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Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2010 har styrelsen medverkat i följande aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Genomfört fyra protokollförda styrelsemöten.
Ulf Lj och Anders N var på en informationskväll: Skatteinformation för ideella föreningar.
Ulf Lj har representerat och informerat om föreningen i olika turismforum.
Ulf Lj har medverkat i möte om Ljustern – en tillgång (3: årigt Leader-projekt).
Föreningen hörsammade skolans uppmaning om aktiviteter under Sportlovet. Föreningen har
via Åke och Gunnel Berg samt Evert Lundin rätat ut frågetecknen kring pimpelfiskets mystik.
Patrik A visade hur ismete fungerar i praktiken. Arena för aktiviteterna var sjön Ljustern.
Upplåtit arrende (del av Ljusterån) i Säterdalen till fäbodens arrendator Lars Johannesson.
Upplåtelsen har varit årligt återkommande sedan 2007, arrendeavgiften är 500: -/år.
Åke och Gunnel Berg arrangerade vår traditionella vårangeltävling i Nisshyttan.
Erbjudit arrangör av Summer Camp (Per Eriksson) rabatterade fiskekort i ädelfiskesjöarna.
Reparerat fisketavlor, ordnat med nya informationsskyltar och uppgraderat fiskepärmar.
Provfiskat efter kräftor i Gessån och Ljustern.
Satt ut två risvålar i Ljustern och en i respektive ädelfiskesjö 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 2010

Beslutsår
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1. Inventera/åtgärda
5
vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/ 2006
x
nya lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.
2008
Några möjliga lekbäckar är identifierade, bäckarna bör undersökas med sakkunnig från länsstyrelsen.
Pengar från LOkala NAturvårdssatsningar (LONA) finns att söka för ”... att stimulera och stärka det
lokala engagemanget i naturvårdsfrågor”. Max 50 % statlig finansiering, övrig finansiering kan t ex
ske i form av arbete i projektet. LONA kräver att kommunen är medarrangör, samordnare och ansvarig för projektet genomförande.
2. Marknadsföring
5
av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.
2007
x
FVOF är aktiv i Leader-projektet: Ljustern – en tillgång (3: årigt EU-projekt). Föreningen kommer
att bidra med arbetstid och pengar via fiskevårdande aktiviteter (t ex tid för hemsidekonstruktion och
risvålsutläggning samt pengar i form av öringsutsättningar). Projektet kommer att underlätta fisket i
och kring Ljustern (fiske- och båtbryggor, nya vägar etc) och öka kunskapen om föreningens syfte
och arbete vilket också bör innebära en ökad kortfiskeförsäljning. FVOF kommer också att söka
bidrag från projektet för arbetet med vår nya hemsida.
3. Öring
5 och ålutsättning: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern och 2010
x
ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Obs! Beviljade ålbidrag är en förutsättning (bidrag
som ev. kan komma att omprioriteras, se punkt 4).
Jämfört med 2009 är antal kilo utplanterade öring desamma 2010. Då oklarhet rådde om bidrag för
ålutsättning utplanterades inga ålar i Ljustern 2010. Punkten utgår 2011.
4. Undersöka
5
förutsättningar för utplantering av gös i älvsträckan mellan Lång- 2009
x
hags och St Skedvi kraftstation i Dalälven. En älvsträcka som huvudsakligen
tillhör St Skedvi FVOF men som också berör Säter och Gustafs FVOF: ar
(nedanför Långhags kraftstation).
Ordförande har påbörjat en diskussion om gösutplantering med St Skedvi och Gustafs FVOF: ar om
hur FVOF: arna på bästa sätt optimerar regleringsfondspengarna till fiskevårdande insatser – större
satsningar med gemensam bidragsansökning eller att FVOF: arna ansöker var för sig?
5. Flytta/ersätta
5
fiskspärren i Björshyttsjöns utlopp till vägtrumman samt ersätta 2010
x
nuvarande fisknät med järngaller.
Ett nytt stålgaller kommer att säkerställa rymningsskyddet, detta i kombination med en flytläns
kommer också rensning av gallret att underlättas. Punkten utgår 2011.

Ulf Ljusteräng
Styrelsen gm. ordförande
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