Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 43

2017:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Anders Norman
Patrik Andersson

Datum
Tid
Plats

2017-02-15 (onsdag)
18:00
Säters Folkets Hus

Tore Fahlholm
Leif Eriksson, suppleant

§1

Ordf Ulf L öppnar mötet. I frånvaro av Ulla K valdes Anders N till mötessekreterare.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll nr 42 upplästes och godkändes.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Anders N meddelade att intäkterna från kortförsäljningen 2016 var cirka 95 000: -,
vilket är nästan 30 000: - mindre än 2015. Kortförsäljningen fördelad på
ädelfiskesjöarna (cirka 58 000: -) och på Ljustern (16 000: -) gav totalt 74 000: -.
Hemsidan har uppdaterats till en kostnad av 20 000: -.
2. Fiskekortförsäljning 2016
Se kassarapport.
3. Hemsidan
Anders Olofsson, Säter, har uppdaterat föreningens hemsida. Bland annat har vissa
”låsta” program gjorts tillgängliga och kan nu enkelt uppdateras. En del justeringar
återstår, men bör vara klara till våren.
4. Elprovfiske 2016
Elprovfiske i Jönshytteån, två lokaler (nedan bron vid golfbanan och ovan bron vid
soptippen). Resultaten inte publicerade av lst, men flera ålar har noterats vid båda
lokalerna.
5. Lst-rapport hemställan angående Säters Energi (SE)
Ulf L (fvof) framförde problemen med låg vattenföring i Jönshytteån och Ljusterån
till SE i Falun på lst. En osedvanligt torr sommar/höst gav naturligt låga flöden,
men fvof påtalade också att flödesstrategin i Ljusterån har förändrats till en mer
intermittent reglering. Samtalet mynnade ut i en sammanfattning av lst som bland
annat innebär att 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 domarna är alldeles för
generöst tilltagna.
6. Restaurering av Dalkarlsån +Kalkgruveån
När fvof får besked från kommunen avser föreningen att påbörja restaureringen av
båda objekten under 2017. Först på tur står Kalkgruveån.
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7. Vattenmyndigheternas åtgärdsrapport (ÅP) riktad till kommunerna
Ulf L redovisade ett utdrag från ÅP som beskriver vad kommunerna ska göra för
att uppnå miljökvalitetsnormerna för kommunens ytvattenförekomster. Detta är
ett verktyg som fvof kan använda för att påtala till kommunen om någon
vattenförekomst riskerar att inte nå målen på grund av otillräckliga åtgärder.
§5

Sportlovsaktivitet 2017?
Ingen aktivitet detta år från fvof.

§6

KM i angel/ismete och pimpel
Diskuterade djurskyddslagen som förbjuder levande betesmört vid fiske. Detta kan ställa
fvof i en prekär situation som ansvarig anordnare av dylikt arrangemang. Föreningen bör
ha en policy som klargör rådande djurskyddsregler samt att denna kommuniceras. Planerna
på årets vinterfiskearrangemang får därför anstå.

§7

Angel/isfiske i Nisshyttan
Då Åke Berg blivit sjuk ställer föreningen in årets vinterarrangemang.

§8

Djupkarta över Ljustern
Patrik A meddelar att Mikael A är under produktion. Förhoppningsvis har vi ett utkast klar
till sommaren.

§9

Fisketillsynskurs
Inget intresse att preliminärboka till Fiskevattenägarna Dalarna – Gävleborgs kurs om
fisketillsyn.

§ 10

Formalia kring årsmötet
Årsmötet hålls på Säters Folkets Hus onsdag den 28 april kl 18:00. Ulf L kollar möjligheten
att få hit en gästföreläsare, i första hand med ett ämne med lokal koppling.

§ 11

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.

§ 12

Nya/ändringar/borttagande av objekt i fiske- och verksamhetsplanen inför 2017?
Ulf L återkommer till styrelsen med förslag på 2017: års f- och v-plan.
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§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 14

Nästa möte/mötet avslutas
Inget datum bestämdes för nästa möte, ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Anders Norman

Ordförande

Mötessekreterare

Styrelseprotokoll för Säters FVOF
Protokoll nr. 44

2017:2

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Leo Thorsell

Datum
Tid
Plats

2017-11-01 (onsdag)
18:00
Säters Folkets Hus

Tore Fahlholm
Leif Eriksson, suppleant, här ordinarie

§1

Ordf Ulf L öppnar mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående styrelseprotokoll nr 43 upplästes och godkändes. Ulf berättar om iakttagelser
av vattennivån i Ljusterån under sommaren.

§4

Rapporter
1. Kassarapport (+/– enligt budget)
Ingen kassarapport, kassören inte närvarande och inga handlingar var inkomna till
mötet.
2. Fiskekortförsäljning 2017
Ingen försäljningsrapport, skäl som ovan. Beslutades att ge Leo behörighet att logga
in i iFiske-systemet för att se vilka funktioner som kan användas i framtiden.
3. Hemsidan
Hemsidan börjar bli ”klar”, återstår bara en bilduppladdningsfunktion.
4. Elprovfiske 2017
Elprovfisket i Jönshytteån uteblev på grund av för lite vatten i ån.
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5. Kräftfiske 2017
Ulf har fått information om att Stora Skedvi fvof fått mycket kräftor, inga
observationer eller rapporter från våra vatten.
6. Restaurering av Dalkarlsån +Kalkgruveån
Inget nytt att rapportera sedan somras. Svårt att engagera/få kommunen med på
tåget.
7. Remiss över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”
Både ägare av små vattenkraftverken och fiskevårdsföreningarna verkar missnöjda
i sina remissvar. All vattenkraft utan moderna tillstånd kommer att prövas.
8. Fältdag om fiskevård i Gysinge 31/8 och Skinnskatteberg/Avesta 31/10
Ulf berättade om fältdagen i Gysinge som innehåll provfiske med både nät och
elfiske. Johan Törnblom höll i dagen på Skinnskatteberg och berättade om
skogsmästarlinjen och hur skogsförvaltning bedrivs för att minimera skadorna på
vattendrag samt information och visning av en bäck som åtgärdats. Under dagen
fick deltagarna även se hur Avesta återskapat en tidigare flottningsrensad vattenväg.
9. Fisketävling till stöd för rörelsehindrade barn & vuxna (RBU)
Säters fvof sponsrar RBU med fiskekort för fisketävlingen.

§5

Gustafs Kassaförening upphör
Ulf väcker frågan om föreningen eventuellt kan ha andel/andelar i kassaföreningen och om
vi måste göra något för att lösa in denna. Anders vet antagligen och Ulf lyfter frågan till
honom. Fråga uppkom också om hur föreningen skulle lämna in kontanter i fortsättningen.

§6

KM i angel/ismete och pimpel
Diskuterade djurskyddslagen som förbjuder levande betesmört vid fiske. Detta kan ställa
fvof i en prekär situation som ansvarig anordnare av dylikt arrangemang. Föreningen bör
ha en policy som klargör rådande djurskyddsregler samt att denna kommuniceras. Planerna
på årets vinterfiskearrangemang får därför anstå.

§7

Djupkarta över Ljustern
Någon djupkarta finns inte klar för publicering.
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§8

Fiske- och verksamhetsplan 2017
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.
Ingen åtgärd påbörjad av de tre hindren. Ulf informerar om att Säters Energis tillstånd för
dammarna från Stensjön till Nedre Risshyttesjön gick ut den 23 oktober.

§9

§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor
Mötet avslutas
Ordförande Ulf L avslutar mötet.

Justeras

Ulf Ljusteräng

Leo Thorsell

Ordförande

Mötessekreterare
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