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DAGORDNING 2019: års fiskestämma, 16 april kl 18:00 i Säters Folkets Hus. 
 

 
 

Pkt 1 Fiskestämmans öppnande. 
 

Pkt 2 Val av ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, för stämman. 
 

Pkt 3 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om ajournering av röstlängd tills ärende 
uppkommer som fordrar särskild röstlängd. 
 

Pkt 4 Frågan om kallelse till stämman skett stadgeenligt. 
 

Pkt 5 Eventuella stadgeändringsförslag samt fråga om en eventuell extra stämma. 
– Punkten inte aktuellt. 

 
Pkt 6 Justering av stadgeändringsförslag, om föregående beslut (pkt 5) är det andra i ordningen. Detta beslut 

ska förenas med beslutet att paragrafen omedelbart ska anses justerad (direkt ikraftträdande). 
– Punkten inte aktuellt. 

 
Pkt 7 Anmälan om övriga frågor samt prövning om dessa ska behandlas av mötet eller hänskjutas till styrelsen. 

 
Pkt 8 Styrelsens verksamhetsberättelse. 

- Se Bilaga 1 
 

Bilaga 1 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 
Ordförande Ulf Ljusteräng  Ledamot 3 Daniel Holm 
Sekreterare Leo Thorsell  Ledamot 4 Patrik Andersson 
Kassör Mikael Sörhäll  Ledamot 5 Lars-Erik Lundgren 
Ledamot 1 Mattias Hörnvall  Ledamot 6 Tore Fahlholm 
Ledamot 2 Johan Landin    

 
Suppleant 1 Leif Eriksson  Suppleant 3 Mikael Andersson 
Suppleant 2 Ulla Karlmats  Suppleant 4 Christer Mårs 

 
Revisor (sammankallade) Torsten Stenqvist  Revisorsuppleant Ove Wik 
Revisor Bo Stenqvist    

 
Valberedning (sammank.) Daniel Bälter  Valberedning Kjell-Åke Bälter 
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Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2018 har fvof utfört följande aktiviteter: 
1. Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten. 
2. Länsstyrelses elprovfiskade i Jönshytteån, ett elprovfiske som inte kunde inte slutföras 2017 då åns vatten-

flöde var obefintligt. Även detta år hade Jönshyttan en mycket låg vattennivå vid provfisket, vilket sannolikt 
kommer att påverka fångstresultatet. 

3. Ulf L representerade Dalarnas Vattenråd på ett seminarium i Tällberg. Syftet var att informera och stötta 
Dalarnas kommuner (alla kommuner var representerade) i de åtgärder som åligger kommunerna enligt Vat-
tenmyndighetens åtgärdsprogram som baseras på vattendirektivet. 

4. Projektet: Laxfisk i Nedre Dalälven – LIV, avslutades med ett seminarium som Ulf L besökte. 
5. Styrelsen har delegerat uppdrag av olika föreningssysslor bland styrelseledamöterna: 

- Fiskutsättningar (Nisshyttesjöarna och Ljustern), Patrik Andersson och Mattias Hörnvall. 
- Fiske-/informationstavlor, Ulf Ljusteräng och Leif Eriksson. 
- Sommaraktiviteter riktade till barn, Daniel Holm och Johan Landin. 
- Hemsidan, teknisk ansvarig Anders Olofsson men styrelsen har ett gemensamt ansvar för att hemsidan 

”fylls på” med nytt material. 
6. Delar av styrelsen samlades för att städa bort skräp längs Dalkarlsån efter restaureringen. Under 2019 ska 

föreningen komplettera restaureringen genom att tillföra lekgrus. 
 

Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2018 
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. Be
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1. 5 Riva ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån. 2013   x  

Ljusteråns ekologiska status är klassad som måttlig ekologisk status och ska senast 2027 uppnå God Ekologisk Status 
(GES). 2018 uppmärksammade föreningen kommunen på LOVA-bidrag och skrev en ansökan om förstudie, men kom-
munen gick inte vidare. 
 

