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Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2015 har följande aktiviteter genomförts:
1.
2.

Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten.
Vattenmyndigheten (VM) för Bottenhavet ordnade ett informationsmöte om nästa 6-årscykel
för vattendirektivet (tredje 6-årscykeln sedan införandet). Syftet var att informera/ha en dialog
om direktivet och uppmana deltagarna att skriva remissvar på VM: s rapporter till nästa arbetscykel. Ulf L besökte mötet i Falun.
3. Dubbeltrumman för Gessån under Nisshyttevägen är via Anders Bruks inlagd i Trafikverkets
åtgärdsobjekt till 2017 (trumman ersätts för att undanröja nuvarande vandringshinder).
4. Årets fiskeaktivitet under Sportlovet fick ställas in på grund av osäkra isförhållanden.
5. Samma öde, dvs dåliga isar, gjorde att också KM i ismete/angling och pimpling utgick.
6. Isarna visade sig däremot tåligare i Nisshyttan där föreningens traditionella vårangeltävling i
ädelfiskesjöarna kunde genomföras som planerat. Med Åke och Gunnel Berg som planerare
och dirigenter kunde vi som var tillfälliga medhjälpare lotsa evenemanget i hamn.
7. Länsstyrelsen utförde elprovfiske i Jönshytteån. Resultat är ännu inte färdigställd, uppgifter om
elprovfisket finns på föreningens hemsida.
8. Ingen Ljusterndag genomfördes detta år. Efter samtal med Torbjörn Orr kan arrangemanget
eventuellt återkomma 2016, men då i en delvis ny form och vid en tidpunkt närmare skolstart.
9. DVVF (Dalarnas VattenVårdsFörbund) anordnade en välbesökt träff med föreläsningar och
guidning på Fortums vattenkraftverk vid Eldforsen/Eldbäcken och längs fiskomlöpet. Ulf L
deltog från föreningen.
10. Diskussion om att ersätta Björshyttsjön med en ny put-and-take sjö. Anledningen är att framtida vattenvårdsåtgärder innebär att rymningsskyddet i Björshyttsjön måste tas bort. Laggarbosjön är det i nuläget mest troliga alternativet.
11. Kortfiskeförsäljning via iFiske var år 2015 151 fiskekort av alla korttyper (år 2014 141 fiskekort) för sammanlagt 17 440: - (16 600: -).
12. Föreningen är sedan 2015 medlem i regionförbundet Fiskevattenägarna Dalarna – Gävleborg.
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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.
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1.

Ljusterån
5
– nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid Kônsta.
Vandringshindret är beskrivet i VISS. Inga åtgärder.

2013

x

2.

Ljusterån
5
– övre: arbeta för att riva ut vandringshindret nedanför f d polishu- 2013
set och istället konstruera en faunapassage på platsen.
Vandringshindret är beskrivet i VISS. Inga åtgärder.

x

3.

Restaurera
5
Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern (”Dalkarlsån”) 2013
x
enligt utredning av Anders Bruks (konsult: Vattenbruks AB).
Vandringshindret är beskrivet i VISS. Åtgärder med fastighetsägare och kommun planeras 2016.

4.

Restaurera
5
vattendrag från Jönshytteån i söder till Björkljustern i norr med 2013
x
avseende på vandringshinder.
Vandringshindren är beskrivna i VISS. Ulf L har informerat Gustafs FVOF om projektplanerna.
Inga övriga åtgärder.

5.

Undersöka
5
förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
Inga åtgärder.

2013

x

Ulf Ljusteräng
Styrelsen gm. ordförande
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