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Fiskestämma för Säters FVOF Datum 2017-04-26 

Tid 18:00 

Protokoll nr. 15 2017:1  Plats Säters Folkets Hus 

  

Närvarande 

Ulf Ljusteräng 

Ulla Karlmats 

Anders Norman 

Johan Landin 

Patrik Andersson 

Lars-Erik Lundgren 

Leif Eriksson 

Bo Granath 

Anders Bohman 

Kjell-Åke Bälter 

Daniel Bälter, valberedning 

Bill Brännström, valberedning, mötesordf. 
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3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

Fiskestämmans öppnande 

Stämman öppnades av ordförande Ulf Ljusteräng. 

 

Val av ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, för stämman. 

Till ordförande för stämman valdes Bill Brännström, till sekreterare Ulla Karlmats och till 

justerare tillika rösträknare valdes Leif Eriksson och Anders Norman. 

 

Anteckning av närvarande medlemmar/ombud samt ajournering av röstlängd. 

Närvarande medlemmar/ombud, se ovan. Stämman ajournerade röstlängden. 

 

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt. 

Annonsering i Säterbladet inom stadgeenlig tidsperiod. Stämman godkände kallelsen. 

 

Eventuella stadgeändringsförslag samt fråga om en eventuell extrastämma. 

Punkten inte aktuell. 

 

Justering av stadgeändringsförslag, om föregående beslut (nr 5) är det andra i ordningen. 

Punkten inte aktuell. 

 

Anmälan om övriga frågor samt prövning om dessa ska behandlas av mötet eller hänskjutas 

till styrelsen. 

Ingen anmälan/prövning av övriga frågor. 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse, se Bilaga 1 

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman. 

 

Kassörens ekonomiska redogörelse, se Bilaga 2 

Ekonomin föredrogs och godkändes av stämman. 

 

Revisorernas rapport, se Bilaga 3 

Revisionen lästes upp och godkändes av stämman. 
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11. 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 
 

17. 

 

 

 

 

 

 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter (minst fem) och suppleant/-er (minst 

en) till styrelsen 

Valberedningen förslag: 9 ledamöter (samma) och 4 suppleanter (samma). 

Förslaget godkändes av stämman. 

 

I förekommande fall val av kassör utom styrelsen (adjungerad styrelsepost). 

Punkten inte aktuell. 

 

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleant/-er 

Föreningsfunktion Namn Ant. år Från år t o m 
Tid kvar 

Stämmans beslut 
Ja Nej 

Ordförande Ulf Ljusteräng 2 år 2017 2019   Omval 

Sekreterare Leo Thorsell 2 år 2017 2019   Nyval 

Ledamot Åke Berg 2 år 2017 2019   Omval 

Ledamot Daniel Holm 2 år 2017 2019   D: o 

Kassör Anders Norman 2 år 2016 2018   Fortsatt förordnande 

Ledamot Tore Fahlholm 2 år 2016 2018   D: o 

Ledamot Patrik Andersson 2 år 2016 2018   D: o 

Ledamot Lars-Erik Lundgren 2 år 2016 2018   D: o 

Ledamot Johan Landin 2 år 2016 2018   D: o 

Suppleant 1 Leif Eriksson 1 år 2017 2018   Omval på 1 år 

Suppleant 2 Ulla Karlmats 1 år 2017 2018   Nyval 

Suppleant 3 Christer Mårs 1 år 2017 2018   Omval 

Suppleant 4 Mikael Andersson 1 år 2017 2018   D: o 

 

Val av två revisorer och en revisorsuppleant 

Föreningsfunktion Namn Ant. år Från år t o m 
Tid kvar 

Stämmans beslut 
Ja Nej 

Revisor (sammank.) Torsten Stenqvist 2 år 2017 2019   Omval 

Revisor Bo Stenqvist 2 år 2017 2019   D: o 

Revisorsuppleant Ove Wik 1 år 2017 2018   Omval 

 

Valberedningens förslag till antal (minst två) och kandidater till tillträdande valberedningen 

Föreningsfunktion Namn Ant. år Från år t o m 
Tid kvar 

Stämmans beslut 
Ja Nej 

Valberedning (sammak.) Daniel Bälter 1 år 2017 2018   Omval 

Valberedning Kjell-Åke Bälter 1 år 2017 2018   Nyval 

 

Ersättning till föreningsfunktionär, suppleant, revisor och valberedning samt ersättning för 

bilresor och fisketillsyn 

Ordförande Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleant 

999: - 999: - 999: - 250: - 250: - 

 

Ordinarie revisor Revisorsuppleant Valberedning Fiskekortsansvarig Bilresor 

250: - 250: - 250: - 450: - Statlig norm 18:50/mil 
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18. 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 
21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande funktionärsersättningar per år. 