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 och deadline som ovan. Under året har föreningen uppmärksammat och skrivit en LOVA-ansökan 
om utrivning till kommunen utan respons. Vad gäller övriga vandringshinder omfattas de sannolikt av den nationella 
prövningsplanen, kallad ”Nappen”, som senare under året kommer att avgöra om – och i så fall när – restaurerings-
arbetet senast ska påbörjas. Mindre restaureringsprojekt kan (som regel) påbörjas tidigare om ägaren önskar detta. 
 

3. 5 Riva ut vandringshinder och restaurera ån mellan Dalkarlen och Ljustern, ”Dalkarlsån”, en-
ligt konsultförslag från Anders Bruks. 

2013  x   

Restaurering av Dalkarlsån slutförd enligt inventering av konsult Anders Bruks. För föreningen återstår återbördande 
av lekgrus. 
 

Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  

 
Pkt 9 Kassörens ekonomiska redogörelse. 

- Se Bilaga 2 
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Bilaga 2 

Säters fvof Resultat 2018 jmf med 2017 Budget 2019 

 
Intäkter  Resultat -18  Resultat -17  Budget -19 
Fiskekortförsäljning, totalt  116 925:50  118 002:87  120 000:00 
 varav sportfiskekort       
 varav ädelfiskekort       
 varav övriga kortinkomster  2 880:00     
 varav iFiske (alla fiskekortstyper)  24 123:50     
Sparräntor    158:73   
Bidrag/ersättningar      11 400:00 
       
 S:a 116 925:50 S:a 118 161:60 S:a 131 400:00 

 
Kostnader (periodiska)       
Öring/regnbåge inkl frakt, totalt  79 000:00  79 250:00  100 000:00 
 varav i ädelfiskesjöarna       
 varav i Ljustern       
Medlemsavg Fiskevattenägarna Dlr - Gävb  2 000:00    2 000:00 
Annonser/reklam  3 088:00  4 581:00  5 000:00 
Arvode till funktionärer  3 947:00  4 947:00  5 000:00 
Fiskekortsprovision       
Stämmo-/mötes-/gåvoutgifter  3 800:00  2 544:00  3 000:00 
Kurs-/seminarieavgifter       
Hemsida inkl webb och domän  7 087:00    7 500:00 
Prenumerationer  350:00    250:00 
Reseersättningar      2 000:00 
Kontorsmaterial  218:60    500:00 
Bank-/kort-/giroavgifter  334:50    400:00 
Övrigt  5 995:00  5 360:50  3 000:00 
       
 S:a 105 820:10 S:a 96 682:50 S:a 128 625:00 

 
Kostnader (tillfälliga 2019)       
Dalkarlsån: lekgrus inkl frakt      2 000:00 
Kalkgruveån: grävning och spänger      8 000:00 
       
 S:a  S:a  S:a 10 000:00 

 
Kostnader (periodiska +tillfälliga) S:a 105 820:10 S:a  S:a 138 625:00 

 
Totalt intäkter minus kostnader S:a + 11 105:40 S:a + 21 479:10 S:a − 7 225:00 
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Balansräkning 2018-12-31  2017-12-31 
 

Tillgångar     
Södra Dalarnas Sparbank (Handelsbanken)  134 193:45  (76 494:55) 
Kassa  335:00  53 801:00 
     
 S:a 134 528:45 S:a 130 295:55 

 
Skulder och eget kapital     
Balanserat överskott  123 423:05  108 816:45 
Årets överskott/underskott  + 11 105:40  + 21 479:10 
     
 S:a 134 528:45 S:a 130 295:55 
 

Mikael Sörhäll  

Styrelsen gm. kassör  
 

Pkt 10 Revisorernas rapport. 
- Se Bilaga 3 

 

Bilaga 3 

Revisionsberättelse för Säters fvof 2018 
Undertecknade revisorer får efter verkställt uppdrag meddela att vi granskat de av kassören förelagda räken-
skaper, verifikationer och bankkonton och funnit att alla, för oss uppvisade, verifikationer till fullo är verifierade. 
 
Vi föreslår därför full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för den tid revisionen omfattar, nämligen 
2018-01-01 - - 2018-12-31. 
 

Säter 2019-04-14 
 

Bo Stenqvist  Ove Wik  Originaldokument förvaras hos föreningens kassör. 
Bo Stenqvist  Ove Wik   

 
Pkt 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
Pkt 12 Valberedningens förslag till antal ledamöter (minst 5) och suppleant/-er (minst 1) till styrelsen. 

