Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 34

2014:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Anders Norman
Ulla Karlmats

Datum
Tid
Plats

2014-02-04 (tisdag)
18:00
Folkets Hus i Säter

Tore Fahlholm
Johan Landin, suppleant

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll utgår (inget protokoll tillgängligt).

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Fiskekortförsäljningen har genererat 113 000 kr varav ädelfiskekort svarade för ca
80 %. Fiskekortkontroller bör utföras i våra mest fiskade sjöar, till exempel Ljustern, Dalkarlen och Nedre Risshyttesjön.
Inventeringskostnaden för Jönshytteån blev 9 575 (inkl moms). Föreningen betalar. Kvar av Anders Bruks inventering är å-sträckan Dalkarlen – Ljustern.
2. iFiske
Under 2013 har 74 fiskekort sålts via nätet, varav 30 årskort (48 %), 20 ädelfiskkort (27 %) och 16 dagkort (22 %), dessa korttyper svarade för 66 kort (90 %).
Totalsumma 8 740 kr minus provision 1 083 kr till iFiske = 12,4 %, vilket inkluderar 3 kr/kort för själva transaktionen (banktjänstavgift, ej till iFiske).
3. Hemsidan
Dåligt med fiskrapportering och inskickade bilder.
4. Uppdatering av fiskeskyltar
Ny text med QR-kod har fästs på befintliga skyltar.
5. Läns vid Björshyttsjön
Enligt Åke B. fungerar länsen bra (lite vatten i år).
6. Ål- och åringsutsättningar 2013/2014.
Bidrag för ålutsättningar kommer (sannolikt) inte längre att erhållas från länsstyrelsen. I fortsättningen kommer föreningen att själva få bekosta eventuell ålutsättning. Ingen utsättning har därför skett 2013 och kommer inte heller att ske
2014. Kanske ska föreningen sättas ut ål vart annat eller vart tredje år? Frågan
hänskjuts.
7. Ljustern – en tillgång
Broschyr om Ljustern klar, kommer att sättas ut på tavlor runt Ljustern. Föreningens QR-kod för fiskekortköp finns med på tavlan.
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§5

Medlemsutskick
I syfte att aktivera föreningens medlemmar beslöt styrelsen att skicka ut en personlig kallelse till informations- och dialogmöte om föreningens framtida fiskevårdsstrategi. Framtagna adresslappar säger att föreningen har cirka 450 fiskevattenägare. Rensat från par
boende på samma adress blir det knappt 370 utskick. Förutom kallelsen om information/intresseanmälan medsänds även fiskeinformation/-karta i utskicket.
Plats och dag för utskick bestämdes till tisdag 25 februari kl 18.00 i PRO-lokalen (lagom
tid före mötet, måndag 10 mars). Kontakta valberedning (Kjell-Åke Bälter) inför mötet.

§6

Ombyggnation/utrivning av dammar i Nisshyttan
Ulf Lj har ringt Erik Sjölander (via telefonsvarare) för att höra hur restaureringen fortgår
men har inte blivit kontaktad.

§7

Ansökan om medel för restaurering av Jönshytteån
Ulf Lj skriver en ansökan om fiskevårdsmedel till länsstyrelsen.

§8

Seminarium
Ulf Lj har varit på seminarium om: Hållbar utveckling av fisket i Nedre Dalälven.

§9

Sportlovsveckan
Åke och Gunnel Berg samt Patrik A och ställer upp och instruerar pimpling respektive
ismete på årets Sportlov.

§ 10

KM i angelfiske/ismete + angeltävling i Nisshyttan
I rådande stund är det osäkert om något arrangemang går att genomföra på grund av det
dåliga isläget. Beslutade att avvakta frågan.

§ 11

Fiske- och verksamhetsplan 2014
1. Färdigställa ombyggnation av intagningsgaller till kraftstationen vid Kvarnfallet i
samarbete med Säters Energi.
2. Ljusterån – nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket.
3. Ljusterån – övre: arbeta för att riva ut vandringshinder nedanför f d polishuset och
att bygga omdrev vid dammluckan.
4. Restaurera Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern enligt utredning av
Anders Bruks (Vattenbruks).
5. Restaurera vattendrag från Jönshytteån i öster till Stensjön i väster med avseende
på vandringshinder.
6. Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
Kommentarer:
1. Ombyggnation av intagningsgaller och installation av ålflyktväg klar.

§ 12

Inga övriga frågor.

2 (8)

§ 13

Ordförande Ulf Lj avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Sekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 35

2014:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Johan Landin

Datum
Tid
Plats

2014-06-02 (måndag)
18:00
Säters Camping

Åke Berg
Leif Eriksson, suppleant

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet. I frånvaro av sekreterare Ulla Karlmats valdes Johan
Landin till mötessekreterare.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll utgår (inget protokoll tillgängligt).