Styrelsen föreslår oförändrade ersättningsnivåer. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

Behandling av inkomna motioner från medlemmarna 

Inga motioner har inkommit. 

 

Fastställande av fiskeregler och nyttjandet av föreningens vatten 

Nuvarande fiskeregler. 

SPORTFISKEREGLER för handredskap 1 

drag/kort/person (exkl. trollingkort). Förbud för 

långrev, utter, ryssja, mjärde, nät och andra fasta 

redskap samt kräftfiske. Fångstbegränsning om 

max 3 öringar/dag i Ljustern. Fiskeförbud året 

om i Jönshytteån. Angling tillåten, max 15 

don/kort. 

 

För fiskevattenägare/-delägare gäller delvis andra 

regler, se högra kolumnen. 

 

ÄDELFISKEKORT/-REGLER gäller endast 

fiske i sjöarna Björshyttsjön och Myggtjärn. Max 

3 öringar/kort och dag. Mäskning, silikonbeten 

och bruk av båt/flytring förbudet i båda sjöarna. 

Krokad fisk får inte återutsättas. 

 

Vintertid är pimpling och angelfiske tillåtet, max 

15 don/kort. 

 REGLER FÖR FISKEVATTENÄGARE 

OCH FISKEVATTENDELÄGARE I alla 

vatten inom Säters FVO är fiske med utter för-

bjudet. I Ljustern samt Björshyttsjön och 

Myggtjärn råder förbud för nätfiske och långrev. 

I övriga vatten, där fiskevattenägare/-delägare 

har fiskerätt, får fiske med långrev, ryssja, mjärde 

samt nät- och kräftfiske bedrivas – under 

förutsättning att: 

1) alla redskap är namnmärkta och 

2) inte fiskestämman eller länsstyrelsen (kräft- 

    fiske) beslutar om annat. 

 

Med andra ord är fiskevattenägare/-delägare 

skyldig att hålla sig informerad om eventuella 

ändringar av fiskets bedrivande. Detta kan t ex 

ske via hemsidan: www.fiskaisater.se eller 

kontakt med Säters fvof. Fiskeregler i övrigt 

enligt vänstra kolumnen. 

 

Styrelsen föreslår oförändrade fiskeregler. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

Fastställande av fiske-/verksamhetsplan under kommande verksamhetsperiod, se Bilaga 4 

Stämman fastställer styrelsens förslag på Fiske- och verksamhetsplan 2017. 

 

Fastställande av avgifter för och typ av fiskekort 

Giltighet Typ av fiskekort Avgift Nya avgifter Ökning i % 

Årskort (12 mån) Sportfiske 160: - 200: - 25 % 

D: o Trollingfiske 260: - 300: - 15 % 

D: o Sportfiske - max 20 år 80: - 100: - 25 % 

D: o Fiskevattenägare 80: - 100: - 25 % 

D: o Fiskevattendelägare 40: - 50: - 25 % 

D: o Enhetskort - - - 

10-dagarskort Sportfiske 100: - 120: - 20 % 

3-dagarskort Sportfiske 80: - 100: - 25 % 

Dagkort Sportfiske 60: - Oförändrat - 

D: o Trollingfiske 80: - 100: - 25 % 

D: o Ädelfiske 100: - 120: - 20 % 

 

Gällande fiskekortstyper och nya, höjda avgifter. Styrelsen föreslår på höjda avgifter och att 

fiskekortstyper förblir oförändrade. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 

http://www.fiskaisater.se/
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22. 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

25. 

 

 

 

 

26. 

Fastställande av budgetförslag, se Bilaga 2 

Stämman antog att budgetförslag (som saknades) skulle vara detsamma som 2016 + tillfälliga 

kostnader. 

 

Information/förslag från styrelsen 

1. Biotopåtgärder 2017 i Dalkarlsån, planerad restaurering. 

2. Biotopåtgärder i Kalkgruveån 2017, skapande av lekområden för gäddor och grodor. 

3. Utsättningsmängd av öring och regnbåge (Myggtjärn) för 2017 i enlighet med 

fjolårets, dvs 400 kilo öring i vardera Björshyttsjön och Myggtjärn + 200 kilo 

regnbåge i Myggtjärn (vinterfiske) samt 200 kilo öring i Ljustern = totalt 1 200 kilo. 

