Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 40

2016:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Johan Landin
Anders Norman
Patrik Andersson
Åke Berg

Datum
Tid
Plats

2016-02-17 (onsdag)
18:30
Säters Folkets Hus

Lars-Erik Lundgren
Tore Fahlholm
Leif Eriksson
Daniel Holm
Leo Thorsell, suppleant

§1

Ordförande Ulf L öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll nr 39 upplästes och godkändes. Daniel uppmanades att
inkomma med protokoll från 2015-03-09.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Anders N meddelar att kassan hittills är 16 846: -. iFiske genererade en inkomst på
cirka 13 000: - under 2015.
2. Hemsidan
Ulf L har svårt att få tag på folk som vill arbeta med hemsidan. Patrik har kontakt
med datakunnig, ska ta förnyad kontakt.
3. Vattendirektivet och åtgärdsprogram (ÅP)
Ulf L informerade att direktivet går in i en ny sexårsfas. Beslutet om ÅP (som skulle
ha fattats 22/12) blev hänskjutet till regeringen som ännu inte har fastställt ÅP.
4. Restaurering av Jönshytteån, Dalkarlsån m fl – nuläge?
Ulf L har pratat med Torbjörn Orr om att kommunen, tillsammans med Säters
FVOF, göra en ansökan till länsstyrelsen. Föreningen kan använda sig av
kommunens priser på grävarbeten för att hålla nere priset. Berörda markägare
kommer att informeras för att ges möjlighet att delta i åtgärden tillsamman med
kommunen och föreningen.
5. Fisketillsynskurs 12 – 13 mars
Daniel H kan eventuellt tänka sig att gå kursen.
6. TURis-tåg 2016 med naturguide (lunchfiske)
Ulf L tror att det bli svårt att få ihop ett bra sätt att verka tillsammans med TURis.

§5

Skapa lekområde för fisk och groddjur vid bäcken vid GC-väg till sjukhuset
Bra med ett mindre projekt att dra igång med. Kan göras i samband med grävarbetena är
klara vid Dalkarlsån. Ulf L skriver en ansökan till länsstyrelsen.
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§6

Fiskemöte Nedre Dalälven 26/2
Kostnadsfritt möte om fisket i Dalälven. Ulf kommer att närvara, finns plats för samåkning.

§7

Sportlovsfiske, DM i isfiske/pimpel & angel/isfiske i Nisshyttan
Sportlovsfiske ställs in på grund av osäkra isförhållanden. Angel/ismete på Myggtjärn
preliminärt den 13 mars. KM på Ljuster preliminärt 20 mars.

§8

Djupkarta över Ljustern (Dalkarlen)?
Ulf L får i uppdrag att lägga ut gamla djupkartor över Ljustern på föreningens hemsida.
Patrik A bror (Mikael) kommer att skapa ”riktiga” djupkartor till sommaren.

§9

Datum för årsmöte
Preliminärt 27 april. Plats beslutas senare.

§ 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

Övriga frågor
Hydroscania får köpa fiskekort till familjedag för 500: - de anger själv vilket datum kortet
ska gälla. Ulf L informerade om möjligheten att DNA-testa öringen för att se härkomst.

§ 12

Nästa möte/mötet avslutas
Nästa möte redan den 9 mars kl 18:30 på Säters Folkets Hus. Ordförande Ulf L avslutade
mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Leo Thorsell

Ordförande

Mötessekreterare
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Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 41

2016:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Johan Landin
Patrik Andersson
Lars-Erik Lundgren

