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Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2013 har styrelsen medverkat i följande aktiviteter:
1.
2.
3.

Genomfört tre protokollförda styrelsemöten.
Vår nya hemsida blev offentlig, föreningens fönster mot omvärlden.
Ulf Lj skrev remissvar om Dalarnas miljömål, angående vandringshinder och vattenregleringar.
4. Åke och Gunnel Berg (pimpel) och Patrik Andersson (ismete) medverkade i en mycket välbesökt fiskeaktivitet under Sportlovet. Bra väder och grillmöjligheter vid de nya slogbodarna
bidrog till att arrangemanget blev välbesökt.
5. Föreningen arrangerade kommunens första (!) KM i ismete/angling och pimpling. 17 lag
deltog i angelfiske/ismete medan deltagande pimplare var betydligt färre. Arrangemanget var
uppskattat vilket bör borga för ett årligt återkommande tilldragelse.
6. Åke och Gunnel Berg arrangerade föreningens traditionella vårangeltävling i Nisshyttan.
7. Föreningen har renoverat fisketavlor och kompletterat med ny text och QR-kod (iFiske).
8. Erbjudit Summer Camp (12 – 15 år) att fiska i ädelfiskesjöarna till reducerat pris.
9. Föreningen har i samverkan med Leader-projektet: Ljustern – en tillgång, arrangerat en Ljusterndag med prova-på-mete för barn och ungdom.
10. Ulf Lj har varit på två föreläsningar: Kraften i vattnet – förändrad reglering i Dalälven,
Dalälvens VattenVårdsFörbund (DVVF) och ett föredrag om Siljansöringen i framtiden? Arrangerat av några FVOF: ar kring Siljan.
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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.
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1. Färdigställa
5
ombyggnation av intagningsgaller till kraftstationen vid Kvarnfallet 2013
x
i samarbete med Säters Energi.
Ombyggnation av grindgaller (längre vertikal lutning, tätare mellan gallren och fiskflyktväg förbi vattenintag) färdigställdes hösten 2013. Säters Energi ansvarade för utförande och huvuddelen av finansiering. En anordning för att samla upp fiskar från flyktanordningen kommer eventuellt att konstrueras under sommaren. Projektet slutfört, punkten utgår 2014.
2. Ljusterån
5
– nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket.
2013
x
Ett borttagande av nämnda vandringshinder möjliggör för öringen att vandra upp till forssträckor
högre upp i Ljusterån (Säterdalens lekpark) som hyser lämpliga lekförutsättningar i form av lekgrus.
3. Ljusterån
5
– övre: arbeta för att riva ut vandringshindret nedanför f d polishuset 2013
x
och att bygga ett omdrev vid dammluckan.
En å med fria vandringsvägar ger förutsättningar till riktat fiske efter exempelvis utplanterad ädelfisk.
4. Restaurera
5
Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern enligt utredning 2013
x
av Anders Bruks (konsult: Vattenbruks).
Föreningen har tillsammans med Säters kommun äskat medel hos länsstyrelsen för en restaurering av
Jönshytteån. En förutsättning för restaureringen är att begärda medel erhålls. Vid ett positivt besked
från länsstyrelsen återstår att restaurera ”Dalkarlsån”.
5. Restaurera
5
vattendrag från Jönshytteån i söder till Björkljustern i norr med 2013
x
avseende på vandringshinder.
Ett flertal vandringshinder i form av dämmen och överfallströsklar omöjliggör i nuläget fria vandringsvägar. Restaureringen är en fortsättning att projektet ovan (nr 4) kan komma tillstånd. Projektet
involverar Gustafs FVOF och innebär sannolikt att vattendomar måste omprövas.
6. Undersöka
5
förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
2013
x
Flera faktorer måste dock uppfyllas före en eventuell utplantering. Det primära är att de boende
kring sjön accepterar en ökad fiskeaktivitet i och kring sjön. Ett annat viktigt krav är att tillgängligheten ner till sjön förbättras för allmänheten och att några av dessa platser också kan iordningsställas
för båtramper. Sist men inte minst måste länsstyrelsen bevilja tillstånd för utplantering.
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