- Valberedningens förslag: tio (10) ledamöter och fyra (4) suppleanter. 
 

Pkt 13 I förekommande fall val av kassör utom styrelsen (adjungerad styrelsepost). 
– Punkten inte aktuellt. 
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Pkt 14 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleant/-er. 
+ stämmobeslut av firmatecknare för Säters fvof ska vara kassör och ordförande var för sig. 

- Valberedningens förslag 

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

Valberedn. förslag Ja Nej 
1. Ordförande Ulf Ljusteräng 2 år 2019 2021  b Omval 2 år 
2. Sekreterare Leo Thorsell 2 år 2019 2021  b D:o 
3. Ledamot Mattias Hörnvall 2 år 2019 2021  b D:o 
4. Ledamot Daniel Holm 2 år 2019 2021  b D:o 
5. Ledamot Christer Ringholm 1 år 2019 2020   Nyval 1 år 
6. Kassör Mikael Sörhäll 2 år 2018 2020 b   
7. Ledamot Johan Landin 2 år 2018 2020 b   
8. Ledamot Tore Fahlholm 2 år 2018 2020 b   
9. Ledamot Patrik Andersson 2 år 2018 2020 b   
10. Ledamot Lars-Erik Lundgren 2 år 2018 2020 b   
Suppleant 1 Ulla Karlmats 1 år 2019 2020  b Omval 1 år 
Suppleant 2 Leif Eriksson 1 år 2019 2020  b D:o 
Suppleant 3 Mikael Andersson 1 år 2019 2020  b D:o 
Suppleant 4 Christer Mårs 1 år 2019 2020  b D:o 

 
Pkt 15 Val av två revisorer och en revisorsuppleant. 

– Valberedningens förslag 

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

Valberedn. förslag 
Ja Nej 

Revisor (sammankallande) Fredrik Andrén 2 år 2019 2021   Nyval 2 år 
Revisor Erik Byhlin 2 år 2019 2021   D:o 
Revisorsuppleant Ove Wik 1 år 2019 2020   Omval 1 år 

 
Pkt 16 Valberedningens förslag till antal (minst 2) och kandidater till tillträdande valberedning. 

– Valberedningens förslag 

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

Styrelsens förslag 
Ja Nej 

Valberedning (sammak.) Kjell-Åke Bälter 1 år 2019 2020   Omval 1 år 
Valberedning Bill Brännström 1 år 2019 2020   Nyval 1 år 

 
Pkt 17 Ersättning till föreningsfunktionär, revisorer, suppleanter, valberedning samt ersättning för bilresor och 

fisketillsyn. 
– Styrelsen föreslår oförändrade ersättningsnivåer. Styrelsen föreslår att samtliga funktionärer 

under mandatperioden årligen får ett gratis sportfiskekort av valfri kortkategori. 
Ordförande/år Sekreterare/år Kassör/år Övriga ledamöter/år Suppleant/år 
999: - 999: - 999: - 250: - 250: - 
 
Ordinarie revisor/år Revisorsuppl./år Valberedning/år Fiskekortsansvarig/år Bilresor 
250: - 250: - 250: - 450: - Statlig norm 
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Pkt 18 Behandling av inkomna motioner från medlemmarna. 
– Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 

Pkt 19 Fastställande av fiskeregler och nyttjandet av föreningens vatten. 
– Styrelsen föreslår ändrade fiskeregler enligt rödfärgad text. 

SPORTFISKEREGLER för handredskap 1 
drag/kort/person (exkl. trollingkort). För-
bud för kräftfiske samt fasta redskap, t ex 
långrev, utter, ryssja, mjärde och nät, un-
dantag för märkt* mörtstuga för husbe-
hov (årskort krävs). Max 3 öringar/dag i 
Ljustern. Angling/ismete med max 10 
don/kort. Totalt fiskeförbud i Jönshytteån 
samt ån mellan Dalkarlen och Ljustern. 
 

Max 16 år = gratis fiske (inte ädelfiske). 
*Märkning med namn och telefonnummer. 
 

