Styrelseprotokoll för Säters FVOF

Datum
Tid

2015-03-09 (måndag)
19:00

Protokoll nr. 37

Plats

PRO-lokal, Badstugan 1

2015:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Anders Norman
Daniel Holm
Åke Berg
Tore Fahlholm

Patrik Andersson
Lars-Erik Lundgren
Johan Landin
Leif Eriksson, suppleant

§1

Ordförande Ulf L öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll upplästes och godkändes. Diskussion om nya fiskekort för
2015 samt eventuella försäljningsställen. Den nya macken som öppnar i Statoils gamla lokaler längs rv 70 kommer inte att sälja några fiskekort för Säters FVOF.

§4

Rapporter
1. Kassarapport. Anders N redovisar för föreningens ekonomi. Säters FVOF gjorde
ett plusresultat på ca 20 000: - föregående år varav intäkter för fiskekort motsvarade
124 255: -. Öringssjöarna har ungefär samma försäljning medan trolling- och årskort har tappat knappt 50 %. Detta motsvarar ungefär 10 % av fiskekortsförsäljningens totalbudget. iFiske försäljningen av öringskort har ökat.
2. Ersättning från Länsstyrelsen. Säters FVOF har fortfarande inte erhållit ersättningen på 19 000: - från länsstyrelsen angående Kvarnfallet. Ulf L kommer att kontakta Sandberg på länsstyrelsen, som ansvarar för frågor om landsbygdsstöd. Ulf L
meddelar därefter Anders No.
3. Funktionärsersättningar (utbetalningar)
Anders N ser till att ersättningarna utbetalas.
4. Hemsidan. Daniel H kontaktar Magnus Brandt för att höra om han kan åta sig
uppdraget att implementera en funktion på hemsidan där webbesökaren kan rapportera eventuella vandringshinder med beskrivning samt bilduppladdning.
5. Restaurering av Jönshytteån/ovanliggande vattensystem + andra vandringshinder.
Diskussion om tillståndet i Jönshytteån vid lågvatten (behövs smärre åtgärder?). Ulf
L diskuterar byte av vägtrumma över Gessån (väg mot Nisshyttan). Ulf L redogör
för EU-direktiven:
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Säters Energi (vd Peter Hed), med vattenverksamhet i föreningens vatten, är ansvarig för att direktivet uppfylls i deras kraftverk och dammar. Kraftverk/dammar
ska antingen rivas ut eller förses med så kallade omlöp (fauna-/artpassage) senast
2021. Det är markägaren som är ansvarig för alla kostnader förenade med direktivet, förundersökning, restaureringsåtgärder mm. Enligt direktivet ska ytvatten
minst uppfylla kriterierna för God ekologisk status. Statusen ska efterlikna det ”ursprungliga” tillståndet för vattnet. Inom Säters FVOF har ytvattnet statusen god
och måttlig status, den senare statusen måste alltså åtgärdas.
För gamla ”herrelösa” vatten med skador åstadkomna i svunna tider, kan ersättning
för återställande betalas via staten. Ulf L tar upp frågan om vilka dammar som bör
prioriteras, och håller Kônsten (vid reningsverket) som prioriterad för att öringen
från älven via Norddalen ska kunna nå upp till lekplatser (lekgrus) i Ljusterån längs
nöjesdelen.
6. Fiskekontroll 2015 inom FVO (Johan Landin)
Angående fiskekontroll så kan eventuellt Johan L svärfar (Henrik Wilén) ställa upp
som tillsynsman. Om arrangemanget kan ordnas behöver föreningen diskutera ett
arvode för tjänsten. Anders N påtalar att han tycker att fisketrycket har ökat i Dalkarlen.
7. Fiskekort
Nya fiskekort ordnas av Ulf L.
8. Möten/Seminarier
Ulf L berättar om ett seminarie han har varit på i Falun. Seminariet anordnades av
Vattenmyndigheten. Ett seminarium som föregåtts av flera olika rapporter på sammanlagt över 3 000 (!) sidor. Anledningen till seminariet var att vattendirektivet
nästa år (egentligen från december) tar steget in i nästa 6-årscykel (tredje 6-årscykeln
sedan införandet). Varje cykel försiggås av information och dialog (enligt direktivkrav). Vattenmyndigheten informerade bland annat om vilka skyldigheter som utförarna har gentemot direktivet.
9. Medlemsarrangemang
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg anordnade en fisketillsynskurs i mars. Inga
deltagare från Säters FVOF. Diskuterade om att eventuellt anordna en informationsdag om vattendirektivet i samarbete med någon/några andra föreningar.
§5

KM i angling/ismete och pimpling i Ljustern 2015?
På grund av dåliga isar blir det inga KM-tävlingar.

§6

Angling/ismete i ädelfiskesjöarna?
Vi måste avvakta även denna tävling på grund av isförhållandena.
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§7

Stämman 2015
Plats och datum för stämma; Nisshyttans bystuga den 29:e april klockan 19:00. Ska annonseras i SB 14 dagar innan. Eventuellt Anders Bruks som gästföreläsare på stämman.

