Årsmötesprotokoll Mora- Våmhus F.V.O.F.

Datum: 28 januari 2010.
rid: Kl 19.00 - 21.00.
Plats: Moraparken hotelldelen.

Bila!!or till årsmötesorotokollet som in!!år i denna ma

..

I.Närvarolista.
2.Protokoll valberedningen inf"orårsstämman 2010-01-28.
3.Förslag till slutlig kompensation ovanf"or Spjutmo kraftverk.
Förlängd kontrolltid
4.Samverkan kring regeringsuppdrag om bildandet av fiskefria
områden.
5.Protokollf"ort vid sammanträdet med Siljansbygdens Fiskevårdsf"orbund den lO sept. 2009.
6.Mail med ämne: Fisket i Siljan.

Protokoll årsmöte Mora

- Våmhus F.V.O.F. den 28 .anuari 2010.

Plats: Moraparken hotelldelen. Tid: 19.00 - 21.00.

01. Årsmötet öppnades av Åke Bogg och hälsade välkommen.
02. Till årsmötets ordförande valdes Åke Bogg.
03. Dagordningen godkänndes av årsmötet.
04. Till årsmötets sekreterare valdes Ulf Tholerus.
05. Årsmötet valde Åke Persson och Leif AImlöf till justeringsmän
tillika rösträknare.
06. Anteckningar om närvarande delägare jämte ombud för
delägare gjordes vid entren till årsmötet. Bif. protokollet.
07. Samtliga årsmötesdeltagare ansåg att årsmötet behörigen
utlysts.
08. Styrelsens redovisningshandlingar
årsmötet och godkänndes.

delades ut till samtliga på

09. Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lästes upp av
Åke Bogg och godkänndes.
10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret enligt revisorenas förslag.
11. Årsmötet beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning.
12. Årsmötet beslutade att styrelsens arvode skall vara oförändrat
för det kommande året enligt följande:
Ordförande:
7.000 kronor.
Kassör:
10.000 kronor.
Sekreterare:
5.000 kronor.
Revisorer:
Enl. räkning.
Timersättning:
75 kronor.
Bilersättning:
18,50 I mil enl. kommunersättningen
forts. sid 2 protokoll årsmöte den 28/12010.

forts: protokoll årsmöte 28/1 2010. Sid 2.

13. Val av s relseledamöter och su leanter:
Se valberedningens protokoll som bifogas detta årsmötesprotokoll. Valberedningens förslag till omval bifölls till 100% av
årsmötet. Valberedningens protokoll daterat 2010-01-27 och
undertecknat av valberedarna Stig Larsson sammankallande
och Sven Eriksson.
14. Val av ordförande:
Åke Bogg omvaldes enhälligt av årsmötet.
15. Val av kassör:
Leif Almlöf omvaldes enhälligt av årsmötet.
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter:
Revisorer: Göran Sares och Bengt Finn omval ett år.
Revisorsuppleanter: Rune Karlsson och Ingemar Andersson
omval ett år.
17. Val av valberednin!!:
Stig Larsson sammankallande

och Sven Eriksson omval ett år.

18. Fastställande av fiskeriplan.
Årsmötet godkännde styrelsens fiskeriplan och budget.
19. Beslut om fiskekortspriser för 2011.
Kortavgifter kategori l för 2011 orörändrat: 150:Gästkort:
150:Övriga kortpriser kategori 2. (Turister) oförändrat enl. nedan:
a) Årskort:
300:b) Månadskort:
200:c) Veckokort:
150:d) Dagkort:
50:e) Put and take
100:- rör tre fiskar.
Barn under 16 år fiskar gratis i samtliga B och C vatten även
om inte föräldrarna innehar fiskekort. Ett krav är dock att
att barnen tar del av bestämmelserna rör resp. vatten.
forts. sid 3. Protokoll årsmöte 28/1 2010.

forts. Protokoll årsmöte 28/1 2010. Sid 3.