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Punkten utgår då kassören inte var närvarande.
2. Fiskekortförsäljning via iFiske
T o m 31/5 har 32 kort om 4 220: - sålts, varav maj 17 kort om 1 920: 3. Hemsidan
Förslag om att Daniel Holm, ny styrelseledamot, ska bli ny webbansvarig. Då vederbörande inte var tar ordförande kontakt med Daniel för att höra om intresse.
4. Nya försäljningsställen av fiskekort
Patrik A har engagerat Tobak City och Coop till att börja sälja fiskekort. Det är
viktigt att vi kompenserar ”tappet” från OK och nu senast Sport Ewa med nya,
fysiska försäljningsställen.
5. Dammarna vid Nisshyttan
Ulf L har varit i kontakt med Erik Sjölander på Borlänge Energi som beräknar att
ansökan om restaurering av dammarna kommer att inlämnas till domstol (Nacka
tingsrätt) nu till sommaren. Ulf bevakar ärendet. Handläggningen kommer troligen att pågå året ut (om ansökan inlämnas till sommaren).

3 (8)

6. Restaurering av Jönshytteån
Ulf L har varit i kontakt med länsstyrelsen och de har meddelat att vårt eventuella
projekt inte kan starta i år. Handläggning och en eventuell arkeologisk undersökning vid ett bifall drar ut på tiden. Ulf har också kontaktat kommunchef Stefan
Lundqvist angående informationsmöte med länsstyrelsen om EU: s vattendirektiv
till berörda tjänstemän och politiker, lämpligen till hösten och gärna vid Jönshytteån. Stefan var positiv till idén och ska försöka hitta en lämplig dag.
7. Provfiske efter flodpärlmussla i Gessån
Ulf L har kontaktat länsstyrelsen men inte fått svar om någon undersökning genomfördes i fjol, eller om denna ska göras i år.
8. Resultat från provfiske och provtagningar 2012 (Dalälvens VattenVårdsFörbund)
DVVF utförde provfiske i Ljustern och i Stora Ulvsjön (Silvbergs FVOF) och
prov på såväl bottenfauna som vattenstatus. Fisket och provtagningen ingår i ett
återkommande kontrollprogram, SRK (Samordnad RecipientKontroll). Provresultaten kommer att länkas från hemsidan.
§5

Ljusterndag 2014, prova-på-fiske?
EU-projektet: Ljustern – en tillgång, har (med undantag av fjolåret) stått som arrangemang de tre åren som projektet pågått. Då projektet håller på att avslutas kommer projektansvarig (Sofie Jutner) inte att anordna någon Ljusterndag innevarande år.
Ljusterndagen och då inte minst föreningens prova-på-fiske har varit uppskattade arrangemang. En fortsättning av ”Ljusterndagen” får, som i fjol, arrangeras av föreningen i
samverkan med andra föreningar. Ulf L kontaktar Hembygdsföreningen (Jon Bodin) för
att hör om intresse finns.
Leif E lyfte frågan om hur fiskeengagemang hos yngre kan väckas respektive utvecklas.
Låg- och mellanskolan bör, enligt Leif, vara en intressant målgrupp. Föreningen lär återkomma till frågan, i år fokuserar vi på att en fortsättning av ”Ljusterndagen”.

§6

Nytt tillstånd för rymningsgaller
Ulf L har kontaktat länsstyrelsen angående att nuvarande tillstånd upphör vid årsskiftet.
Något klart besked kunde länsstyrelsen inte ge för tillfället då tillstånd för rymningsskydd
kanske kommer att upphöra. Enligt länsstyrelsen är Dalarna enda länet som (fortfarande)
har kvar krav om rymningsskydd.

§7

Prisutdelning: vår fisketävling 2013
Få har anmält fångster till hemsidan. Ett bra tillfälle att marknadsföra tävlingen är därför
att bjuda in media för att presentera fjolårets vinnare. Ulf L kontaktar media.

§8

Ål-/fiskefälla vid Kvarnfallet
Önskemål finns att bygga en ”fångstfälla” som möjliggör att fisk som använder fiskledaren kan kvantifieras. Ulf L kontaktar Säters Energi om en sådan fälla kan konstrueras.
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§9

Fiskekontroller
Johan L hör med svärfadern (Henrik Welén) som är utbildad fisketillsynsman och som
sådan verksam i Borlänge om han också vill göra några kontroller inom vårt fiskeområde.

