Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 22

Datum
Tid
Plats

2011:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Anders Norman
Patrik Andersson

2011-02-02
18:00
Säters Stadshotell

Åke Berg
Yngve Holmstedt, suppleant
Torsten Jusslin, adjungerande

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport/budgetprognos. Anders N. meddelade att behållningen är 6 835: -.
Fiskekort har sålts för 97 326: -, medan fiskinköpen stannar på 76 057: - (överskott 21 000: -). Tryckkostnad för nya fiskekort (6 000 stycken) blev 5 706: -. Ur
kassarapporten i övrigt kan nämnas att årlig bankavgift är 1 500: -, fjolårets möten
har kostat 2 400: - och 1 800: - har betalts för annonser. En höjning av ädelfiskekorten diskuterades då nuvarande pris om 80: - knappt täcker kostnaden. Öringen
kostar 77: -/kilo, inklusive frakt och moms men exklusive annonskostnad och
andra underhållskostnader.
2. Flytläns till ädelfiskesjöarna. Ulf Lj. har varit i kontakt med räddningstjänsten i
Borlänge som lovat undersöka om föreningen kan få någon begagnad flytläns.
3. Fortsatt ålfiske i undantagsområdena (förbud mot försäljning). Föreningen svarade på ett remissutskick från länsstyrelsen, där föreningen motsatte sig det ursprungliga förslaget om ett totalförbud för ålfiske även i undantagsområdena.
Föreningen förordade istället förbud mot fasta redskap och kommersiellt fiske i
nämnda områden samt att restaureringsbidrag skulle utgå för iordningsställande
av vandringsvägar etc.
4. LONA (lokala naturvårdssatsningar). Ulf Lj. informerade om ett statsbidrag för
natur- och miljösatsningar med syfte att främja Sveriges miljömål. Statlig ersättning kan uppgå till max 50 %, ideella föreningar, kommun, företag etc måste bistå
med resterande 50 %. Ideella föreningar kan bistå med arbetsinsatser istället för
kontanter.
5. Hemsidan. Den elev på Falun/Borlänge Högskola (grafisk teknologi) som var intresserad att ta sig an vår hemsida i form av ett examensarbete kommer tyvärr inte
att göra något examensjobb denna termin. Spaningen efter nya intressenter går
vidare ...
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§6

Ål- och öringsutsättningar 2011 (eventuell anmälan om ålyngel)
En ny ansökan om pengar till ålutsättning måste göras, föreningen har ännu inte erhållit
ersättning för den senaste ålutsättningen, Anders N. reder ut förutsättningarna till nästa
styrelsemöte. Beslut om 2011: års utsättningar fattas på kommande årsmöte, styrelsen
föreslår att fjolårets tilldelning vad gäller öring ska gälla även i år.

§7

Leader-projekt om Ljustern (400 tim)
Risvålar till Ljustern, Ulf Lj. hör med kommunen om/var ris finns att hämta.

§8

Sportlovsaktiviteter, anmälan senast 16 februari till Hammars tryckeri.
Föreningen anordnar angel-(ismete) och pimpelfiske onsdag 2 mars kl. 10.00. Ulf Lj. skriver annons till Säterbladet.

§9

Fiske- och verksamhetsplan 2010 (5 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekvatten kring Ljustern. Något objekt bör identifieras.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter. Pågående
Leader-projekt ryms till viss del under denna punkt.
3. Öring- och ålutsättning 2010 (800 kg öring i ädelfiskesjöarna samt 200 kg öring).
Reservation om ålutsättning i Ljustern tills garantier om ersättning bekräftas.
Uppfyllts: 800 kg öring i ädelfisksjöarna samt 200 kg öring i Ljustern har utplanterats. Ok vad gäller utsättning av öring, pga oklar finansiering har dessvärre ingen
ålutsättning gjorts 2010.
4. Eventuell utplantering av gös i Dalälven (samarrangemang med övriga FVOF: ar).
Nuläge?
5. Iordningställande av nytt rymningsskydd vid ädelfisksjöarna i Nisshyttan. Nuläge?

§ 10

Inga övriga frågor
Årets angeltävling i Nisshyttan (Myggtjärn och Björshyttsjön) bestämdes till lördag den 19
mars. Ulf Lj. skriver annons för Säterbladet.
Minkfällor finns på miljökontoret att låna.

