Verksamhetsberättelse 2019
Dalälvens Fiskevårdsområdesförening
Under året har styrelsen sammanträtt vid 7 tillfällen, inklusive årsstämman 4/4 och en extra
årsstämma 27/6.
30/1 2019 meddelades slutlig dom av Nacka Tingsrätt angående byggandet av fiskvägar och
kompensationer. Domen fastställdes att gälla byggande av både uppströms- och nedströmspassager
för öring. Bolaget skall även betala 10.000.000 kr i skadestånd för fiskeskada till fiskevårdsområdena
samt 2.500.000 kr i fiskeavgift för framtida tillsyn och förvaltning. Dessutom ska man betala
10.000.000 kr till fiskefrämjande åtgärder samt under 10 års tid sätta ut 15.000.000 öringyngel.
Uppdatering och modernisering av stadgarna fortsatte under året då föreningens stadgar
härstammar från starten 1971 och därmed inte är applicerbara på dagens fiskelagstiftning. Nytt
stadgeförslag beräknas vara klart våren 2020.
Under våren träffades representanter för kommunen och fiskevårdsområdet för att ytterligare
diskutera den planerade biotopvården inom Alderängarnas naturreservat. Båda parter var nöjda med
dagen och vi fick dispens att utföra åtgärden under året.
Biotopåtgärder i Lädeån och vid Storholmen har också diskuterats med underlag av tidigare
undersökning av Palm/Larsson. Här är även Länsstyrelsen med i diskussionerna, samt Mora/Våmhus
Fvo vad gäller Lädeån.
Små justeringar i reglerna planerades för framtiden. Ett fönsteruttag för öringen anses vara viktigt då
vi behöver värna om de vilda individer vi har kvar. Begränsningarna för kräftfisket togs bort vad gäller
tillåtet antal som får tillvaratas. Anledningen är att kräftorna ökar i antal och kan ses som ett hot mot
öringens framtid då de gärna äter fiskrom.
Till slogboden som uppförts vid Alderängarna beställdes bänkar då föreningen hade en mindre
summa pengar kvar av det bygdemedel som utbetalats för byggandet av slogboden. En liten plakett
ska sättas upp på slogboden med information om att Fiskevårdsområdet uppfört slogboden i samråd
med kommunen.
Ett forskningsprojekt utfördes på sträckan Spjutmo – Säs . Ett antal öringar märktes med sändare och
ett stort antal mottagare sattes ut i vattnet. Varje sändare har ett eget nummer och varje enskild
öring kan alltså identifieras av den mottagna signalen från sändaren.
Fortum fick tillstånd att prova en alternativ uppströmspassage för öring och harr. Alternativet är en
anordning vid namn ”Fishheart” där fisken, med hjälp av vatten, slussas upp över dammen via stora
rör.
Projektet krävde ett totalförbud på sträckan under två år, 2019 – 2020, för att kunna få fram bästa
resultat. Förbudet godkändes av föreningen och infördes from 1/7. ”Fishheart” skulle vara igång fram
till oktober. Dock visade det sig att den knappast var i bruk mer än 4 veckor. Dåliga förberedelser och
dålig kontroll, samt en mängd mindre tekniska misstag/fel verkar vara anledningen till ett uselt
resultat. Det positiva under försöket var dock att vi för första gången kunde se var de vandrande
öringarna befann sig och till viss del hur dom betedde sig. Endast 24 öringar gick dock in i
anordningen och de transporterades upp till en container på dammen, för att sedan flyttas tillbaka
nedströms igen. Detta för att fortsatt uppföljning ska vara möjlig. De viktiga aspekterna här är ju: Går
öringen upp igen? Får öringen några skador av transporten upp?
Endast en öring gick upp i ”Fishheart” 2 gånger, men övriga var, vad man kunde se, oskadda efter
transporten. Anmärkningsvärt var att av de 24 var endast 4 märkta och övriga ”vilda”.