§ 10

Nytryck av fiskekort
Enligt kortfiskeansvarig, Patrik A, finns tillräckligt med fiskekort för denna sommar. Till
hösten planeras för nytryck. I samband med nytryck föreslog Johan L att konstgjorda
beten bestående av silikon bör förbjudas i ädelfiskesjöarna. Dessa beten förorsakar onödigt lidande för fisken om de sväljs av fisken.

§ 11

Styrelsen beslöt att förbjuda silikonbeten till nästa tryckning av fiskekort (fiskeregler).
Rapportering av fellagda vägtrummor
Ulf L föreslår att föreningen i media och på hemsidan uppmanar berörda inom Säters
fiskeområde att rapportera vägtrummor eller andra vandringshinder (förutom vattenkraftstationer/-dammar) för fisk/fauna. Initiativet är ett exempel på en konsekvens av EU: s
vattendirektiv.
Rapportering via foto och platsidentifikation, helst också med gps-koordinater, som
skickas till kontaktperson som sedan lägger ut informationen på hemsidan. Ulf L kontaktar Daniel H om praktiska hemsidefrågor och media när lämpligt objekt hittats, där markägare och föreningen medverkar till att eliminera vandringshindret.

§ 12

Fiske- och verksamhetsplan 2014
1. Ljusterån – nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket.
2. Ljusterån – övre: arbeta för att riva ut vandringshinder nedanför f d polishuset
och att bygga ett omdrev vid dammluckan.
3. Restaurera Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern (”Dalkarlsån”) enligt utredning av Anders Bruks (konsult: Vattenbruks).
4. Restaurera vattendrag från Jönshytteån i öster till Stensjön i väster med avseende
på vandringshinder.
5. Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
Kommentarer: Ulf L kontaktar Ander Bruks angående inventeringen av ”Dalkarlsån”. Är
utredningen klar kan föreningen redan till hösten påbörja ansökan/förberedelser.

§ 13

Inga övriga frågor.

