Verksamhetsberättelse Dalälvens Fvof 2014

Styrelsen i Dfvof har under året haft möten varje månad, inkl årsmötet 15/4.
Nya skyltar med regler för fisket har satts upp på strategiska platser efter älven.
I älven utsattes i Maj månad ca 400.000 simfärdiga öringyngel. Närvarande från Dfvof vid
utsättningarna var Sune Falk, Mikael Stormats och Stefan Larsson.
Dfvof ansökte under året om bygdemedel, 75.000 :-, från Trängslets regleringsfond för utvecklandet
av fisket i Österdalälven. Det blev avslag på ansökan, men Dfvof kontaktades i efterhand då ansvariga
för fonden tyckte att idén var intressant.
Vattentappningen vid Spjutmo kraftstation var stundtals mycket ojämn, vilket påpekades till DVF vid
ett flertal tillfällen under hösten. Dock gavs aldrig ett tillfredsställande svar på frågan av DVF eller
ansvarig för kraftverket.
Under årets första månader togs fortsatta kontakter med DVF (Dalälvens Vattenregleringsföretag)
om att återställa biotopen i Österdalälven. Dessa samtal påbörjades under 2013 och det var redan då
bestämt att DVF skulle betala restaureringar i älven för att framförallt främja öringens fortlevnad..
Några exakta summor var dock inte fastställda.
Efter samråd med Länsstyrelsen i Dalarnas Län visade det sig att man även från deras håll var positivt
inställda till förslaget och även hade möjligheter att hjälpa till ekonomiskt. Länsstyrelsen ansåg här
att en snabb insats borde göras för att rädda de Siljansöringar vi har kvar i systemet
9 juni träffades Dfvof, Länsstyrelsen, DVF och Mora Kommun i Falun för att diskutera dessa planer
ytterligare och mötet fick bla till följd att Mora Kommun, mycket glädjande, trädde in som sk
huvudman i frågan.
Här beslutades också att anställa Daniel Holmqvist, SLU, som projektansvarig för åtgärderna.
I juli månad filmades hela älvsträckan från luften med en sk ’drönare’. Detta för att fastställa och
lokalisera utlagda stenars position. Detta material finns nu i både text och bild och är tänkt att
användas som underlag vid den framtida biotopvården av älven.
I sidoavtalet, tillhörande vattendomen DVA 70 Mål 40/74, beskrivs hur kraftbolaget bör återställa
älvsträckan med bla utläggning av stenar. Detta tillsammans med film och analys anses vara en bra
grund för att fastställa vad som är DVF’s skyldigheter och underhåll , men även för övriga framtida
arbeten.
.

Under hösten diskuterades vidare bla tillvägagångssätt för genomförandet. Dfvo, Länsstyrelsen och
Mora Kommun beslutade att kalla berörda fastighetsägare till möten, det första i Mars 2015.
Samtidigt har under hela året frågan om Fortums skyldighet att uppfylla domen från 1993
behandlats. Kraftbolaget anses inte ha uppfyllt sina åtaganden och yrkanden om bla biotopvård och
vandringsvägar för fisken, förbi kraftverken, inlämnades till domstol.
Domstolen höll syn vid kraftverken i Spjutmo, Blyberg, Väsa och Åsen 15-16 oktober. Dfvof’s
ordförande medverkade under båda dagarna både som åhörare och till viss del sakkunnig i valda
fiskefrågor.
Slutförhandlingar i målet skulle hållas i oktober, på Mora Hotell, men flyttades till februari 2015..
Stefan Larsson och Mats Frost från Dfvof är instämda som vittnen i fiske- och biotopfrågor.
Uppvandringen av öring till fällan i Säs var något bättre än föregående år, men fortfarande långt från
godkänt. Totalt fångades ca 75 öringar, varav 37 var vilda. Alla vilda släpptes förbi fällan med
förhoppningar om att de skulle leka på egen hand i älven.
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