Verksamhetsberättelse 2016
Dalälvens Fiskevårdsområdesförening
Under året har styrelsen träffats varje månad inkl Årsmötet 14/4.
I december 2015 överklagade Fortum domen i Mark- och miljödomstolen.
Förlikningsförhandlingarna fortsatte sedan mellan parterna under 2016.
Mark- och miljööverdomstolen fastställde datum för slutförhandlingar 2-4 oktober 2016.
Fortum ansökte via Anders Bruks om att få elfiska Österdalälven under september månad.
Mora/Våmhus Fvo och Älvdalens Fvo godkände fisket medan Dalälvens Fvo inte godkände utförandet
av detta arbete. Anledningen var att styrelsen anade att resultatet skulle kunna användas mot
fiskevårdsområdena under slutförhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen.
Knappt två veckor innan förhandlingarna inkom så Fortum med en rapport om elfisket till domstolen.
Den knappa tiden fick domstolen att skjuta upp förhandlingarna.
Förlikningsförhandlingarna fortsatte och en förlikning eller en ny huvudförhandling kommer under
våren 2017.
Ett förslag från Fortum presenterades under året, men detta förkastades omedelbart av samtliga.
Biotopvården i Österdalälven planerades tillsammans med Mikael Melin från Länsstyrelsen. Siljan
Schakt kontaktades som entreprenör för grävningarna, som utförs med grävmaskin assisterad av
dumper. Stor sten införskaffades med hjälp av Siljan Schakt och lades vid Weltplassen för vidare
transport ut i älven. Arbetet var tänkt att äga rum under våren/försommaren men Fortum ville inte
sänka vattnet i älven, vilket är en förutsättning för att arbetet ska kunna genomföras. När Fortum till
slut gick med på att sänka hade tilltänkta maskiner börjat arbeta på annan plats. Arbetet fick då
skjutas upp men väntas kunna genomföras under våren 2017.
Planen är att bygga lekplatser för den hotade Siljansöringen på sträcken ungefär mellan Weltplassen
och Knillenot. DVF betalar 150.000 kr och Dalälvens Fvo 50.000 för att genomföra arbetet.
Länsstyrelsen lovade att täcka upp, om kostnaderna skulle överskrida budget.
Berörda fastighetsägare var mycket tillmötesgående och godkände planerna för restaureringen.
Samarbetet med Mora/Våmhus om att restaurera Lädeån för att skapa ännu fler lekplatser fortsatte.
En arbetsgrupp har skapats med representanter för inblandade fiskevårdsområden och
Länsstyrelsen. Stefan Larsson kontaktade DVF som lovade att medverka finansiellt i arbetet.
Planering, kalkyler och diskussioner med berörda fastighetsägare beräknas börja under februari
2017.
Arbetet med att undersöka möjligheterna för att skapa fler lekplatser för öring fortsatte. Stefan
Larsson vandrade tillsammans med Daniel Palm från SLU hela Lädeån, som fotograferades och
kartlades noggrannt. Detta ligger till grund för ovan nämnda samarbete med Mora/Våmhus Fvo.
Tidigare utredning om sidofåror diskuterades under året tillsammans med Länsstyrelsens
representanter. Man sade sig från Länsstyrelsens håll vara mycket intresserad att hjälpa till med att
hitta, och finansiera, ytterligare möjligheter till skapande av lekområden.

Vattentappningen fortsatte vara oerhört ojämn under 2016. Detta trots att Spjutmo inte är en
regleringsdamm utan skall ligga still och följa de förändringar som kommer uppströms ifrån. Åsen i
Älvdalen är reglerdamm men även när den låg still under långa perioder var flödet nedanför Spjutmo
mycket ostadigt. Kontakt togs med ansvarig på Fortum, Clas Kjörk, som trodde det kunde vara något
mekaniskt fel och lovade tillsätta en utredning.
Kontrollgruppsmöte hölls på Länsstyrelsen i Falun i Maj, efter att alla möten under en tid varit
inställda av domstolsförhandlingarna i harrmålet. Bland annat diskuterades de uteblivna
återfångsterna och Länsstyrelsen medgav att man nu kunde bedöma att de inte var uppfyllda.
Det råder fortfarande viss tvekan hur arbetsgruppen ska agera, då förlikningsförhandlingar är i full
gång. Beslut tas för korta perioder, då allt kan ändras relativt snabbt beroende på domstolens utslag.
Dalälvens Fvo medverkade vid seminarie om Hållbar Vattenkraft som hölls i Borlänge i oktober.
Länsstyrelsen ansvarar för denna satsning som tar upp Dalälvens naturvärden och vattenkraftens
åtgärdsbehov. Dalälven är en av fyra vattendrag man satsar på och vi är direkt involverade då man
även här tar upp behovet av fiskvägar och Siljansöringen, som bedöms vara av riksintresse.
Slogboden vid Alderängarna brann ner under sommaren. Fiskevårdsområdet ansökte om
bygdemedel från Länsstyrelsen för att kunna bygga upp en ny slogbod på platsen. Besked väntas
under 2017.
Grusvägen Säs-Knillenot regnade sönder fullständigt och renoverades i sin helhet.
Jan-Ove Håll provfiskade efter kräftor i älven och det visade sig att det fanns fler kräftor i Dynggrav
än tidigare. Dock är det ändå ett fåtal och styrelsen kan inte se att det i dagsläget kan skapa några
problem.
Det förekommer mink i vårt älvsystem. Minken är ju en främmande art i vår fauna och den är en stor
predator av fisk. Det föranledde ett beslut om att under 2017 sätta ut minkfällor längs älven.
144 öringar vandrade upp i älven och fångades i fällan i Säs. Av dessa var ungefär hälften vilda och en
stor del av dessa sattes över fällan för att få chansen att reproducera sig själva.
Ännu en lite ökning alltså men långt ifrån vad som behövs för att vi ska ha ett hållbart bestånd.
Tillsyn utfördes vid många fler tillfällen än tidigare. Positivt var att inga lagbrytare fångades, men
därmed självklart inte sagt att dom inte finns. Tyvärr tyder flera vittnesmål på att det tjuvfiskas öring
lokalt. Tillsynsmännen upplevde att kontrollerade fiskare var mycket positiva till den ökade tillsynen.
I maj månad sattes 650.000 öringyngel ut i Österdalälven enligt arbetsgruppens beslut.
Sune Falk och Stefan Larsson närvarade från fiskevårdsområdet.
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