Verksamhetsberättelse 2015
Dalälvens Fiskevårdsområdesförening
Under året har styrelsen träffats varje månad inkl Årsmötet 14/4.
I Februari månad hölls slutförhandlingar i Mark- och Miljödomstolen på Mora Hotell.
Förhandlingarna på gick i tre dagar. Under förhandlingarna vittnade Stefan Larsson och Mats Frost
från Dalälvens Fvof.
Parterna beslöt att förhandla om förlikning. Efter ca tre månader drog sig Fortum/DVF ur
förlikningsförhandlingarna och ärendet avgjordes under hösten av domstolen.
Domstolens beslutade att ålägga Fortum att bygga fiskvägar förbi kraftverken Spjutmo, Blyberg och
Väsa. Fortum ålades även att ersätta berörda fiskevårdsområden för gångentidskada och framtida
skada. Dalälvens Fvo blev här tilldömda en ersättning på 4.500.000 kr.
I December överklagade Fortum domen till Mark- och Miljööverdomstolen.
Fallet tas upp igen under 2016.
Mycket av årets arbete ägnades givetvis åt detta viktiga mål i Mark- och Miljödomstolen.
Domstolens beslut var ju en oerhört stor framgång för alla inblandade, såväl fiskerättsägare som
Fiskevårdsområden och övriga inblandade.
23/3 hölls ett informationsmöte om biotopvård i Österdalälven i Öna bygdegård. Mora Kommun,
Länsstyrelsen och Dalälvens Fvo hade gemensamt planerat att utföra åtgärder i Österdalälven. Alla
fiskerättsägare i området var inbjudna.
Efter domen i Mark- och Miljödomstolen hamnade detta projekt, liksom många andra, lite på
väntelistan.
Då regnbågar åter rymt från odlingen utanför Sollerön fanns en oro under årets början att dessa
skulle ta sig upp i älven. Så skedde också men i mycket liten skala. Det fångades ett antal fiskar längre
ner i älven men vad vi kunde erfara gick ingen i fällan i Säs. Det var ju vår stora oro då dessa odlade
fiskar kan bära på både parasiter och sjukdomar.
Dalälvens Fvo anmälde odlingen till Länsstyrelsen med kravet att tillståndet för odlingen skulle ses
över då dessa stora rymningar blivit för många på kort tid. Länsstyrelsen beslutade dock att inte dra
in tillståndet utan istället skärpa kraven på skötsel och skyddsanordningar.
I maj månad sattes drygt 488.000 simfärdiga yngel ut i Österdalälven nedströms Spjutmo.
Närvarande vid utsättningarna var Stefan Larsson och Sune Falk.
Stefan Larsson utbildade under våren fem nya tillsynsmän, som under sommaren hjälpte till med
övervakningen av fisket i Österdalälven.
Även under 2015 var vattentappningen i Spjutmo kraftverk mycket ojämn och helt oförutsägbar.
Detta påpekades åter för DVF, men har inte lett till någon förbättring.
Man hävdade som vanligt att man inte gjort några som helst fel vad gäller tappningen utan att man
följt de lagar och förordningar som finns. Dalälvens Fvo tvivlar dock starkt på detta.

Diskussioner fördes under året med Länsstyrelsen om möjligheterna att förbättra förutsättningarna
för öringen genom att bygga lekområden för öringen, sk "Spawning Channels".
Länsstyrelsen avsatte pengar till Dalälvens Fvo för att under hösten kunna genomföra en
undersökning och kartläggning av älven.
Daniel Palm, SLU och Stefan Larsson undersökte i November månad, noggrant gamla sidofåror,
biflöden och liknande.
Detta skedde på båda sidor om älven mellan Spjutmo och Dynggrav.
Arbetet kommer att fortsätta under 2016.
Diskussioner har också förts mellan Länsstyrelsen och Dalälvens Fvo om möjligheter att genomföra
mindre biotoparbeten ovan fällan i Säs. Här diskuterades utläggning av grus för att förbättra
lekmöjligheterna för den vilda Siljansöringen.
Mora-Våmhus Fvo kontaktades under året angående möjligheten till vissa gemensamma
biotopåtgärder. Här diskuterades främst möjligheterna till samarbete med Lädeån, som ju är största
biflödet på sträckan och borde ha stora möjligheter att hysa lekande Siljansöring i framtiden.
I November kontaktades Dalälvens Fvo av Vasaloppet som ansökt hos Mark- och Miljödomstolen om
att få ta vatten ur Österdalälven inom Dalälvens Fvo. Det visade sig dock, när allt var klart, att man
diskuterat frågan med Mora-Våmhus Fvo, som godkänt projektet fast man inte förvaltar vattnet i
fråga.
Dalälvens Fvo yttrade sig därefter i frågan och godkände den planerade vattenverksamheten med
vissa förbehåll. Dessa gällde stor aktsamhet om älvens biotop under byggandet och vid framtida
bruk.
Uppvandringen till fällan i Säs var något bättre än 2014.
Totalt fångades 86 öringar, varav 47 var vilda.
De vilda öringarna klämdes inte på rom utan lyftes förbi fällan för att de skulle få leka på egen hand i
älven.
Uppvandringen är alltså långt ifrån vad det borde vara och det är ställt utom allt tvivel att
DVF/Fortum fortfarande inte, efter drygt 20 år, uppfyllt öringdomen.
Tilläggas bör också att det fångades fler lekvandrande sikar i fällan under 2015 än de senaste åren.
Detta var givetvis en positiv förändring och vi hoppas att denna utveckling fortsätter.
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