Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen har sammanträtt varje månad under året som gått.
Dessutom har 2 extra årsmöten hållits. Dels med anledning av förslaget från Siljansbygdens
Fiskevårdsförbund angående nya regler för alla involverade Fiskevårdsområden med syfte att rädda
Siljansöringen.
Dels för att behandla regeländringar inom Dalälvens fiskevårdsområde.
Under våren framkom att vägen vid Åmänget var i uselt skick efter vintern. Vägen hyvlades och
skrapades med maskin som anlitats från Boggs grus.
Slogbodar gicks över och åtgärdades under försommaren. Skyltar med fiskeregler ersattes med nya.
Förstärkningsarbeten påbörjades vid Spjutmodammen. Oron för skador på omgivningen och
eventuella giftiga utsläpp,som skulle förorena vattnet i älven, var stor. Efter påtryckningar fick S.
Larsson besöka bygget och blev här guidad av Projektansvarig och Platsansvarig från Fortum. Såvitt
man kunde bedöma var arbetet inte i direkt kontakt med vattnet och riskerna för påverkan
bedömdes som ytterst små.
Ett fall av olaga vattenverksamhet uppdagades vid yngelutsättning i älven. Utan tillstånd av
Länsstyrelsen hade en fastighetsägare byggt en egen ”playa” och i samband med detta grävt i vattnet
och tillfört sand, vilket alltså inte är lagligt.
Ärendet anmäldes till Länsstyrelsen och är fortfarande under utredning.
Ca 330.000 öringyngel sattes vid denna tid ut i älven av DVF. Närvarande från fiskevårdsområdet var
S. Larsson.
Uppvandringen av öring till fiskfällan i Säs var extremt dålig och endast 59 fiskar gick in i fällan. Av
dessa var nästan hälften vilda. Under hanteringen dog 5 av dessa öringar i förvaringsbassängen.
I samarbete med 3 andra Fiskevårdsområden genomfördes mot hösten kursdagar. En visning längs
älven och vid ett kraftverk följdes av föredrag i Älvdalen och Leksand.
I november genomförde Fiskevårdsområdet en kartering av sträckan Spjutmo-Dynggrav. Denna
genomfördes av expertis från SLU, Daniel Holmqvist. Karteringen tog 3 dagar och betalades i detta
skede av Fiskevårdsområdet. Kostnaden var 33.075 kr.
Denna faktura skickades sedan vidare till DVF, som slutligen återbetalade 80% av beloppet, dvs
26460 kr.
Resultatet av karteringen visar att älven bör kunna återställas helt för ca 4.700.000 kr.
Diskussioner upptogs med DVF, som enligt dom DVA 70, mål 40/74 skall återställa och underhålla
älven nu och i framtiden. Som vanligt drog förhandlingarna ut på tiden, men parterna kom till slut
överens om att en biotopinsats är nödvändig och DVF skall stå för denna. Länsstyrelsen och Mora
kommun involveras även de i planering och genomförande. Förhoppningen är att åtgärderna

påbörjas redan under 2014. Ett planeringsmöte och syn av älvsträckan skall genomföras med
inblandade parter 9 Juni 2014.
Fiskevårdsområdet har förberett kontakt och möte med berörda fastighetsägare, men avvaktar
mötet 9 Juni.
Första extra årsmötet, 6 november 2013, avhandlade införande av kontrollavgift, vilket också
beslutades. Bötesbelopp för brott mot föreningens regler fastställdes till 2000 kr.
Kräftfiskekort infördes som ytterligare ett fiskekort. Speciella fisketider upprättades för fiske efter
kräftor.
Vid andra extra årsmötet, 18 December 2013, togs beslut att säga ja till Siljansbygdens
Fiskevårdsförbunds förslag om speciella regler, förutsatt att övriga områden godkände förslaget.
Vidare togs beslut om utökad skyddstid för öringen på hösten och om totalt fiskeförbud 1 Januari-15
Maj på sträckan Spjutmo-Dynggrav.
Regeländringar trädde i kraft 1 Januari 2014.
Nya kartor och nya fiskekort med nya regler och fiskekortspriser har framtagits för 2014.
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