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Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2017 har följande aktiviteter utförts:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten.
Länsstyrelsens elprovfiske i Jönshytteån, tredje och sista året för detta elprovfiske, kunde inte
genomföras då åns vattenflöde var obefintligt.
Ulf L skrev en hemställan till länsstyrelsen (2016) med anledning av ändrad flödesregim (intermittent tappning) i Jönshytteån och Ljusterån. Svar från skrivelsen (2017) resulterade i att Säter
Energi (SE) ska montera upp flödesmätare och peglar som tydligt anger lägsta och högsta vattennivå samt att korttidsreglering ska undvikas. SE anses inte bryta mot någon vattendom, vilket
enligt fvof visar att vattendomarna är för generöst tilltagna.
Anders Olofsson har ”färdigställt” hemsidan. Klar blir hemsidan aldrig, men nu är strukturen
på plats.
Ulf L har kontaktat kommunen om restaurering och delfinansiering av Dalkarlsån och Kalkgruveån utan att erhålla svar från någondera å-projekt.
Ulf L besökte fältdagar om fiskevård i Gysinge 31/8 och Skinnskatteberg/Avesta 31/10, anordnad av Nedre Dalälven.
Föreningens sparbank, Gustafs Kassaförening, upphörde under året.
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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.
1. Riva5ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån.
Den ekologiska statusen i ån är klassad som måttlig. Inga åtgärder under året.
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2. Riva5 ut vandringshinder vid f d polishuset och bygga omlöp vid dammluckan i 2013
x
Ljusterån samt riva ut vandringshinder/iordningsställa fria vandringsvägar från
Jönshytteån i öster till Björkljustern i väster.
Ekologisk status som ovan. Vattendomen för dammarna vid Björkljustern, Stensjön samt Övre och
Nedre Risshyttesjön upphörde 2017-10-23. En omprövning av dammarna är därmed möjlig.
3. Riva5ut vandringshinder och restaurera ån mellan Dalkarlen och Ljustern, ”Dal- 2013
x
karlsån”, enligt konsultförslag från Anders Bruks.
Anmälan om vattenverksamhet upprättad. Då kommunen inte klargjort vad deras eventuella deltagande i projektet ska omfatta har inga åtgärder vidtagits.
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