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Fiske- och verksamhetsplan 2015 
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 Ljusterån – nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid Kônsta. 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. 
 

2. 5 Ljusterån – övre: arbeta för att riva ut vandringshindret nedanför f d polishuset 
och konstruera ett omlöp (faunapassage) vid dammluckan närmast Ljustern. 

2013    x 

En å med fria vandringsvägar ger förutsättningar till fiske efter exempelvis själreproducerad öring. 
 

3. 5 Restaurera Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern (”Dalkarlsån”) 
enligt utredning av Anders Bruks (konsult: Vattenbruks AB). 

2013   x  

Externa bidrag är en förutsättning för restaurering av Jönshytteån. För Dalkarlsån avser föreningen 
att med egna medel bekosta inventering och restaurering. För Dalkarlsån planeras förberedelser och 
åtgärder under 2015. 
 

4. 5 Restaurera vattendrag från Jönshytteån i söder till Björkljustern i norr med 
avseende på vandringshinder. 

2013    x 

Vattendraget hyser ett flertal vandringshinder i form av dämmen och överfallströsklar. Projektet är 
en fortsättning på projekt 3 ovan. Projektet omfattar Gustafs FVOF och innebär sannolikt att vat-
tendomar måste omprövas. 
 

5. 5 Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen. 2013    x 
Flera faktorer måste uppfyllas före en eventuell gösutsättning: 
1) Länsstyrelsen måste bevilja tillstånd för gösutsättning, 2) de boende kring sjön måste acceptera en 
(förväntad) ökad fiskeaktivitet i och kring sjön, 3) tillgängligheten ner till sjön måste förbättras för 
allmänheten och 4) en/flera platser måste iordningsställas för båtramp/-er. 
 

6. 5 Rapportering av vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder. 2015    x 
Föreningen avser att göra Galleriet på hemsidan tillgänglig för intresserade att ange var (helst GPS-
koord.), beskriva hur och helst också ladda upp bilder på vägtrummor (eller andra anordningar) som 
utgör vandringshinder för fiskar/djur. Föreningen kommer därefter att informera markägaren och 
kommunicera vandringshindret till tillsynsmyndighet (länsstyrelsen och/eller Vattenmyndigheterna). 
 

Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  
 