20. Motioner.
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
21. Frå2a om kräftfiske förbud i Ätjärn, Musi och Lintjärn.
Anders Sundberg berättade att de kräftor som finns i tjärnana är ca 7-8 cm och därför för små att fiska. De behöver
tegelpannor på den släta sandbotten att krypa under som
skydd för att överleva. Årsmötet bestämde att det tillsvidare
ska råda fiskeförbud avse kräftor i nämnda vatten.
22. Vattendomen.
Mikael Carlstein och Christina Bjelvert-Olsson rapporterade
från dagens förhandling på Mora Hotel där domaren Johan
Svensson, Nacka Tingsrätt, hörde parterna i målen Österdalälven med sakägarrepresentanterna och Äldalsgruppen.
Älvdalensgruppen har en annan plan för Österdalälven än
fiskevårdsområdena.
Se bil: Sammanställning i ärendet som förevisades på årsmötet av Mikael Carlstein och Christina Bjelvert-Olsson.
23. Fiskefria områden.
Se bil. Fiskefria områden. Jens Fux Länsstyrelsen undrar om
Mora-Våmhus har lämpligt vatten för att tillämpa fiskefritt
område. Årsmötet anser att det inte finns lämpligt vatten inom
Mora-Våmhus F.V.O.F.
24. Övri2a frå2or.
Niklas Sjöström tog upp frågan om det inte var felaktig information avse handredskap i Siljan. En häftig debatt utbröt och
det framgick tydligt att Åke Bogg och John Green har olika
syn på vad som gäller i frågan. Årsmötet ålade Åke Bogg att
utreda vad som gäller och sedan gå ut till samtliga fiskekortssäljare med rätt information. Se bif. mail daterat 28/1 2010.
Diskussion om gäddfiske i Siljan och vilka mått som skall gälla för gäddor som ska sättas tillbaka eller tas upp i båten. Ett
mått som nämndes för återsättning var 80,cm men inget mått
spikades på mötet.
forts. Se sid 4 årsmöte 28/1 2010.

forts. Sid 4 årsmöte 28/1 2010.

Roland Presthans tog upp frågan om hur man bäst håller braxen på en lägre nivå. Nät och not verkar vara det effektivaste
sättet att fiska brax på.
Styrelsen uppdrar åt John Green att rekommendera personer
som han vet är brax-fiskare utöver det vanliga eller besitter sådana kunskaper att ett effektivt braxfiske kan uppnås.
25. Mötet avslutades och Åke Dogg tackade deltagarna f"orvisat
intresse.

.............................................
Ulf Tholerus
Sekreterare
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MORA-V ÅMHUs FVOF, MORA
Protokoll valberedning inrör årsstämman 2010-01-if
Datum
Närvarande:

2010-01-27

StigLarsson u .J
SvenEriksson

Kvarstår lår:
Åke Bogg
Leif Almlöf
Jan Pålsson
Håkan Östberg
Ulf Tholerus
Per-Åke Persson
Ingemar Kånåls

ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
styrelse suppleant
styrelse suppleant
styrelse suppleant
styrelse suppleant

Åke Persson
Arne Dahlberg
John Green
Anders Sundberg
Nicklas Sjöström
Christer Allerhed
Rolf Andersson

ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
styrelse suppleant
styrelse suppleant
styrelse suppleant

I tur att avgå:

Valberedningens rörslag rör val av styrelseledamöter, styrelse suppleanter och revisorer
till årsstämman 2010.
Styrelseledamöter för 2 år:
Styrelsesuppleanter för 2 år:
Åke Persson
omval
Rolf Andersson
omval
Nicklas Sjöström
omval
Arne Dahlberg
omval
Crister Allered
omval
John Green
omval
Anders Sundberg omval

Valberedningens f"örslagrör val av ordrörande och kassör:
Åke Bogg ordförande
Leif Almlöf kassör
Valberedningens f"örslagrör val av revisorer och revisorsuppleanter:
Revisorer:
Revisorsuppleanter:
Göran Sares omval v
Rune Karlsson
omval t-'
Bengt Finn
omval 'I
Ingemar Andersson omval (

Mora 2010-01-27, tft~_

~

Sti;ikson

Sven Eriksson

FÖRSLAG TILL SLUTLIG KOMPENSA TION OV ANFÖR SPWTMO KRAFTVERK

Förslaget innebär följande:

1. DVF, som representant för sökandena i samlingsmålet, skall enligt 6 kap. 5 § lag
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet betala 960 000 kr i årlig
fiskeavgift att användas till fiskefrämjandeåtgärder. Avgiften betalas in till Fiskeriverket.
Avgiften ska i första hand användas till åtgärder som är avsedda att främja eller återskapa
naturliga fiskbestånd,i andra hand till andra typer av fiskevårdandeåtgärder. Fiskeavgiften
ska fördelaspå separatakonton för de olika områdenaenligtnedan.Avgiftenska användastill
åtgärder i första hand i Österdalälveneller inom angränsande vattenområdeninom berört
fiskevårdsområde(FVO) och i andra hand inom Siljans avrinningsområde.Avgiften ska
fördelaspå separatakontonför geografiskaområdenenligtföljande.
'---'

