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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. 

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

 


