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Fiske- och verksamhetsplan 2009 
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 och dokumentera vandringshinder inom FVO med syfte att långsik-
tigt eliminera desamma samt undersöka/iordningsställa befintliga/nya lekbäck-
ar för öring kring Ljustern. 

2006 
2008 

  x  

Sonderingar har gjorts kring vandringshindret intill Kônsten vilket reste en del farhågor om detta 
projekts fortsättning (vattenärenden är generellt en lång, byråkratisk och ofta oviss process). EU:s 
vattendirektiv innehåller dock element som underlättar arbeten med att åtgärda vattenhinder. Före-
ningen har efter inbjudan av länsstyrelsen blivit informerad om EU:s vattendirektiv. 
 

2. 5 Marknadsföra föreningens vatten till företag, organisationer och andra intres-
senter. Ett arbete som bör ske i samarbete med entreprenörer som tar ansvar 
för faciliteter av t ex transporter, mat, servering, städning etc. 

2007   x  

Styrelsen har utformat och marknadsfört ett ”Enhetskort” som riktas till vårdinrättningar. Några 
företagskontakter har dock inte initierats. På den nya hemsidan bör emellertid föreningen tillhanda-
hålla information om ”fiskepaket” till besökarna. 
 

3. 5 Undersöka möjligheten att göra Simshyttsjön till en ”specimensjö” för grov 
gädda (öring?) med särskilt fiskekort. Sjön skulle därmed upphöra att gälla för 
fiske vid lösande av ordinarie sportfiskekort. 

2008   x  

Ordförande har kontaktat kommunen och länsfiskekonsulenten (Ulf Pierrou) om befintliga under-
sökningsdata. Några äldre vattenprover och ett provfiske finns att tillgå, vars resultat tyvärr inte ger 
övertygande information om sjön är lämplig eller inte lämplig som specimensjö. 
 

4. 5 Utplantera 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna (Nisshyttan) och 200 kilo i Ljustern 
samt utsätta ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Jämfört med 2008: års utplanteringar 
mängden av öring och ål densamma. 

2009    x 

Ny utplanteringsplan. 
 

5. 5 Undersöka förutsättningar för utplantering av gös i älvsträckan mellan Lång-
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). 

2009    x 

Nytt uppdrag. 
 

6. 5 Underlätta för våra fiskegäster i ädelfiskesjöarna i Nisshyttan genom att anlägga 
bryggor och lägga ut spänger. 

2009    x 

Nytt uppdrag. 
 
Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  
 