4. Borlänge Energi (BE) och dammarna i Nisshyttan. 

5. Vattendirektivet i förvaltningsfas 3 (2016 – 2021), åtgärdsprogram för olika 

myndigheter och kommuner är fastställda. Nu startar verkstad – på riktigt! 

6. Hemsidan är under uppdatering, arbete kommer att fortgå under våren. 

7. Föreningen har gjort en tillsynsanmälan till länsstyrelsen angående 

verksamhetsutövarens (Säters Energi) låga och oregelbundna vattenflöden i 

Jönshytteån och Ljusterån. 

8. Djupkartor över Ljustern är på gång med hjälp av Mikael Andersson. 

Förhoppningsvis klar till sommaren, djupkartan läggs ut på hemsidan. 

9. Betalning av fiskekort kan numera ske med Swish. Kontanthantering ett stort 

problem för föreningen. 

10. Genom köp av enhetskort av föreningen (500: -) kan entreprenören i Säterdalen 

under säsongen 2017 erbjuda ”fritt” fiske för barn/ungdomar i ån vid fäboden. 

 

Informationen föranledde inga beslut eller förslag från stämman. 

 

Eventuellt övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

Meddelande om var och när stämmoprotokoll finns tillgängligt 

Efter att protokollet har justerats (cirka två tre veckor) kommer protokoll att finnas 

tillgängligt på hemsidan (www.fiskaisater.se), i pärm på Säters bibliotek (tidskriftshyllan) 

samt hos ordförande och sekreterare. 

 

Fiskestämmans avslutande 

Bill Brännström tackar stämmodeltagarna för visat intresse och avslutar stämman. 

 

Stämman avslutas med dialog och bildvisning av David Lundvall från länsstyrelsen Dalarna, som 

berättade om den unika länssammanställningen:  Fiskar i Dalarna – förekoms och utbredning. 

 

Justeras 

    

    

Leif Eriksson  Anders Norman  

 

http://www.fiskaisater.se/
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Bilaga 1 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 
Ordförande Ulf Ljusteräng  Ledamot 2 Tore Fahlholm 

Sekreterare Ulla Karlmats  Ledamot 3 Patrik Andersson 

Kassör Anders Norman  Ledamot 4 Johan Landin 

Ledamot 1 Åke Berg  Ledamot 5 Daniel Holm 

   Ledamot 6 Lars-Erik Lundgren 

 

Suppleant 1 Leif Eriksson  Suppleant 3 Christer Mårs 

Suppleant 2 Mikael Andersson  Suppleant 4 Leo Thorsell 

 

Revisor (sammankallade) Torsten Stenqvist  Revisorsuppleant Ove Wik 

Revisor Bo Stenqvist    

 

Valberedning (sammank.) Daniel Bälter  Valberedning Bill Brännström 

 

Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2016 har följande aktiviteter utförts: 

1. Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten. 

2. Anders Olofsson har en längre tid arbetat med att uppdatera hemsidan. Alla funktioner är 

ännu inte på plats (bland annat Facebook) men beräknas vara klara till sommaren. 

3. Anders N har ordnat ett Swish-konto till föreningen. Kontanthanteringen utgör ett stort 

problem varför föreningen uppmanar kunderna att betala fiskekort med kort eller Swisha. 

4. Ulf L och Leif E besökte NeDa 26/1 och lyssnade på två pågående projekt i Dalälven, dels 

Hållbar vattenkraft i Dalälven och dels lax i Nedre Dalälven (LIV). 

5. Ulf L var på NeDa: s fiskemöte 26/2. 

6. Föreningen beslutade om ett pris på fiskekort för privata företag på 500: -/dag (obegränsat 

antal deltagare) i alla sjöar exklusive ädelfiskesjöarna. 

7. Föreningens arrangemang av fiskeaktiviteter under sportlovet fick även i år ställas in på grund 

av osäkra isförhållanden. Samma skäl, dvs dåliga isar, gjorde att också KM i ismete/angling 

och pimpling utgick. 

8. I Nisshyttan kunde däremot föreningens traditionella vårangeltävling genomföras i 

ädelfiskesjöarna. Åke och Gunnel Berg planerade och genomförandet stöttades av 

medhjälpare. 

9. Ulf L skrev tillsammans med Göran Öhlin (ordf. St Skedvi fvof) ett yttrande till länsstyrelsen 

angående Fortums bristande miljöhänsyn vid ombygget av St Skedvi kraftstation. 

10. Ulf L skrev en tillsynsanmälan till länsstyrelsen angående hur Säters Energi (miss-) sköter 

minimitappningen i Jönshytteån och Ljusterån. 