§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

Daniel Holm

Ordförande

Mötessekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 38

Datum
Tid
Plats

2015:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Patrik Andersson

2015-05-27 (onsdag)
18:00
Säters Camping

Daniel Holm
Leo Thorsell, suppleant

Enligt § 19 i stadgarna är styrelsen ”… beslutförd när minst hälften av styrelseledamöterna är
närvarande. Beslutet gäller också om en (1) ledamot är ersatt av suppleant.” Då styrelsen 2015
består av nio ledamöter är kravet på beslutförhet inte uppfyllt. Mötet genomfördes trots detta då
punkterna huvudsakligen var informativa (rapporter).
§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll är ännu inte klart.
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§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Punkten utgår, kassören inte närvarande.
2. Rapportera vägtrummor/vandringshinder via bilder på hemsidan samt
pusha för vår fisketävling på hemsidan; omtag, prisutdelning?
Daniel H ska höra med sina kontakter om någon kan utföra nödvändigt datajobb.
Planering angående ”nystart” för våra fisketävlingar får dröja till senare möte.
3. Restaurering av Jönshytteån, Dalkarlsån m fl – nuläge?
Anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen (11 kap § 9a Miljöbalken) samt
ekonomiskt stöd för restaurering/utbildning från kommunen/länsstyrelsen?
Jönshytteån
Ulf L informerade om att sökt bidrag (48 000: -) från HaV inte har beviljats. Syftet
med ansökan var att anordna en praktisk vattenvårdskurs enligt Hartijoki-metoden
(det översta grova stenlagret avlägsna från bäckbotten i syfte att frilägga lekgrus i
underliggande lager, arbetet sker manuellt med speciella verktyg).
Länsstyrelsen har meddelat att de har egna medel att bidra med, så något kan fortfarande komma ut av idén. Närmast väntar en på-plats-undersökning tillsammans
med länsstyrelsens fiske- och kulturmiljöenhet. Ulf L deltar och meddelar andra
ledamöter ifall de kan närvara.
Dalkarlsån
Ulf L upprättar en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Har diskuterat
restaureringsåtgärden med Mikael Melin på länsstyrelsen. Kontakt med markägare
kommer att ske i samband med att anmälan upprättas. Enligt EU: s vattendirektiv
ska befintligt vandringshinder rivas ut.
4. Dubbeltrumman i Gessån – åtgärdsobjekt 2017
Anders Bruks har meddelat Ulf L att dubbeltrumman numera är inlagd i Trafikverkets åtgärdsobjekt 2017.
Lst provfiskade sommaren 2013 men kunde inte hitta några flodpärlmusslor.
5. Provfiske av länsstyrelsen 2015
Inom föreningens vatten kommer länsstyrelsen att utföra elprovfiske i Jönshytteån
under sommaren. Ulf L meddelar andra ledamöter ifall de kan närvara.

§5

Fiskekontroll 2015
Ulf L meddelade att Johan L har gjort klart med sin svärfar (som är fiskekontrollant) att
utföra ett antal kontroller av föreningens sjöar sommaren 2015.

§6

Djupkarta över Ljustern (Dalkarlen?)
Patrik A meddelar att hans bror (Mikael) ska ordna djupkarta över Ljustern i sommar. Han
har såväl ekolod och de program som behövs för att sammanställa en djupkarta.

§7

Föreningsarrangemang 2015
Om arrangemanget med Ljusterndagen blir av (preliminärt 25 – 26 juli) lovar föreningen
att ansvara för en fiskeaktivitet vid Sjukhuspiren (en aktivitet föreningen har ordnat förr).
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§8

Avtal med arrendator av fäboden i Säterdalen
Föreningen vill inte arrendera ut del av Ljusterån (arrendatorn har heller inte uttryck önskemål om detta). Arrendatorn har frågat Ulf L hur de ska hantera fiskekort för besökarna
(barn) som önskar fiska i ån. Styrelsen menar att fisktillgången i ån är tämligen liten, i synnerhet kring fäboden, varför förslaget är att besökarna ska få fiska gratis. Ulf L meddelar
arrendator och överlämnar också informationsbroschyr om hur besökare kan köpa fiskekort till övriga vatten.

§9

Tillgänglig slogbod
Tore Fahlholm har via Säterbo (Conny Hanspers) erbjudits en slogbod. På mötet beslutades att slogboden skulle flyttas till Laggarbosjön. Efter mötet meddelade Conny att slogboden hade kasserats (!) av KJ Bygg. Av vilken anledning och på vems uppdrag har Ulf L
försökt reda ut (kontaktat Birger Eklund på Säterbo) utan resultat (än så länge).

§ 10

Fiske- och verksamhetsplan 2015
1. Ljusterån – nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket.
2. Ljusterån – övre: arbeta för att riva ut vandringshindret nedanför f d polishuset och
konstruera ett omlöp (faunapassage) vid dammluckan närmast Ljustern.
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.
6. Rapportering av vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder.

§ 11

Inga övriga frågor.

§ 12

Ordförande Ulf L avslutade mötet.

Justeras
Eftersom mötet inte är beslutförd har ingen sekreterare (tillika justerare) utsetts. Detta protokoll
har sammanställts av ordförande.