§ 11

Ordförande Ulf Lj. avslutar mötet, nästa styrelsemöte preliminärt onsdag den 9 mars kl.
18:00.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

2 (9)

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 23

Datum
Tid
Plats

2011:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Anders Norman
Patrik Andersson

2011-03-09
18:00
Säters Stadshotell

Åke Berg
Tore Fahlholm
Johan Thommes
Anders Lantz, adjungerande

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport/budgetprognos. Anders N. Den ekonomiska situationen är oförändrad sedan sista styrelsemötet.
2. Flytläns till ädelfiskesjöarna. Ulf Lj. har varit i kontakt med räddningstjänsten i
Borlänge men har ännu inte erhållit något svar.
3. Hemsidan. Anders N. ska kontakta en person som eventuellt kan hjälpa föreningen att färdigställa hemsidan. Ulf Lj. ska höra med Högskolorna i Falun/Borlänge
(igen) och även med Gävle om någon elev är intresserad att göra hemsidan som
ett examensjobb.

§6

Ål- och öringutsättningar 2011 (eventuell anmälan om ålyngel).
Från länsstyrelsen finns inget beslut om möjligheten att söka bidrag för ålutsättning.
Kommer eventuellt ett beslut i april - maj. Pengar för tidigare ålutsättning är på väg in till
föreningen.

§7

Leader-projekt om Ljustern (400 tim).
Insamling av ris/granris för utsättning av tre risvålar. Johan T. kontaktar ansvarig på Mellanskog om möjligheten att ta ris till utsättning kring Ljustern.

§8

Arrende av Ljusterån (del av) i Säterdalen för år 2011.
Arrendatorn av Fäboden (Lars Johannesson) vill fortsätta med arrendet även detta år.
Styrelsen har inga invändningar mot detta, stämman har dock det avgörande beslutet vad
gäller utarrendering av föreningens vatten (§ 7 i stadgarna).
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§9

Inför Fiskestämman
Fastställande av datum.
Datum bestämdes till onsdag den 4 maj kl. 18:00 på Säters Stadshotell. Annons införs den
19 april i Säterbladet.

§ 10

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ulf Lj. skriver berättelsen och skickar ut den till styrelseledamöterna för påseende.

§ 11

Styrelsens ekonomiska rapport, budgetförslag samt överlämnande för revision.
Anders N. har varit i kontakt med revisorerna. Styrelsen föreslår stämman att 20 000: budgeteras för iordningsställande av hemsidan.

§ 12

Ev. ändrad ersättning till funktionärer, för fisketillsyn och/eller bilresor.
Pga skattetekniska skäl sänks ersättningen till ordförande, kassör och sekreterare med en
(1) krona, från 1 000: - till 999: -. Övriga ersättningar föreslås vara oförändrade.

§ 13

Ev. ändring av fiskeregler?
Frågan lämnas utan åtgärd.

§ 14

Ev. ändring av fiskeavgift och/eller typ av fiskekort.
Styrelsen diskuterade en eventuell prishöjning av ädelfiskekortet, från 80: - till 100: - pga
att fraktpriset har höjts och i övrigt säkerställa en något högre ekonomisk marginal. Patrik
A. frågar runt vilka kortpriser andra fiskeföreningar har som också sätter ut ädelfisk. Frågan om en eventuell höjning avgörs på fiskestämman.
Förslag om att släppa i stora öringar i våra ädelfisksjöar (minst) en gång årligen (ca 10
styck/sjö) i syfte att locka fler fiskare. Detta förfarande skulle också annonseras, Ulf Lj.
hör med Leif på fiskodlingen huruvida detta är möjligt och till vilken kostnad.

§ 15

Ev. ändring av 2010: års fiske och verksamhetsplan?
Nuvarande punkt 5 utgår då saken kommer att åtgärdas under våren/sommaren 2011. I
övrigt föreslår styrelsen att planen ligger fast, dock finns frågetecken kring en eventuell
ålutsättning och hur samarrangemanget med övriga FVOF: ar (fr a Gustafs och St Skedvi)
ska konkretiseras.