Det ser alltså ut att ha varit många fler vilda öringar på den stängda sträckan än märkta, vilket
antagligen innebär att fällan vid Säs ”läcker” ordentligt någonstans.
Föreningen kan ändå se detta som en positiv sak då det uppenbarligen vandrar fler vilda öringar än
vad som syns vid fällan.

I november ansökte Fortum om uppskov med fiskvägsbyggandet då man ville fortsätta testa
”Fishheart”. Ett informationsmöte om detta sammankallades av Fortum. Advokat Rinander kallade
sedan till ett möte där flertalet fiskevårdsområden var närvarande. Ett kraftigt nej, blev det enhälliga
ställningstagandet från föreningarna. Tilläggas bör att även Kammarkollegiet/Länsstyrelsen svarat nej
i frågan.
Då fiskeförbudet infördes med kort varsel infördes mitt i säsongen, erbjöd föreningen ev missnöjda
årskortsinnehavare att få tillbaka pengarna för fiskekortet. Ingen av fiskekortsinnehavarna krävde
detta. De flesta med motiveringen att pengarna ju ändå går till vård av fisket i älven. En positiv
inställning bland våra fiskare som är glädjande att ta del av.
Fiskkameran i Lädeån sattes upp i maj och visade att ett drygt 40-tal öringar passerade upp under
hösten. Förutom öringarna passerade en stor mängd id, en del harr, abborrar och nån gädda.
Noterbart är att ett flertal passager av utter förekom. En av uttrarna passerade dessutom kameran
med en gädda i munnen. Ett exemplar av den fiskätande fågeln skarv, passerade också genom fällan.
Noterbart är att en öringhanne på hela 73 cm och en hona på 59cm passerade kameran under
hösten.
Åmängsvägens överfart vid Storbäcken har varit på tal tidigare. En förfrågan om finansiell medverkan
inkom från markägarna som planerar att bygga en trumma över bäcken. Det skulle givetvis
underlätta för både för fiskare och markägare. Dessutom finns det ju fisk i bäcken som skulle få ett
mycket bättre skydd från fordonstrafik och eventuella föroreningar av densamma.
Styrelsen ställde sig positiva till ett medverkande. Detta dock under förutsättning att fisket nämns
som en aktör i uppförandet och nyttjandemöjligheten
Föreningen bjöd in alla intresserade till grillkväll vid den nya slogboden vid Alderängarna. Ett antal
intresserade lokala fiskare anslöt liksom några från andra områden. Det informerades om tänkta
biotopvårdsarbeten, fiskevård, fisketillsyn mm. Gensvaret från de närvarande var mycket positivt och
fler sammankomster kommer att anordnas.
Under hösten utfördes det ”lilla” biotoparbetet vid Alderängarna. Med hjälp av en grävskopa från
Siljan Schakt flyttades merparten av de stora stenar som länge täppt till den gamla sidofåran ut i
älven istället. Dessa skapar nu helt ny karaktär till den annars rätt platta och breda strömmen. De
strömkanter och skiftningar i vattnet som nu skapats bjuder både viloplatser och fiskeplatser i denna
nedre del av älvens strömsträcka. Åtgärden filmades dagen efter från luften, med drönare.
Föreningen beslutade under året att byta bank. Ett konto för betallösningen Swish öppnades i
Swedbank, vilket innebär att man nu kan köpa dygnskort via telefonen.
I Säsfällan fångades 80 öringar. 18 hannar och 32 honor som användes till avel och sedan
återutsattes. Utöver dessa märktes 25 öringar som direkt sattes upp ovan fällan, till den stängda
delen av älven.
5 öringar avled också under tiden i bassängen.
Under försommaren sattes drygt 600.000 öringyngel ut nedströms Spjutmo.
Märkningen och uppföljningen av Siljansöring fortsätter och under vintern fångades även ett stort
antal harrar som även dom försågs med sändare. Ett mycket spännande projekt som kan lära oss
mycket om fiskens beteende och ge oss större kunskap att ta hand om vårt fiske och våra fiskar på
bästa möjliga sätt.
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