Ulf Ljusteräng
Ordförande

Mötessekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 39
Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats

2015:3

Datum
Tid
Plats

2015-10-21 (onsdag)
18:30
Säters Folkets Hus

Lars-Erik Lundgren
Tore Fahlholm
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Anders Norman
Patrik Andersson
Åke Berg

Leif Eriksson
Daniel Holm
Leo Thorsell, suppleant

§1

Ordförande Ulf öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll (2015-05-27) upplästes och godkändes. Daniel uppmanades
att inkomma med protokoll från 2015-03-09.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
66 000: - hittills, varav 15 – 20 % via iFiske (59 ädelfiskekort, 6 trollingkort och 41
övriga kort). Utöver summan ovan har Patrik cirka 50 000: - från kortförsäljning.
Årskortsförsäljningen liksom försäljningen via Visit Dalarna, generellt är omsättningen av fiskekort hög i föreningen.
2. Hemsidan
Rapportera vägtrummor/vandringshinder via bilder upplagda på hemsidan. Patrik
har kontakt med datakunnig, kontaktar Ulf. I andra hand finns firma i lokaler under
Turistbyrån, Ulf ansvarar. Styrelsen avsätter 5 000: - för projektet. Anders väcker
frågan om att föreningen ska gå med i Facebook. Ett bra förslag, styrelsen tar med
frågan till nästa styrelsemöte för fortsatt planering.
3. Restaurering av Jönshytteån, Dalkarlsån m fl – nuläge?
Ulf har författat anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen för båda åarna,
kommer att kontakta länsstyrelsen angående syn på plats (Jönshytteån) tillsammans
med kulturmiljöenheten och fiskeansvarig (Mikael Melin).
4. Dammarna i Nisshyttan
Projektet har gått i stå efter det att Borlänge Energi (BE) diskuterat med kommunen
om att eventuellt överta ansvaret för dammarna. Oavsett beslut kommer BE att
bekosta restaureringen av alla dammar. Ulf kontaktar BE för att om möjligt driva
på frågan.
5. Provfiske av länsstyrelsen 2015
Bilder och text om provfisket i Jönshytteån finns på hemsidan. Generellt kan sägas
att tillväxten av 0+ öring, dvs öring födda innevarande år verkar mycket bra. Vid
fisket noterades också, något förvånande, 5 – 6 ålar.
6. Ljusterndagen 2015
Evenemanget uteblev detta år. Ulf har diskuterat med Torbjörn Orr på kommunen
om att planera för ett evenemang nästa år, då med fler föreningar involverade, två
istället för en dag och evenemangsdag närmare skolstart.
7. Dalarnas Vattenvårdsförbund (DVVF)
Ulf har varit på möte i Vansbro, som förutom föreläsningar inkluderade guidning
på Fortums vattenkraftverk och längs ett fiskomlöp vid Eldforsen/Eldbäcken.

6 (7)

§5

Oasen (sjukhuskiosken) upphör 31/12
Patrik uppmanades att samla ihop föreningens pengar och tillhörigheter från Oasen.

§6

Vår fisketävling på nätet
Nystart eller avveckling? Frågan hänskjuts tillsvidare och föreningen inväntar utvecklingen
med Facebook (som troligen är bättre kanal än hemsidan att rapportera fångster på).

§7

Fisketillsyn – ”nya” bestämmelser
Det är mer formalia kring kontroller än vad som tidigare förutsågs. Ordföranden uppmanade intresserade att anmäla sig till fisketillsynskurs, troligen med start under första kvartalet 2016. Kursdeltagare får axla föreningens fisketillsynsansvar, tillika vara kontaktperson/talesperson i ämnet.

§8

Djupkarta över Ljustern (Dalkarlen)?
Patrik meddelar att hans bror (Mikael) har anskaffat ny utrustning för att ”tillverka” djupkartor, här avses i första hand karta över Ljustern. Kanske kan resultatet visas redan till
våren 2016? Kartan kommer att vara tillgänglig via föreningens hemsida.

§9

Nya put-and-take sjöar?
När vandringsväg för fisk (med flera arter, så kallade artpassage) iordningsställs vid utloppet
av Björshyttsjön måste föreningen hitta en annan sjö för put-and-take fiske – om det fortfarande är något som efterfrågas (Myggtjärnen berörs inte). Den alternativa sjö som styrelsen ansåg bäst lämplig är Laggarbosjön. När tillstånd/vattendom kring dammarna är klart
bör också föreningen påbörja arbetet att iordningställa Laggarbosjön.

§ 10

Fiske- och verksamhetsplan 2015
1. Ljusterån – nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket.
2. Ljusterån – övre: arbeta för att riva ut vandringshindret nedanför f d polishuset och
konstruera ett omlöp (faunapassage) vid dammluckan närmast Ljustern.
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.
6. Rapportering av vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder.

§ 11

Inga övriga frågor.

§ 12

Ordförande Ulf L avslutade mötet. Sista mötet för året, nästa möte första kvartalet 2016.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulla Karlmats

Ordförande

Mötessekreterare
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