Särna-Idre FVO:

100000 kr

Älvdalens FVO:

545 000 kr

Mora-Våmhus FVO:

165000 kr

Dalälvens FVO:

150000 kr

2. DVF, som representantför sökandenai samlingsmålet,skall årligen i Österdalälveneller
sidovattensätta ut sammanlagt5020 kg fångstfärdigöring och i sidovattensätta ut 9030 kg
fångstfärdigrödingmed följandefördelning.

Inom Särna-Idre FVO:

340 kg öring och 610 kg röding

Inom ÄlvdalensFVO:

3 460 kg öring och 6 220 kg röding

Inom Mora-Våmhus FVO:

1 220 kg öring och 2 200 kg röding

Som fångstfärdigräknas fisk där minst 90 % av individernai utsättningsmängdenhåller en
minimilängdom 30 cm om inte annat överenskommesmed respektiveFVOF.

Inom Älvdalens FVO ska utsättningarna spridas över tre tillfällen på året och ske i upp till tio
utvalda sjöar per tillfälle, om inte annat särskilt överenskommes med respektive FVOF.

Inom Säma-IdreFVO och Mora-VåmhusFVO ska utsättningarnaspridasöver tre tillfällenpå
året och ske i upp till fem utvalda sjöar per tillfälle, om inte annat särskilt överenskommes
med respektiveFVOF.

Efter överenskommelse mellan DVF och respektive FVOF samt efter tillstånd från
Fiskeriverket och med iakttagande av ovanstående föreskrifter om utsättningstillfällenoch
utsättningsplatserrar utsättningav annanfisk ske inommotsvarandekostnadsram.

3. DVF, som representant för sökandena i samlingsrnålet,ska på begäran av Dalälvens
fiskevårdsområdebekosta fiskevårdandeåtgärder inom Dalälvens Fiskevårdsområdetill en
kostnad om sammanlagt850 000 kr exkl. moms. Den kostnad som belastar DVF skall inte
överstiga 850.000 kr. Som fiskevårdande åtgärder räknas även alla förberedandeåtgärder,
som behövs för att genomföra direkta åtgärder, till exempel tillstånds-, anmälnings- och
samrådsförfaranden. Det åligger Dalälvens fiskevårdsområde att visa att erforderliga
förberedandeåtgärdervidtagits innan ersättningutbetalas från DVF. DVF skall inte stå som
verksamhetsutövareav åtgärderna.Om inte hela beloppet har använts efter åtta år från det
domen vunnit laga kraft, iar DVF betala ut återstående belopp, utan moms, direkt till
Dalälvens FVOF. Återstående belopp får endast användas för fiskevårdandeåtgärder inom
Dalälvens FVO. Beloppet 850.000 kr är fast och skall inte omräknas m.h.t.
penningvärdesförsämringen.

UTKAST

1(2)
Dnr: 511-3590-09

2009-12-15

Miljöskyddsenheten
Jens Fuchs
Direktnr. 023- 813 57
Faxnr. 023- 81118

Enligt sänd lista

Jens.Fuchs@lansstyrelsen.se

Samverkan kring regeringsuppdrageto.m

bildandet av fiskefria områden.

.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att utreda om det går att bilda fiskema'
områden. Inom det samladevattenförvaltningsarbetet enligt EU:s vattencfu:ektiv har
Sverige delats upp i fem vattendistrikt utifrån avrinningsområden (se bilaga 2). D~amas
län ti.llhörtre vattendistrikt -hBottenhavet,NOtTaÖstergb"noch Västerhavet.Inom varje
vattendistrikt ska det bildas minst 15 fiskefria områden, dvs. sjöar och/vattendrag som
- undantas från all form av fiske. Då områdena ska fördelas ut inom hela vattendistrikten
kan det i slutändan komma att innebära att högst fem sjöar och/eller vattendrag behöver
avsättas som fiskefria inom Dalarnas län.

Syftet med uppdraget är ifdrsta hand att:
fl

.

säkerställa referens områden. Bristen på fiskefria sjöar och vattendrag innebär att

vi idag inte vet hur och i vilken omfattning ekosystemet i vat.tnen påverkas av
fiske.
.

möjliggöra forskning av fiskets inverkan på vattenekosystem.

