Verksamhetsberättelse 2015.

Föreningen med Anders Johansson bjuder på korv vid Hedtjärn under sportlovet.

Premiärfiske på Högborn 1 mars.

Angelfiske på Halvarsnoren.
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Verksamhetsberättelse 2015.
Styrelse:
Ordförande: Lars-Göran Loré, vice ordf.: Arne Nordahl,
kassör: Silvy Bergström, sekreterare: Bo Larsson.
Ledamöter: Erling Olsson, Ulf Resare, Inge Samuelsson och Sten-Erik Skoog.
Suppleanter: Lennart Wiker, Anders Johansson, Sten Herou, Stig Sundberg och
Adam Nilsson.
Administratör: Elna och Anders Johansson.
Materialförvaltare: Sten-Erik Skoog
Valberedning: Nils Hultman (sammankallande), Rolf Gustavsson och Gunde Persson.
Säsongsanställda: Sven-Inge Johansson och Mikael Bengtsson.
Mötesverksamhet:
Förutom årsmötet på Café Christina i mars har styrelsen haft 12 protokollförda möten under året.
Julimötet var förlagt till Bergtjärn.
Traditionella julbordet för förtroendevalda och funktionärer samlade 40- talet personer på Hammarns
Vägkrog i början av december.
Samtliga närvarande fick i samband med julbordet en liten julklapp i form av berättelsen om
föreningens historia perioden 1929–2014 som blivit färdigställd och upptryckt under hösten.
Årsavgift 2016
Ingen förändring av medlemsavgiften för år 2016: 300 kr.
Fiskekort:
Föreningen erbjuder senaste teknik vid köp av fiskekort, både lax- och vitfiske. Är mobilanpassat till
smartphone och surfplatta.
Andelen kortköp till våra laxvatten via digitala nätet ökar hela tiden samtidigt som våra automater och
kortförsäljare naturligtvis även fortsättningsvis är mycket viktiga.
Digitalt har det under året blivit 574 köp.
Trollingkort:
Berättigar till 8 spön per båt. Korten kostar 200 kr om året och är endast för medlemmar. 10 kort sålda.
Dygnskort laxfiskevatten:
Kostar 150 kr för enskild och 200 kr för familj. Åldersgränsen för barn är 18 år och är samma för
Lax- som vitfiskevatten.
Årskort laxfiskevatten:
Ingen förändring för 2016. Enskilt kort kostar 2000 kr och för familj 2600 kr.
Endast för medlemmar. 102 årskort sålda.
Uthyrningsfisket:
Dygnsavgifterna för uthyrning av Bergtjärn och Kotjärn är 500 kr per person, dock lägst 4000 kr.
Under året har Bergtjärn varit uthyrd vid 6 tillfällen och Kotjärn vid 9 tillfällen.
Fiske för föreningens förtroendevalda:
Förtroendevalda erbjuds att köpa dygnsfiskekort till våra laxvatten för 50 kr eller årskort för 500 kr.
Gäller inte familj.
Utsättning av fisk 2015
Drygt 5.800 kg regnbåge har satts ut i våra laxvatten under året. Utsättningen har skett regelbundet
under sommarsäsongen fram t.o.m. november. Till detta har även 150 kg öring satts ut i Högborntjärn
och Mettjärn inför vintern med fiskestart i slutet av februari 2016.
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Stort arbete med långa och fördyrade transporter har krävts då vi inte får sätta ut fisk från Gustava Lax
i de vatten som passerar Sävenfors. Innebär också ett ökat slitage på vår lastbil som bedöms vara
uttjänt inom en nära framtid. Nyinvestering krävs.
Vattenprovtagning 2015
Under året har vattenprov tagits i 76 vatten vid två tillfällen, maj och september. Resultatet visar även
i år på bra och stabila PH- värden.
20-talet medlemmar är engagerade i denna verksamhet.
För 2016 kommer vattenprovtagningen att ske lördagarna 14 maj och 24 sept.
Då förändring av ägarförhållandet skett vid Bergslagsgården flyttar verksamheten till
vattenbruksskolans nya lokal i Polstjärnan
Ansvar och finansiering av kalkningen av våra sjöar ligger på Länsstyrelsen via Bergslagens
Kommunalteknik.
Brunnshytteöring.
Sedan många år sker regelbunden tillsyn, kontroll och rapportering av tillståndet för öringen i
Brunnshyttebäcken under lekperioden oktober- november. Arbetet sker på uppdrag av länsstyrelsen
och 7 personer är engagerade i denna verksamhet.
Senhösten visade en mycket låg aktivitet i bäcken och förklaringen kan vara en ovanligt varm höst, lite
vatten och alltför hög vattentemperatur för öringens lek.
Laxfiskevatten
Under året har våra fiskevatten varit välbesökta. Vi kan notera en ökning från förra året sett till antalet
sålda fiskekort.
Leveranserna av regnbåge har fungerat bra med vår nya fiskleverantör Källefalls Fiskodling vid
Tidaholm och sedan tidigare Gustava Lax utanför Hagfors. Bra storlek på regnbågen, vilket är ett krav
från föreningen.
Med hjälp av vår två säsongsanställda har arbetet med hämtning och utsättning av fisk samt skötsel
och underhåll av anläggningarna fungerat mycket bra.
Styrelsen ser det som viktigt att vi håller rent och snyggt vid våra laxsjöar. Det är ett varumärke för
föreningen som vi värnar om och där vi ser nöjda kunder som god reklam för vår verksamhet.
Vi har även i år fått respons från flera besökare som gett beröm för god städning och ordning.
Kolarkojorna vid Hänglandtjärn och Sävälven har under året blivit upprustade och lagade.
Dessvärre drabbas vi också av viss skadegörelse. Vid Lilla Sandsjön och Hänglandstjärn har bänkar
och fönster slagits sönder.
Styrelsen har även i år beslutat stänga Högborntjärn och Mettjärn för fiske under perioden
1 nov 2015 – 27.2.2016.
Gemensam pimpelstart 28 februari 2016 på regnbåge och öring som acklimatiserat sig i sjöarna under
vinterhalvåret.
Vitfiske.