11. Länsstyrelsen upprepade fjolårets elprovfiske i Jönshytteån. Det officiella resultatet är inte 

publicerat, men på vår hemsida syns bilder på bland annat ålar och småöringar från årets 

fångst. 

12. DVVF (Dalarnas VattenVårdsFörbund) anordnade 7 oktober en föreläsning om miljögifter 

på Fornby fhsk och efterföljande guidning på Borlänge reningsverk. Ulf L deltog från 

föreningen. 
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13. Ulf L besökte 20 oktober NeDa: s kickoff-möte, uppstart för ett nytt fiskeprojekt. 

Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2016 
Planen är inte en årlig skall-göra-lista utan ska ses som en strategisk viljeyttring 

över tid i syfte att verka för ett systematiskt vatten- och fiskevårdsarbete. 

B
es
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1. 5 Riva ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån. 2013   x  

Ekologisk status i ån är klassad som måttlig. Inga åtgärder under året. 
 

2. 5 Riva ut vandringshinder vid f d polishuset och bygga omlöp vid dammluckan i 

Ljusterån samt riva ut vandringshinder/iordningsställa fria vandringsvägar från 

Jönshytteån i öster till Björkljustern i väster. 

2013   x  

Ekologisk status som ovan. Avvaktat med åtgärder då tillstånd för dammarna kring utloppen av 

Björkljustern, Stensjön samt Övre och Nedre Risshyttesjön medger omprövning fr o m hösten 2017. 
 

3. 5 Riva ut vandringshinder och restaurera ån mellan Dalkarlen och Ljustern, 

”Dalkarlsån”, enligt konsultförslag från Anders Bruks. 

2013   x  

Anmälan om vattenverksamhet upprättad men inte inlämnad. Avvaktar då kommunen inte klargjort 

vad deras eventuella deltagande i projektet ska omfatta. Inga åtgärder under året. 
 

4. 5 Iordningsställande av lekområde för gädda och grodor längs ett bäckutflöde till 

Ljustern samt lägga ut spänger för underlättande av studier av främst grodlek. 

2016    x 

Ska genomföras under våren 2017. 
 

5. 5 Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen. 2013    x 

Inga åtgärder under året. 
 

6. 5 Rapportering av vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder. 2015    x 

Rapportering ska kunna ske via hemsidan (arbete pågår). 
 

Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  
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Bilaga 2 

Säters fvof Resultat 2016 jmf med 2015 Budget 2017 

 

Intäkter  Resultat -16  Resultat -15  Budget -17 

Fiskekortförsäljning totalt  95 825:12  125 760:00   

 varav sportfiskekort    29 920:00   

 varav ädelfiskekort    83 700:00   

 varav övriga kortinkomster    4 060:00   

 via iFiske (alla fiskekortstyper)    16 846:60   

Sparräntor  184:00  360:00   

Bidrag/ersättningar       

Sponsring       

Ersättn fr lst: åtgärder Kvarnfallet    19 000:00   

Övrigt       

       

 S:a 96 009:12 S:a 145 120:60 S:a  

 

Kostnader (periodiska)       

Utplant. av öring (regnbåge) totalt  74 050:00  92 625:00   

 varav i ädelfiskesjöarna    78 325:00   

 varav i Ljustern    14 300:00   

Annons-/reklamkostnader  6 755:00  2 815:00   

Arvode till funktionärer (2 år)  4 947:00  9 146:00   

Fiskekortsprovision    6 267:00   

Möteskostnader (hyra, förtäring etc)  920:00  11 923:00   

Kurs-/seminarieavgifter       

Hemsida (webb och domän)    1 067:00   

Kopiering/kontorsmaterial       

Prenumeration    350:00   

Reseersättning       

Transaktionskostnader/årsavgifter    400:00   

Övrigt  27 323:00  7 399:50   

       

       

 S:a 113 995:00 S:a 131 992:50 S:a  

 

Kostnader (tillfälliga)       

Hemsidan: bilduppladdning mm.      3 000:00 

Dalkarlsån: dammutrivning mm.      15 000:00 

Kalkgruveån: gäddlekplats mm.      8 000:00 

       

 S:a 0 S:a 0 S:a 26 000:00 

 

Kostnader (periodiska +tillfälliga) S:a 113 995:00 S:a 131 992:50 S:a  

 

Totalt intäkter minus kostnader S:a − 17 985:88 S:a + 13 128:10 S:a  
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Balansräkning 2016-12-31  2015-12-31 

 

Tillgångar     

Gustafs sparbank  54 421:00  54 237:00 

Handelsbanken  54 273:45  75 565:33 

Kassa  122:00  0 

     

 S:a 108 816:45 S:a 126 802:33 

 

Skulder och eget kapital     

Balanserat överskott  126 802:33  113 674:23 

Årets överskott/underskott  − 17 985:88  + 13 128:10 

     

 S:a 108 816:45 S:a 126 802:33 

 

Anders Norman  

Styrelsen gm. kassör  

 

 

Bilaga 3 

Revisionsberättelse för Säters fvof 2016 
Vi har i den omfattning god revisionssed bjuder granskat räkenskaperna samt tagit del av protokoll 

och andra handlingar som ger upplysning av styrelsens förvaltning av räkenskapsåret 2016. 

