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Styrelsens verksamhetsberättelse 2012 
 
Ordförande Ulf Ljusteräng  Ledamot 1 Åke Berg 
Sekreterare Ulla Karlmats  Ledamot 2 Tore Fahlholm 
Kassör Anders Norman  Ledamot 3 Patrik Andersson 
   Ledamot 4 Johan Thommes 
 
Suppleant 1 Johan Landin  Suppleant 3 Christer Mårs 
Suppleant 2 Mikael Andersson    
 
Revisor (sammank.) Torsten Stenqvist  Revisorsuppleant Sven Andersson 
Revisor Bo Stenqvist    
 
Valberedning (sammank.) Lars Gabrielsson  Valberedning Vakant 
 
Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2012 har styrelsen medverkat i följande aktiviteter: 

1. Genomfört fem protokollförda styrelsemöten. 
2. Åke och Gunnel Berg arrangerade föreningens traditionella vårangeltävling i Nisshyttan. 
3. Med hjälp av Åke och Gunnel Berg (pimpel) och Patrik Andersson (ismete) deltagit i vinter-

fiskeaktiviteter under Sportlovet. Aktiviteten var välbesökt, bra väder och grillmöjligheter vid 
de nya slogbodarna bidrog till att arrangemanget blev lyckat. 

4. Upplåtit arrende (del av Ljusterån) till fäbodens arrendator Lars Johannesson. Detta var sista 
året för Lars som arrendator. Han har arrenderat fäboden sedan 2007. 

5. Erbjudit Summer Camp (12 – 15 år) att fiska i ädelfiskesjöarna till reducerat pris. 
6. Borlänge Energi (BE) med Erik Sjölander och anlitad konsult Walter Johansson höll ett sam-

rådsmöte i Nisshyttan/Embjörs bystuga då BE önskar bygga om/restaurera befintliga 
dammkonstruktioner. Föreningen var representerad med Ulf L, Åke B och Anders N. 

7. Föreningens funktionär sedan lång tid, Sven Andersson avled under hösten. Föreningen 
hedrade Sven med en minnesgåva, närvarade på begravningen var Åke B och Anders N. 
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Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2012 
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 Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/ 
nya lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern. 

2006 
2008 

  x  

Styrelsen har tillsammans med Säters Energi sökt och erhållit Bygdemedelspengar (19 000: - av sökta 
25 000: -) för ombyggnad av intagningsgallret till kraftstationen vid Kvarnfallet i syfte att minimera 
skador på ålen. 
 
Anders Bruks (företaget: Vattenbruks) har kartlagt Jönshytteån i syfte att (bland annat) öka potentia-
len för öringslek.  Åns restaureringsbehov tillika kostnader finns beskrivna i rapporten. Ån mellan 
Dalkarlen och Ljustern kommer troligen att inventeras under året. Punkten utgår 2013 och kommer 
istället att ingå i en övergripande vatten- och fiskestrategi. 
 

2. 5 Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter. 2007   x  
Styrelsen har inte aktivt marknadsfört fiskeaktiviteter då åtgärden inte prioriterats. Med ny hemsida, 
deltagande i Leader-projektet: Ljustern – en tillgång och med representation på Visit Södra Dalarnas 
hemsida anser styrelsen att föreningens exponering är tillräcklig. Punkten utgår 2013. 
 

3. 5 Öring och ålutsättning: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern och 
ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Det senare förutsätter att ålbidrag beviljas. 

2012  x   

Utplanteringarna har fullföljts enligt planen. Punkten utgår 2013 och kommer fortsättningsvis inte att 
ingå i fiske- och verksamhetsplanen. 
 

4. 5 Anordna sommar- och vinteraktivitet på Ljustern för allmänheten. Sommarak-
tivitet i form av prova-på-mete för barn och ungdomar, vinterdito i form av ett 
kommunmästerskap (KM) i pimpel och angelfiske/ismete. De senare aktivite-
terna sker parallellt med lekaktiviteter, korvgrillning och pröva-på-pimpling. 

2012  x   

Föreningen arrangerade i samverkan med Leader-projektet: Ljustern – en tillgång, en Ljusterndag 
med prova-på-mete för barn och ungdom – med fiskegaranti (vilket också infriades). I samverkan 
med Leader-projektet: Ljustern – en tillgång, arrangerade föreningen en pimpel- och angelfisketäv-
ling. Arrangemanget blev lyckat även om deltagande fiskare (13 stycken) kunde varit fler. Punkten 
utgår 2013 och kommer fortsättningsvis inte att ingå i fiske- och verksamhetsplanen (men lever för-
hoppningsvis vidare i föreningens regi). 
 
Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  
 