§ 16

Fiske- och verksamhetsplan 2010 (4 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekvatten kring Ljustern.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.
3. Öring- och ålutsättning 2010 (800 kg öring i ädelfiskesjöarna samt 200 kg öring).
Reservation om ålutsättning i Ljustern tills garantier om ersättning bekräftas.
4. Eventuell utplantering av gös i Dalälven (samarrangemang med övriga FVOF: ar).
(5. Iordningställande av nytt rymningsskydd vid ädelfisksjöarna i Nisshyttan. Utgår).
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§ 17

Övriga frågor
Tore F. tycker att öringsutsättningarna i Ljustern ska stoppas, då han anser att det bara är
att mata gäddorna. Andra i styrelsen tycker att det finns mervärden med öring i Ljustern.
Stora öringar har bevisligen fångats vilket ger bra reklam, dessutom finns möjligheten att
fånga ädelfisk på ett ”vanligt” sportfiskekort.

§ 18

Mötet avslutas.
Ordförande Ulf Lj. avslutar mötet, nästa träff blir i samband med Fiskestämman.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 24

Datum
Tid
Plats

2011:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Patrik Andersson
Åke Berg

2011-09-19
18:00
Säters Stadshotell

Tore Fahlholm
Yngve Holmstedt, suppleant
Sven Andersson, adjungerad

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport/budgetprognos. Ingen rapport då Anders N. var frånvarande.
2. Ål- och öringutsättningar. Årets sista öringar beställda till ädelfisksjöarna och
Ljustern. Några i styrelsen tycker inte att öring ska sättas ut i Ljustern med motiveringen att gäddorna äter upp öringarna. Styrelsen beslutade om fortsatt öringsutsättning då utplanteringarna ger fiskarna ett mervärde. Vid ålutsättningen gjorde
Södran ett reportage.
3. Summer Camp. Aktiviteter för ungdomar där bl a fiske ingår. Totalt fångades 22
öringar. Ulf L. har skickat räkning på 8 st. fiskekort (3 fiskar/kort x 8 = 24 fiskar).
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4. Enhetskort. Ulf L. rapporterar att ganska många enhetskort har sålts, bl a till Säters sjukhus, flyktingförläggningen och till omsorgen. Till en fisketävling, anordnad av Borlänge Sportfiskeklubb, debiterades ett kort om 300 kr.
5. Ljusterndagen. För dagen inhandlade Ulf L. 6 st. metspön samt tillbehör för 604
kr. Alla fiskare fick fisk! Tidningen, Södran, var där och gjorde ett reportage.
6. Kräftfiske? Ingen i styrelsen har provfiskat kräftor.
7. Hemsidan. Ulf har pratat med Gymnasieskolan i Skönvik angående hemsidan. De
kommer eventuellt att ha uppgiften som ett projekt – i samarbete med Högskolan
i Borlänge.
§6

Leader-projekt om Ljustern (400 tim – 150 = 250 tim kvar)
Föreningen har åtagit sig att göra 400 tim arbete i projektet. Hittillsvarande aktiviteter:
risvålsutsättning, utmärkning av risvålar, Ljusterndagen (mete) och örings- och ålutsättning (40 tim) samt underlag för hemsidan (110 tim).
Två sänken med linor och bojar behövs till risvålsutmärkning, Ulf L och Patrik A. ansvarar. Åke B. berättade om skadegörelse på bryggan vid Myggtjärn. En stolpe till bryggan
har dragits sönder, troligtvis med bil. Bänken i slogboden har slängts i sjön som dock
hittades av stugägare på andra sidan sjön. Ved stjäls, prydnadssaker har slagits sönder och
slogboden har t o m används som toalett.

§7

Fisketavlor, reparationsbehov?
Några tavlor har reparerats och några behöver repareras/flyttas. Fiskekartan längs GCvägen till sjukhuset har stulits, Ulf L. monterar dit en reservtavla.

§8

Ljusteråns årum – Gestaltning och skötselplan.
Ulf L. har pratat med kommunalrådet Lotta Bergstrand om hur vattnet, vattenspeglar,
fisken och fisket bäst ska tillvaratas i utredningen. Remiss kommer att sändas ut.

§9

Iordningställande av nytt rymningsskydd vid ädelfisksjöarna i Nisshyttan.
Tore F. åtar sig att svetsa på fler stänger på rymningsgallret. Ulf L. kontaktar Anders N.
och andra behjälpliga för genomförandet.