Datum
Tid
Plats

2016-03-09 (onsdag)
18:30
Säters Folkets Hus

Ulla Karlmats
Daniel Holm
Leif Eriksson, suppleant
Leo Thorsell, suppleant

§1

Ordförande Ulf L öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll nr 40 upplästes och godkändes.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Anders N ej närvarande, frågan bordlades.
2. Hemsidan
Rapportera vägtrummor/vandringshinder på hemsidan. Patrik A förmedlar
kontakt mellan datakunnig och Ulf L.
3. Vattendirektivet
Ulf L informerade om direktivet, bland annat om vilka regler som gäller för
fastighetsägare som har vattenförekomst med vandringshinder på sin fastighet.
4. Restaurering av Dalkarlsån + åtgärder vid Kalkgruveån*
Ulf L har pratat med länsstyrelsen om hur vattenverksamhet ska anmälas. En
vattenverksamhet ska meddelas länsstyrelsen antingen som ett tillstånd eller om
verksamheten är av mindre art som en anmälan. En anmälan är upprättad. Ulf L
kontaktar samhällsförvaltningschefen på kommunen, Andreas Mossberg, om
kommunens deltagande, därefter kontaktar Ulf L fastighetsägarna. Säters FVOF
har lagt ut cirka 6 000: - på inventering (Anders Bruks) samt tid (cirka 5 000: -) för
upprättande av anmälan. Totalt beräknas restaureringen av Dalkarlsån kosta 45 000
– 50 000: -.
Kalkgruveån, ett projekt med syfte att skapa nya lekplatser för främst gädda men
också en lekplats för grodor, ska också anmälas till länsstyrelsen. Ulf L har upprättat
en anmälan. Kommunen (Andreas M) kontaktas av Ulf L. Kostnadsberäknas till
cirka 15 – 20 000: -. *Kalkgruveån nytt namn på ån under GC-vägen, vid infarten mot sjukhuset.
5. Fiskemöte Nedre Dalälven 26/1
Ulf L och Leif E deltog. Diskuterade fiske och vattenförvaltning utifrån två projekt
som pågår i Dalälven, dels Hållbar vattenkraft i Dalälven (utredning av länsstyrelsen
med syfte att optimera älvens naturvärden med vattenkraften) och dels LIV: Lax i
Nedre Dalälven (undersöka hur lax- och öringsbestånd kan stärkas i området).
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6. Företagsfiske
Hydroscand har betalt 500: - för en dagsaktivitet med fiske på Dalkarlen. Avgiften
avser en fiskedag med obegränsat deltagarantal i föreningens vatten – exklusive
ädelfiskesjöarna. Summa gäller för kommersiella företag.
§5
Angelfiske i Nisshyttesjöarna + KM i angel-/ismetefiske och pimpel på Ljustern
Angelfiske i Nisshyttan söndag den 13/3. KM-arrangemanget utgår.
§6
Fiskepremiär i ädelfiskesjöarna
Premiär sker söndag den 1/5, annons i Säterbladet den 27 april.
§7
Föreläsning om flodkräfta i Karlstad lördag den 12/3
Länsstyrelsen är arrangör, seminariet är kostnadsfritt. Ulf L deltar.
§8
St Skedvi kraftverk, efterdyningar av utförd renovering
Fortum, med en budget på 270 miljoner, utförde renoveringen utan att vidta skyddsåtgärder
för fisk. Ulf L har skrivit ett yttrande till länsstyrelsen angående Fortums bristande
miljöhänsyn.
§9
Inför årsmötet
Ekonomisk rapport, budget och revision – Anders N. Verksamhetsberättelse och kontakt
med valberedning – Ulf L. Extern föreläsare? Ulf L undersöker om någon i Ludvikatrakten
kan berätta om restaurering av vattendrag.
§ 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.
Nya mål 2016? Prioritera vandringshindret vid reningsverket. Nuvarande mål nr 2, 3
(Jönshytteån) och 4 bör slås samman i ett gemensamt projekt. För mål nr 5 gäller i första
hand att åtkomst/nedfart till sjön blir tillgänglig (avtal med fastighetsägare?).
§ 11
Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 12
Nästa möte/mötet avslutas
Nästa möte den 27 april, årsstämma. Ordförande Ulf L avslutar mötet.
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Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulls Karlmats

Ordförande

Mötessekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 42

2016:3

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Patrik Andersson
Johan Landin
Tore Fahlholm

Datum
Tid
Plats

2016-09-28 (onsdag)
18:30
Säters Folkets Hus

Åke Berg
Daniel Holm
Leif Eriksson, suppleant
Leo Thorsell, suppleant

§1

Ordförande Ulf L öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll nr 41 upplästes och godkändes.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Anders N ej närvarande, frågan bordlades.
2. Fiskekortförsäljning
Försäljningen av digitala fiskekort (i Fiske) ökar, 217 sålda t o m september.
3. Hemsidan
Anders Olofsson, Säter, ska uppdatera föreningens hemsida, Ulf L kontaktar.
Föreningen har för avsikt att gå med i Facebook, Patrik A ansvarar för ”underhåll”
(Anders Olofsson installerar Facebook på hemsidan).
4. Årets elprovfiske
Elprovfiske i Jönshytteån, en lokal nedan bron vid golfbanan och en lokal ovanför
bron vid soptippen. Andra årets elprovfiske, resultat: ål, stensimpa och öring.
Sammanställning till höst/vinter på länsstyrelsens hemsida.
5. Hemställan till lst angående tillsyn/åtgärder av minimitappning
Ulf L har skickat in en tillsynsanmälan angående anmärkning på vattenflödet i
Jönshytteån och Ljusterån. Gemensamt möte på lst med Säters Energi den 18
oktober.
6. Lst svar angående Fortums renovering av St Skedvi kraftstation
Klagan lämnas utan åtgärd.
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7. Restaurering av Dalkarlsån +Kalkgruveån
Dalkarlsån: ännu inget besked från kommunen.
Kalkgruveån: kommunen blir projektägare, verksamhetsutövare. Ulf L tar kontakt
när arbetet kan komma igång.
8. Deltagande i fiskeseminarier
Vattenrådsmöte (DVVF) i Borlänge fredag den 7 oktober, Ulf L åker. Kickoff,
uppstart för fiskeprojekt i regi av Nedre Dalälven (NeDa), torsdag den 20 oktober,
Ulf L och Leif E åker.
9. Fiskerapport från lst
”Fiskar i Dalarna”, rapport 16–03, i bokform. Ulf L delade ut två exemplar, fler
finns att beställa/hämta från lst.
§5
Kräftfiske i gemensam ”triangel” nedan Långhags kraftstation
Samtalade om att föreningen till nästa års kräftfiskesäsong behöver samordna regler med
St Skedvi och Gustafs fvof.
§6
Efterlysning – gamla issågen?
Ingen av de närvarande vet var issågen tagit vägen. Ulf L lyssnar med Anders Boman.
§7
Fiske- och verksamhetsplan 2016
1. Riva ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån.
2. 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.
3. Riva ut vandringshinder och restaurera ån mellan Dalkarlen och Ljustern,
”Dalkarlsån”, enligt konsultförslag från Anders Bruks.
4. Iordningsställande av lekområde för gädda och grodor längs ett bäckutflöde till
Ljustern samt lägga ut spänger för underlättande av studier av främst grodlek.
5. Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
6. Rapportering av vägtrummor/anordningar som utgör vandringshinder.
§8
Övriga frågor
Inga övriga frågor
§9
Nästa möte/mötet avslutas
Inget datum bestämdes för nästa möte, ordförande Ulf L avslutar mötet.
Justeras

Ulf Ljusteräng

Ulls Karlmats

Ordförande

Mötessekreterare

6 (6)