Vitfiskegruppen har uppdraget att arbeta med aktiviteter för att intressera ungdomar till
föreningen.
Gruppen deltog under november i en träff på Folkets Hus för ungdomar där ett första steg
med att knyta kontakter inleddes.
Viss fångst av både stor och liten gös har rapporterats från Halvarsnoren vilket tyder på att
viss reproduktion finns.
Fisketillsyn.

Regelbunden fisketillsyn har skett under året. Närmare 30 personer är engagerade i denna
verksamhet. Inget noterbart vad gäller otillåtet fiske men denna tillsynsverksamhet, som sker
2-3 ggr/vecka i våra laxvatten, bedöms viktig i förebyggande syfte. Skapar också en kontakt
med besökare till våra vatten.
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Övrigt.
Under sportlovet i februari fanns föreningen med vid Hedtjärn strax norr om Hällefors med att bjuda
på korv och dricka.
Under Grythyttedagen i början av augusti visade föreningen upp sig med information om vår
verksamhet.
I samband med Bergslagens familjeveckor deltog vi också i augusti med en familjedag vid Lilla

Sandsjön med att bjuda på fiske och förtäring.
Tillsynsmännen och vattenprovtagarna har under hösten haft en gemensam fiskedag vid
Bergtjärn.
Årsmöte 2016
Årsmöte för verksamhetsåret 2015 blir torsdag den 17 mars kl. 18.30 på Café Christina i Hällefors.
Ev. motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 8 dagar före årsmötet.
Medlemsantal:
Totalt 928 betalande medlemmar 2015. En minskning med 42 mot 2014. 28 nya medlemmar har
tillkommit.
Uthyrning av båt.
Hänglandstjärn – via OK-Q8 i Hällefors
Yxtjärn – via Arne Eriksson, 0590-33034
Bergtjärn – i samband med bokning.
Administration.
Arbetet med uppdatering av vårt fiskevårdsområde har avslutats och nya kartor finns upptryckta. Är
uppdelad i norra resp. södra kommundelen för att kunna ge en bra upplösning. Båda delarna finns
också utlagda på vår hemsida.
Överklagande har skett till högsta instans gällande förbudet från Länsstyrelsen om förbud av
utsättning av fisk uppströms Sävenfors från Gustava Lax. Inget svar har inkommit vid årsskiftet.
Med anledning av fördyrade transportkostnader från Källefalls fiskodling och behovet av
nyinvestering i lastbil kommer styrelsen under 2016 att se över kostnadsbilden för driften av våra
laxvatten. Justering av priset på samtliga laxkort kan komma att krävas inför 2017.
Förändring i vår administration har påbörjats då vår nuvarande administratör avslutar sitt uppdrag. Ny
administratör blir Inger Larsson med huvudansvar för arbetet med medlemsregistrering samtidigt som
delar av övrigt arbete fördelas inom styrelsen.
Slutord.
Stort arbete har under året lagts på våra ädelfisksjöar. Detta är viktigt då efterfrågan på denna typ av
fiske är stor.
Vi har fortfarande många medlemmar men ser sedan ett flertal år tillbaka ett vikande medlemsantal.
Arbete pågår för att bryta trenden och en särskild arbetsgrupp (se ovan) har utsetts för att särskilt
intressera ungdomar men alla förslag som kan utveckla vår verksamhet och intressera nya medlemmar
är naturligtvis välkomna.
Som avslutning vill styrelsen tacka alla som besökt våra vatten och samtidigt tillönska ett gott nytt
fiskeår 2016 med många fina upplevelser i och runt våra vattendrag.

HÄLLEFORS FISKEVÅRDSFÖRENING
Styrelsen
Lars-Göran Loré
Ordförande
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