§ 14

Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Johan Landin

Ordförande

Mötessekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 36

2014:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Åke Berg

Datum
Tid
Plats

2014-06-02 (onsdag)
18:00
Nisshyttans bystuga

Lars-Erik Lundgren
Leif Eriksson, suppleant

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll upplästes och diskuterades, bland annat möjligheten att
lägga ut foton på hemsidan angående vandringshinder, provfiske efter flodpärlmussla har
genomförts (se nedan), tillstånd för rymningshinder vid Björshyttsjön går ut vid nyår lst
avvaktar med eventuella krav, fångstfälla för (fr a) ål vid Kvarnfallet – ingen kontakt med
Säters Energi och silikonbeten kommer att förbjudas vid ädelfiskesjöarna.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Punkten utgår, kassören inte närvarande.
2. Ersättning från länsstyrelsen, 19 000: - angående Kvarnfallet.
Punkten utgår, kassören inte närvarande.
3. Funktionärsersättningar + utgifter
Punkten utgår, kassören inte närvarande.
4. Fiskekortförsäljning via iFiske
Fr o m 2014-01-01 - - 2014-11-02 var intäkterna 13 340: - (senaste månaden 8
kort, totalt 780: -). Åke har sålt 236 ädelfiskekort sedan slutet av september. Åke
vill att vi sätter ut mer fisk (regnbåge) inför vintern. Styrelsen överlät på Åke och
Anders att besluta om eventuell ytterligare utsättning i Myggtjärnen.
Diskuterade även behovet av att sätta ut ryssjor till våren i Björshyttsjön, då flera
”bestar” har rapporterats. De två senaste vårarna har inga ryssjor satts ut.
5. Hemsidan
Förslaget om att använda hemsidan som en rapporteringsbank för bilder på vandringshinder har framförts av Ulf L till Daniel H. Daniel har emellertid fullt upp
med jobb varför projektet är fortsatt osäkert. Leif E ska höra med Peter Isfält om
han är villig att hjälpa föreningen i frågan.
6. Nya försäljningsställen av fiskekort (Tobak City och Coop)
Vad säger försäljarna? Patrik A var inte närvarande varför denna fråga utgick.
Diskuterade att kanske i framtiden inkludera sms-försäljning via iFiske, eftersom
operatörpriset har sjunkit betydligt. Ett eventuellt införande får dock avvakta då
nuvarande digitalförsäljning är i sin linda och mycket arbete (nya infoskyltar)
skulle bli följden av att introducera också en sms-försäljning.
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7. Dammarna vid Nisshyttan
Ny fiskevårdskonsult inkopplad. Kommunen har svarat på en preliminär sammanställning om dammarbetet från konsult Walter Johansson.
8. Restaurering av Jönshytteån + andra vandringshinder inom FVO
Ulf L har varit och rekognoserat vandringshinder med länsstyrelsen (Mikael Melin). Diskuterade bland annat ändrade vattenregimer i Jönshytteån och ovanliggande vattensystem. Lst kommer i slutet av november ha ett möte med kommunen om EU: s vattendirektiv och kommunens delansvar för dess genomförande.
9. Dalkarlsån
Ulf L har provfiskat kräftor utan framgång. Anders Bruks har lämnat en rapport
om åns fysiska påverkan och hur ån bör restaureras/återställas. Hur vi går vidare
med rapporten får styrelsen återkomma till.
10. Kvarnfallet
En fångstfälla i syfte att dokumentera om och i så fall hur många ålar som nyttjar
ålpassagen är önskvärt. Ulf L har ännu inte kontaktat Säters Energi (Peter Hed).
11. Flodpärlmussla i Gessån?
Lst provfiskade sommaren 2013 men kunde inte hitta några flodpärlmusslor.
12. Framtidens provfiske – utan fiske?
Forskare arbetar med att via vattenprover detektera dna från fisk och med detta
underlag kunna beräkna typ och mängd av fisk i ett vatten.
13. Fiskekontroll inom FVO
Punkten utgår, Johan Landin inte närvarande.
14. Beställning av nya fiskekort
Ulf L beställer nya fiskekort med tillägget att silikonbeten är förbjudna i ädelfiskesjöarna. Samma upplaga som vid senaste beställning (2010) med 6 000 exemplar.
På hemsidans gästbok har en fiskare frågat om det är ok att ett barn under 12 år
får fiska på samma kort som en vuxen i ädelfiskesjöarna (”dela” på fiskkvoten).
Styrelsen ansåg att nuvarande regler fortsatt ska gälla, dvs ett kort per fiskare, då
situation som sådan är mycket ovanlig.
15. Möten/seminarier
Ulf L rapporterade från vattenrådsmötet i Falun 2014-09-25 och seminariet i
Gysinge 2014-11-04. Ulfs önskemål om att delta i seminarium om Kunskap för
levande vatten i Oskarshamn den 2014-11-22 godkändes av styrelsen. Seminariet
är gratis men resa och övernattning bekostas av deltagarna.
16. Ljusterndagen 2014-07-13
Halvlyckad tillställning, tycks vara ödesbestämt att det ska regna på Ljusterndagen.
Totalt har Säters FVOF bidragit med 98 500: - i kontanter (via fiskutsättningar)
och 522 i arbetstimmar, vilket är värt 91 350: - (522 x 175: -). Detta resultat överensstämde ganska väl med föreningens kalkyl om 100 000: - i bidrag och 400 arbetstimmar.
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17. Medlemskap i Fiskevattenägarna Dalarna – Gävleborg 2015
Ett medlemskap kostar för år 2015, 1 000: -, därefter är avgiften 1 000: - per påbörjat 100 000: - av föreningens årsomsättning. För vår förening skulle det landa
på 2 000: -/år. Fördelarna med ett medlemskap är att tillsynspersonerna är försäkrade, att förbundet ordnar utbildningar/kurser och bevakar fiskefrågorna. Styrelsen beslutade att föreningen ska ansöka om medlemskap för 2015.
§5

Info-/kunskapsdag om vattendirektivet
Ulf L informerade om ett samarrangemang med Fiskevattenägarna Dalarna – Gävleborg
och närliggande FVOF: ar i syfte att bland annat belysa EU: s vattendirektiv. Om det vill
sig väl skulle ett arrangemang bli verklighet i februari/mars 2015.

§6

EU: s vattendirektiv och våra vattenförekomster
Ulf L informerade kort om och visade också ett utdrag på klassificerade vattenförekomster inom vårt FVO. På nätet finns alla vattenförekomster samlade under webbadressen
www.viss.se. Vattendirektivet går år 2015 in i nästa (den tredje totalt) sexårscykel. Material
i form av förvaltnings- och åtgärdsplan mm är ute på remiss t o m 30 april 2015. Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna kommer att nästa år att bjuda in till informationsmöten.

§7

Nystart för vår fisketävling?
Beslutade att avvakta utvärderingen då flera ledamöter inte var närvarande.

§8

Fiske- och verksamhetsplan 2014
1. Ljusterån – nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket.
2. Ljusterån – övre: arbeta för att riva ut vandringshinder nedanför f d polishuset
och att bygga ett omdrev vid dammluckan.
3. Restaurera Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern (”Dalkarlsån”) enligt utredning av Anders Bruks (konsult: Vattenbruks).
4. Restaurera vattendrag från Jönshytteån i öster till Stensjön i väster med avseende
på vandringshinder.
5. Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.

§9

Inga övriga frågor.

§ 10

Ordförande Ulf L avslutade mötet.

Justeras
Ulf Ljusteräng
Ordförande

Ulla Karlmats
Mötessekreterare

8 (8)