Ett bra urval av fiskefria områden kan även innebära förbättringar för såväl fiskevården
och som den vattenrelaterade naturvården. Områdena kan t.ex. bidra till att skydda hotade
fiskarter eller fiskbestånd som annars hotas av störningar, exempelvis fiske. Sett ur
fiskevårdssynpunkt kan områdena öka potentialen för utvecklingen av fisket inom
respektive fiskevårdsområde. Exempelvis kan det skapa skyddade "refuger" från vilka fisk
och andra vattendjur kan sprida sig till andra vatten och där resultera i ett förbättrat fiske.
Ett konkret exempel kan vara lekvattendrag för t.ex. vandrande bestånd av öring.

Tre viktiga kriterier vid uroal av områden är:

·

_att berörda fiskerätts ägare ställer sig positiva till bildandet.

·

områdena är någorlunda representativaför ~striktet, dvs. att det finns olika typer
av sjöar och vattendragmed i urvalet. Områdena får gärna vara sammanhängande
(både sjöar och vattendrag).

o

att vattnen bör ha en så liten "övrig" påverkan som,möjligt.Med övrigpåverkan
menas bLa.betydandevattenreglering,skogsbruk, försurning,jordbruk och
-fiskodlingar.

Länsstyrelsen
Postadress

Dalarna

791 84 FALUN

Besöksadress

Asgatan 38

I

(

.

.

Telefon 023-810 00

Webb www.w.lst.se

Fax 023-813 86

E-post lansstyrelsen@w.lst.se

Plusgiro 6 88 19-2
Bankgiro 5050-5858
Orgnr. 202100-2429

2(2)

LANSSTYRELSEN
DALARNASLÄN

Länsstyrelsen i Dalarna vill genom detta brev påbörja arbetet med att ta fram ett
väl förankrat urval av potentiellt fiskefria områden. Finns det några sjöar och/eller
vattendragssträckor som ni kan tänka er avsätta som fiskefria? Ni kan svara via
bifogad svarsblankett. Det går även bra att svara genom mail och/eller telefon. Vi
är tacksamma för svar även om ni bedömer att ni inte bar några lämpliga
fiskefriaområden att peka ut.
,

'

Det är bra om ni svarar så fört som möjligtmen senast 31/3-2010 vill jag ha in era
eventuella förslag, Om ni har era fi,skes~or
senare än så och Vill.att den här frågan
behandlas av stämman så meddela mig det så förlänger vi svarstiden för' er som berörs.
'

"

...,.".-

"., .'~-

Som nämnts tidigare är det viktigt att berörda nskerättsägare är positiva till bildande av
fiskema omr~den i Dalarnas län. Därför är det viktigt att en dialog om lämpliga områden
nu påbörjas. I:rå.g~om ~rsättning för arrendeavtal eller motsvarande diskuteras sel1~e
när vi fått fr;m lämpliga sjöar och! eller vattendrag.
-.

..

v

, '

Om ni har frågor och funderingar på hur ni ska svara så är det bara att höra av er till
undertecknad via telefon, e-post ener brev. Länsfiskedirektören UlfPierrou (tel. 02381061) har deltagit i utformningen av detta brev och kan också svara på frågor.