§ 10

Fiske- och verksamhetsplan 2011 (5 punkter)
1. Inventera/åtgärda vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/nya
lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.
2. Marknadsföring av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.
3. Öring och ålutsättning 2011: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern
och ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Obs! Beviljade ålbidrag är en förutsättning (bidrag
som ev. kan komma att omprioriteras, se punkt 4).
4. Eventuell utplantering av gös i Dalälven mellan Långhags och St Skedvi kraftstationer. Ett samarrangemang med St Skedvi och Gustafs FVOF: ar om bl a gemensam ansökan och prioritering av regleringspengar.
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5. Anordna vinteraktivitet riktad till allmänheten på Ljustern. Dels aktiviteter i form
av angelfiske/ismete och pimpelfiske och dels aktiviteter som korvgrillning och
pröva-på-pimpling etc.
§ 11

Övriga frågor
Ulf L. informerade om organisationen av Fiskevattenägarna, dels den ”regionala” (Dalarna och Gävleborg) och dels den nya riksorganisationen.
Ulf L. föreslog mötet att inhandla böcker om fiskeekologi, vilket mötet beslutade.

§ 12

Mötet avslutas. Ordförande Ulf L. avslutade mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 25

Datum
Tid
Plats

2011:4

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Patrik Andersson
Åke Berg

2011-12-27
14:00
Annas Café

Tore Fahlholm
Sven Andersson, adjungerad

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet. Patrik A. valdes till mötessekreterare då Ulla Karlmats var
förhindrad att närvara.

§2

Inga tillägg till dagordningen.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes.

§5

Rapporter
1. Kassarapport/budgetprognos. Ingen rapport då Anders Norman var förhindrad
att närvara.
2. Nytt rymningsgaller vid ädelfiskesjöarna. Ett stort tack riktades till Tore F. för
hans arbete med svetsning och kapning av rymningsgallret.
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§6

Hemsidan
Helixgymnasiet i Borlänge kommer att färdigställa föreningens hemsida. Eleverna räknar
med att vara klara i februari, för föreningen är det ok om hemsidan blir klar till våren.
Till hemsidan kommer bl a ett avsnitt om miljöövervakning att redovisas. Havs- och vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket) har för denna övervakning bl a genomfört omfattande provtagningar av ”våra” sjöar och vattendrag, provtagningar har också utförts via
den samordnade recipientkontrollen (SRK) sedan 1990, länsstyrelsen har svarat för regionala provtagningar och Vattenmyndigheten för provtagningar enligt EU:s vattendirektiv
(enligt direktivet klassificeras nio vatten som vattenförekomst inom vårt FVO). Ljustern (och
Stora Ulvsjön) kommer att nätprovfiskas 2012 av SRK och därefter vart sjätte år.
I samband med färdigställande av hemsidan avtalar Ulf L. med iFiske (företag) om villkor
vid försäljning av fiskekort via nätet (parallellt med nuvarande kortförsäljning).

§7

Ansökan om Bygdemedel
Ulf L. informerade om föreslaget som syftar till att förbättra ålens överlevnadsmöjlighet
(passage) vid Kvarnforsens kraftstation. Ägarna till Säters Energi AB (Rickard Undevik
och Peter Hed) har på eget initiativ kontaktat Ulf L. och påtalat problemet med döda och
döende ålar vid galler och turbiner. De anser att gallret är ”felkonstruerat” (för glest mellan spjälorna och för vertikal lutning) och är villiga att på olika sätt bidra till en för ålen
(och annan fisk) bättre konstruktion.
Ulf L. har kontaktat Sötvattenlaboratoriumet som delar ägarnas problembeskrivning och
åtgärdsförslag med hänvisning till en vetenskaplig rapport från Karlstads Universitet.
Emellertid bör ägarnas förslag revideras med avseende på ålens flyktväg och avståndet
mellan spjälorna.
Den ekonomiska kalkylen omsluter ett belopp om 210 000: -, varav 110 000: - är kostnader som ägarna är beredda att stå för. Styrelsen föreslår att resterande belopp (100 000: -)
ska fördelas mellan Säters FVOF (15 000: -), ansökning av Bygdemedel (25 000: -) och
ansökan via länsstyrelsen av Fiskeavgiftsmedel (60 000: -). Till projektledare och behörig
firmatecknare beslutar föreningen att utse Ulf L.
En förutsättning för projektets förverkligande är att ansökta medel (Bygdemedel och Fiskeavgiftsmedel) beviljas.
Ordinarie styrelseledamöter, Ulla Karlmats, Anders Norman och Johan Thommes, som
inte kunde närvara på mötet är informerade om och har godkänt projektet.

§8

Övriga frågor.

§9

Mötet avslutas.
Ordförande Ulf L. avslutade mötet.
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Justeras

Ulf Ljusteräng

Patrik Andersson

Ordförande

Mötessekreterare
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