ÄDELFISKEKORT/-REGLER gäller endast 
för fiske i sjöarna Björshyttsjön och Mygg-
tjärn. Max 3 ädelfiskar per kort och dag. 
Mäskning, silikonbeten och bruk av båt el-
ler flytring förbudet i båda sjöarna. Kro-
kad fisk får inte återutsättas. Pimpling och 
angling/ismete (max 10 don/kort) tillåtet. 

 REGLER FÖR FISKEVATTENÄGARE OCH FISKE-
VATTENDELÄGARE I alla vatten inom Säters 
fvo är fiske med utter förbjudet. I Ljustern samt 
Björshyttsjön och Myggtjärn gäller förbud för 
nätfiske och långrev. I övriga vatten, där fiske-
vattenägare/-delägare har fiskerätt, får fiske 
med långrev, ryssja, mjärde samt nät- och 
kräftfiske bedrivas – under förutsättning att: 
 

1) alla redskap är märkta* och 
2) inte fiskestämman eller länsstyrelsen (kräft- 
    fiske) beslutat annat. 
*Märkning med namn och telefonnummer. 
 

Fiskevattenägare/-delägare är skyldig att hålla 
sig informerad om eventuella ändringar av fis-
kets bedrivande. Detta kan t ex ske via hemsi-
dan www.fiskaisater.se eller i kontakt med Sä-
ters fvof. Fiskeregler i övrigt enligt de allmänna 
sportfiskereglerna. 

 
Pkt 20 Fastställande av fiske- och verksamhetsplan under kommande verksamhetsperiod. 

- Se Bilaga 4 
 

Bilaga 4 
Styrelsen föreslår att restaurering av ”Kalkgruveån” (ån som mynnar i Ljustern nära infarten till sjukhuset), bifogas 
till fiske- och verksamhetsplanen 2019. 
 

Förslag: Fiske- och verksamhetsplan 2019 
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. Be
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1. 5 Riva ut vandringshindret vid Kônsta (reningsverket) i Ljusterån. 2013   x  

Ljusteråns ekologiska status är klassad som måttlig ekologisk status och ska senast 2027 uppnå God Ekologisk Status 
(GES). Föreningen har 2019 skrivit ansökan för LOVA-bidrag (LOkala VAttenvårdsprojekt) till kommunen men det är 
oklart om kommunen valt att gå vidare med ansökan. Den nationella prövningsplanen (”Nappen”) föreslår att avrin-
ningsområdet Dalälven ska få moderna miljövillkor först 2035, men då dammen inte utgör ett bidragsberättigat ob-
jekt kan arbetet påbörjas tidigare. Syftet med utrivningen är bland annat att öringen ska få tillgång till lämpligt lekgrus 
vid forssträckorna uppströms Ljusterån. 
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2. 5 Riva ut dammen vid gamla polisstationen och bygga omlöp vid dammluckan intill utloppet 
från Ljustern samt riva ut dammar (vandringshinder) från Jönshytteån i öster till Björkljus-
tern i väster i syfte att ordna fria vandringsvägar. 

2013   x  

Vattendraget har fler dämmen som utgör absoluta vandringshinder. Projektet bör vara föremål för LOVA-bidrag och 
stöd kan också sökas hos SNF:s ”vattenfond”. Åtgärdsförslag för Jönshytteån har Anders Bruks beskrivit, övriga 
sträckor återstår att beskriva. Gustafs fvof, som förvaltar Björkljustern, Stensjön och Övre Risshyttesjön, måste invol-
veras i processen. Dammarna bör omfattas av Nappen och därmed vara stödberättigande (85 %) för åtgärder till 
moderna miljövillkor. 
 

3. 5 Restaurera ”Kalkgruveån” genom att skapa ett svämplan med lekmöjligheter för såväl fisk 
som groddjur. Eventuellt bör spänger utplaceras utmed vattendraget. 

2019   x  

Ett mindre projekt som föreningen tidigare uppmärksammat kommunen på. De fiskgynnande effekterna är relativt 
begränsande, utan projektet bör i första hand gynna fortplantning av groddjur. Utplacerade spänger skulle erbjuda 
möjligheten att studera grod- och gäddlek. 
 

Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  

 
Pkt 21 Fastställande av avgifter för och typ av fiskekort. 

– Styrelsen föreslår oförändrade kortpriser. 

Giltighet Typ av fiskekort Avgift   

Årskort (12 mån) Sportfiske 200: -   
D:o Trollingfiske 300: -   
D:o Sportfiske - max 20 år 100: -   
D:o Fiskevattenägare 100: -   
D:o Fiskevattendelägare 50: -   
D:o Enhetskort -   
10-dagarskort Sportfiske 120: -   
3-dagarskort Sportfiske 100: -   
Dagkort Sportfiske 60: -   
D:o Trollingfiske 100: -   
D:o Ädelfiske 120: -   

 
Pkt 22 Fastställande av budgetförslag. 

- Se Bilaga 2 
 

Pkt 23 Information/förslag från styrelsen 
1. Kortfattad beskrivning av restaureringen av ”Dalkarlsån” 2018. 
2. Restaureringsprojekt 2019 av Polisdammen och Kônsten, Ulf L har informerat politiker och kom-

munchefen (Pär Jerfström) samt skrivit en LOVA-ansökan till kommunen, oklart resultat. 
3. Restaureringsprojekt i ”Kalkgruveån”. Ulf L har kontaktat Säters kommun, projektets genomfö-

rande dock oklart. 
4. Restaurering av Björshyttbäcken och Embjörssjön, Ulf L har kontaktat Borlänge Energi som tror 

att en utrivning blir aktuell först om 2 – 3 år. Om föreningen ordnar med en extern finansiering 
kan Mikael Ringi på Borlänge Energi tänka sig en snabbare åtgärdstakt. 
 



Fiskestämma 2019-04-16 

8 (8) 

5. Vilken fisketyp ska prioriteras vid fiskutplanteringarna? 
Vanligtvis planterar föreningen ut 400 kilo öring vardera i Björshyttsjön och i Myggtjärn. Då flera 
fiskodlare upplever att öring är svårodlad, bör föreningen ta höjd för en ändrad utsättningsstra-
tegi. I första hand bör öringsutsättningen i Myggtjärn ändras till regnbåge medan öring kvarstår 
som huvudalternativ i Björshyttsjön. Öring bör också vara första valet i Ljustern. 
Det preliminära förslaget är att 400 kilo regnbåge och 200 kilo öring planteras ut i Myggtjärn. I 
Björshyttsjön och i Ljustern utplanteras 400 kilo öring i respektive sjö, totalt alltså 1 400 kilo. 
200 kilo ”extra” öring i Ljustern beror på att ingen utsättning gjordes i fjol då fiskodlarna saknade 
utsättningsfisk på grund av omfattande fiskdöd i ”huvudodlingen” vid Malingsbo-Kloten. 

6. Preliminär fiskepremiär i ädelfiskesjöarna lördag den 4/5 (annons senast 24/4, utgivning 30/4). 
7. Hemsidan kontrolleras och uppdateras ”tekniskt” av Anders Olofsson (avtal med föreningen). 

Föreningen efterfrågar personer som vill bidra med bilder och text till hemsidan (Worldpress). 
8. Bankbyte, föreningen har bytt bank. Handelsbanken och Gustafs Kassaförening (som upphört) 

har ersatts med Södra Dalarnas Sparbank (SDS). Orsaken var främst att hanteringen av kontan-
ter underlättades, men också att det är möjligt att söka pengar från SDS (som är en stiftelse). 

9. Länsstyrelsen håller på att ta fram fiskekartor för samtliga fvof:ar i Dalarna. 
10. Nedre Dalälven inbjuder till studiebesök. Visning av Laxeleratorn, Vattenfalls testanläggning för 

fiskepassager Älvkarleby, måndag den 6 maj kl 18:00, anmälan senast 29 april. 
11. Kallelse till stämma: Fiskevattenägarna Dalarna – Gävleborg, Gävle stationshus, lördag 11 maj. 

 
Pkt 24 Eventuellt övriga frågor. 

 
Pkt 25 Meddelande om var och när stämmoprotokoll finns tillgängligt. 

 
Pkt 26 Fiskestämmans avslutande. 

 


