institutioner/vårdinrättningar. Inga
ytterligare näringskontakter har tagits.
3. Undersöka
5
möjligheten att göra Simshyttsjön till en ”specimensjö” för grov 2008
x
gädda (öring?) med särskilt fiskekort. Sjön skulle därmed upphöra att gälla för
fiske vid lösande av ordinarie sportfiskekort.
Av tillgängliga mätvärden och okulära bedömningar tycks inte sjön vara lämplig till att utveckla till en
specimensjö. Punkten utgår 2010.
4. Utplantera
5
800 kilo öring i ädelfiskesjöarna (Nisshyttan) och 200 kilo i Ljustern 2009
samt utsätta ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Jämfört med 2008: års utplanteringar
mängden av öring och ål densamma.
Utplanteringarna har fullföljts enligt plan. Punkten utgår 2010.

x

5. Undersöka
5
förutsättningar för utplantering av gös längs älvsträckan mellan 2009
Långhags och St Skedvi kraftstation i Dalälven. En sträcka som huvudsakligen
tillhör St Skedvi FVOF men som också berör Säter och Gustafs FVOF: ar
(nedanför Långhags kraftstation).
Uppdraget har inte påbörjats.
6. Underlätta
5
för våra fiskegäster i ädelfiskesjöarna i Nisshyttan genom att anlägga 2009
bryggor och lägga ut spänger.
Uppdraget har slutförts. Punkten utgår 2010.

x

x
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