 

Med stöd av ovanstående tillstyrker vi att resultaträkning en och balansräkningen slutade på 

− 17 985:88 kronor.  

 

Fastställs att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

 

Säter 2017-03-22 

 

Torsten Stenqvist  Bo Stenqvist  

Torsten Stenqvist  Bo Stenqvist  

 
Originaldokument förvaras hos föreningens kassör. 
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Bilaga 4 
Inför 2017 föreslår styrelsen att punkterna 4, 5 och 6 utgår. Punkterna 4 och 6 är aktiviteter som 

ska genomföras under våren respektive pågår i samband med uppdatering av hemsidan. Punkt 5 

lyfts ut ur fiske- och verksamhetsplanen men kan återkomma om praktiska och formella 

(godkännande av länsstyrelsen) förutsättningar finns för gösutplantering. Övriga punkter kvarstår. 

 

Förslag: Fiske- och verksamhetsplan 2017 
Planen är inte en årlig skall-göra-lista utan ska ses som en strategisk viljeyttring 

över tid i syfte att verka för ett systematiskt vatten- och fiskevårdsarbete. B
es

lu
ts

år
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1. 5 Riva ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån. 2013   x  

Borttagande av vandringshinder i syfte att möjliggöra för bland annat öring att nå forssträckorna kring 

Säterdalens lekpark i Ljusterån, vilka har lämpligt substrat/grus för lek/föryngring. 
 

2. 5 Riva ut vandringshinder vid f d polishuset och bygga omlöp vid dammluckan i 

Ljusterån samt riva ut vandringshinder/iordningsställa fria vandringsvägar från 

Jönshytteån i öster till Björkljustern i väster. 

2013   x  

Med dessa åtgärder får större delen av avrinningsområdet fria vandringsvägar. Vattendraget har flertal 

vandringshinder i form av dämmen och överfallströsklar. Ägare av vandringshinder (fastighetsägare 

och/eller verksamhetsutövare, VU) är i första hand ansvarig för återställandet. Åtgärdsförslag för 

Jönshytteån finns beskrivna av Anders Bruks. Planen innebär också att Gustafs fvof, som förvaltar 

Björkljustern, Stensjön samt Övre och Nedre Risshyttesjön, deltar i processen. Enligt dom VA 53/90 

angående tillstånd för dämmen i sjöarna från Nedre Risshyttesjön till Björkljustern får omprövning av 

vattendom ske efter 2017-10-23. En omprövning innebär att VU (Säters Energi) måste söka nytt 

tillstånd. 
 

3. 5 Riva ut vandringshinder och restaurera ån mellan Dalkarlen och Ljustern, 

”Dalkarlsån”, enligt konsultförslag från Anders Bruks. 

2013   x  

Förhoppningsvis kan föreslagna åtgärder genomföras under 2017. Föreningen ska ta förnyad kontakt 

med kommunen om vilka principer som ska gälla för kommunalt stöd vid restaurering av vattendrag. 
 

4. 5 Iordningsställande av lekområde för gädda och grodor längs ett bäckutflöde till 

Ljustern samt lägga ut spänger för underlättande av studier av främst grodlek. 

2016    x 

Planen är att åtgärder ska genomföras under 2016. 
 

5. 5 Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen. 2013    x 

Flera faktorer måste uppfyllas före en eventuell gösutsättning, bland annat måste tillstånd för 

gösutsättning beviljas av länsstyrelsen, boende kring sjön måste godkänna en (förväntad) ökad 

fiskeaktivitet i och kring sjön, tillgängligheten ner till sjön måste förbättras för allmänheten mm. 
 

6. 5 Rapportering av vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder. 2015    x 

Att göra Galleriet på hemsidan tillgängligt för att beskriva och ladda upp bilder på vägtrummor och 

andra vandringshinder. Syftet är att uppmärksamma ägarna på vandringshindren och åtgärda desamma. 
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Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  

 