Mvh
~~~

y,-<--L':J

Jens Fuchs
Bilagor.

1.

Svarsblankett för ifyllande av förslag till fiskema sjöar och/ eller
vattendragssträckor.

2.

Karta som visar de fem vattensdistrikten och huvudavrinningsområdena

3.

Karta som visar Dalarnas län och dess fiskevårdsområden i förhållande till
huvudavrinningsområdena.

i Sverige.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med
Siljans bygdens Fiskevårdsförbund den 10
sept 2009 i Nusnäs Bygdegård
Närvarande: John Green, ordf, samt representanter för Siljansnäs fvof, Dalälvens
fvof, Siljan Södra fvof, Mora-Våmhus
fvof, Sollerö fvof och SiIjan-Rättvikens
fvof
§l
På förslag av ordföranden valdes till mötesordrorande Mats Hanspers, Mora och till
Rättvik.
sekreterare Sune Garmo, Rättvik. Till protokolljusterare valdes Lennart Some,
§2
Frågan om ny ordförande för Siljansbygdens FiskevårdsfOrbundbehandlades. I
avvaktan på en definitiv lösning beslöt styrelsen
Leander,
Leksand
att fram till
kommande årsmöte omvälja John Green, som till medhjälp får Kjell
§3
Förslag till nya, reviderade stadgar för Siljansbygdens Fiskevårdsförbund att ersätta
stadgarna från 1989presenterades av Sune Ganno. Styrelsen beslöt .
att översända förslaget, se bilaga, tiII Siljansbygdens fiskevårdsområdes föreningar
för yttran~e. Till kommande årsmöte kommer därefter styrelsen att lägga ftam ett
konkret förslag till nya, reviderade stadgar.
§4
Länsstyrelsens förslag till fiskeriverket 2009-06-18 om regionala fiskeregler till
skydd för siljansöringen diskuterades. Efter överläggning beslöt styrelsen
att Uppmanade
i förbundet ingående
fvof att snarast insända sina synpunkter i
ärendet
tilllänsfiskedirektören
Ulf Pierrou
§5
Det av förbundet tillsammans med Siljan turism initierade gemensamma
turistfiskekortet
förStyrelsen
Siljan ochbeslöt
Orsasjön, vilket började säljas i juni 2009, har hittills
inbringat
7.960 kr.
att uppdra åt fvofi Mora-Våmhus, Sollerö, SiIjansnäs. SiIjans Södra samt SiljanRättvik att inkomma med ett samlat rorslag hur medlen skulle disponeras.
§6
Ärendet om enhetliga regler för fIsket i Siljan diskuterades. I avvaktan på Fiskeri-

beslötstyrelsen
verkets kommande beslut om regionala fiskeregler till skydd för siljansöringen
.

-~

----------.

att hänvisa till förbundets 1991 fastställda rekommendationer om enhetliga regler för
ett gränslöst fiske i Siljan/Orsasjön, vilka regler accep.teratsav samtliga fvof och
som senare kompletterats, innebärande:

.
.
.

ett spö per kortinnehavare. Kortinnehavaren inom fvo är berättigad till fiske inom
samtliga fiskevårdsområden i Siljan och Orsasjön
innehavare av det nya gemensamma turistkortet har samma rättigheter
fiskerättsägare och sockenbor med innehavare av kort fiskar med övriga lagliga
redskap enbart på eget fvo,

.

.

nätlägg och långrev (flytrev) skall vara märkta i bägge ändar med innehavarens
namn och telefonnummer,
minimåttet på Siljansöringen är 35 cm.

Frågan om regler för ett gemensamt trollingkort måste justeras.
§7
Styrelsen ventilerade frågan om önskvärdheten av fiskeförbud vid fiskeutsläppen
samt innebörden av planerat leaderprojekt; det senare befanns inte ha högsta
prioritet.
Dag som ovan

Justerat:

/

x.,'t

S~

LennartSome

Sida l av l

Ulf Tholerus
Från:
Till:

"Åke Bogg" <ake.bogg@telia.com>
"John Green" <john.green@telia.com>; "Anders. Sundberg@Edu. Alvdalen. Se"
<anders.sundberg@edu.alvdalen.se>; "Ingemar Kånåls" <ingemar.kanals@ostnor.com>; "Jan
Pålsson" <jan.palle.palsson@telia.com>; "John Green" <john.green@telia.com>; "Leif Almlöf'
<Ieif.almlof@telia.com>; "Nicklas Sjöström" <nicke_s71@hotmail.com>; "Per Åke Persson"
<lekattpelle@hotmaiLcom>; "Thomas Gustavar" <thomasgustavar@msn.com>; "Ulf Tholerus"
<ulf.tholerus@telia.com>
Skickat: den 28 januari 2010 23:43
Ämne:
Fisket i Siljan
På förekommen anledning vid årsmötet ang. fisket i Siljan där du John hävdar att trolling får utövas i hela
Siljan, vg
och se protokoll från Siljansbygdens Fiskevårdsförbund den 10 sept 2009 i Nusnäs vad som beslutats.
Och
be att dom läser MVFVOF bestämmelser 2010. Där framgår det tydligt att på andra föreningars del av
Siljan
och Orsasjön ingår handredskap.
Meddela Nicklas och dom du känner som var på årsmötet.
För förtydligande till hela styrelsen och kortförsäljare för information till fiskare.
Hälsningar Åke B

2010-01-30

