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Drygt 900 verksamhetsberättelser skickas till våra medlemmar.

Foto: Juri Näätänen.

Höst vid Hänglandstjärn.

Nyrustat vindskydd vid Högborntjärn samt vår nya lastbil för fisktransporter.

Provfiske av kräftor.
Foto: Bo Larsson

34 nya bojar finns uppsatta vid våra laxvatten.

Ny båtramp vid
Halvarsnoren.

Nyheter 2019.
Föreningen slutar att skicka ut separata årskort för gästkort och trollingkort.
Kravet framöver är att du kan visa medlemskortet (finns på inbetalningsavin) och legitimation.
Våra tillsynspersoner kommer att ha aktuella listor över de som betalt gifterna för nämnda fiskekort.
Ovannämnda gäller naturligtvis även för fiske i våra vitvatten såvida man inte löst kort för kortare
period.
Höjning av årsavgiften för laxkort. Här har inte skett någon prisjustering sedan 2008. Betalda årskort
skickas ut som tidigare. Ska kunna visas tillsammans med legitimation.
Sävälven mellan Hänglandstjärn och Silkesdamm avslutas som laxvatten/flugfiske då föreningen är
ålagd av länsstyrelsen att ta bort gallret i älven vid Silkesdamm.

Verksamhetsberättelse 2018.
Styrelse:
Ordförande: Inge Samuelsson, vice ordf: Ulf Resare,
kassör: Silvy Bergström, sekreterare: Bo Larsson.
Ledamöter: Erling Olsson, Sten Herou, Mikael Bengtsson och Kristina Ahlstad
Suppleanter: Kjell Larsson, Sten Walegren, Tomas Brandt, Börje Horm och Håkan Bergkvist
Administratör: Inger Larsson.
Materialförvaltare: Mikael Bengtsson.
Valberedning: Nils Hultman, Rolf Gustavsson och Gunde Persson.
Säsongsanställda: Kjell Berglund och Said Nurkarshe.
Mötesverksamhet:
Förutom årsmötet i Finska föreningens lokal har styrelsen haft 11 protokollförda möten under året.
Traditionella julbordet för förtroendevalda och funktionärer samlade 40-talet personer på Hammarns
Vägkrog i slutet av november.
Årsavgift 2019
Ingen förändring av medlemsavgiften för år 2019: 300 kr.
Fiskekort:
Föreningen erbjuder senaste teknik vid köp av fiskekort, både lax- och vitfiske.
Antalet digitala köp ligger kvar på samma nivå som förra året med drygt 600 köp.
Våra automater och kortförsäljare är naturligtvis även fortsättningsvis mycket viktiga med försäljning
och information.
Trollingkort:
Berättigar till 8 spön per båt. Korten kostar 200 kr om året och är endast för medlemmar. 19 kort sålda.
Dygnskort laxfiskevatten:
Under våren höjdes priset för dygnskort på lax till 200 kr. för enskild och 300 kr. för familj. På
familjekortet ges nu tillåtelse att ta upp 5 fiskar/dygn.
Åldersgränsen för barn är 18 år och är samma för lax- som vitfiskevatten.

2

Årskort laxfiskevatten:
Ingen förändring för 2018. Enskild kostar 2.000 kr och för familj 2.600 kr.
Endast för medlemmar. 134 årskort sålda.
Under hösten beslutade styrelsen att för 2019 höja priset till 2.500 resp. 3.000 kr. Senast priset höjdes
var 2008.
Uthyrningsfisket:
Dygnsavgifterna för uthyrning av Bergtjärn och Kotjärn är 500 kr per person, dock lägst 4000 kr.
Under året har Bergtjärn och Kotjärn varit uthyrda vid 8 tillfällen var.
Fiske för föreningens förtroendevalda:
Förtroendevalda kan köpa dygnskort till våra laxvatten för 50 kr eller årskort för 500 kr.
Styrelsen har även här beslutat om en höjning för 2019 till 100 resp. 1.000 kr.
Gäller inte familj.
Utsättning av fisk 2018
Ca. 5.000 kg fisk har satts ut i våra laxvatten under året.
Utsättningen har skett regelbundet under sommarsäsongen fram t.o.m. november.
Vattenprovtagning 2018
Under året har vattenprov tagits i utvalda vatten vid två tillfällen, vår och höst.
Datum för provtagning 2019 blir söndag 5/5 och söndag 3/11.
Brunnshytteöring.
Sedan många år sker tillsyn, kontroll och rapportering till länsstyrelsen av tillståndet för öringen i
Brunnshyttebäcken under lekperioden oktober- november.
En viss fiskvandring har kunnat noteras i år. Lågt vattenstånd i början av tillsynsperioden men det
fylldes på mot slutet av november.
Laxfiskevatten
Under året har våra fiskevatten, trots den varma sommaren, varit välbesökta.
Leveranserna av regnbåge har fungerat bra med våra fiskleverantörer Källefalls Fiskodling vid
Tidaholm och Gustava Lax utanför Hagfors.
Ett glädjande besked kom från länsstyrelsen under senhösten. Risken för ev. smitta av Sarcocystidae
i våra vatten som har ett flöde via Sävenfors är upphävt. Innebär för nästa år att all fisk kan hämtas
från Gustava Lax AB. En väsentligt minskad kostnad i transporter och arbetstid.
Vårt flugfiskevatten i Sävälven str.1 avslutas under året då föreningen av länsstyrelsen är ålagd att ta
bort gallret vid Silkesdamm. Får inte finnas något vandringshinder.
Med hjälp av våra säsongsanställda har arbetet med hämtning och utsättning av fisk samt skötsel och
underhåll fungerat mycket bra.
Föreningen har som varumärke att det ska vara rent och snyggt vid våra laxsjöar där vi möter nöjda
kunder som ger god reklam för vår verksamhet.
Vi har även i år beslutat stänga Högborntjärn och Mettjärn för fiske under perioden
1 nov. 2018 – 23 feb. 2019. Öring är utsatt i båda sjöarna under senhösten när fiskeförbud gäller.
Gemensam pimpelstart 24 februari 2019.
Under året har styrelsen noggrant följt intäkt/kostnadsutvecklingen då vårt samlade kapital under flera
år haft har en negativ utveckling. Styrelsen lovade vid senaste årsmötet att under 2018 återkomma med
åtgärder för att försöka bromsa denna utveckling. Redovisade prishöjningar inom ädelfisket är ett
resultat av detta. Samtidigt kan vi nu också se en förbättrad kostnadsbild i fisktransporterna för nästa
år.
För vitfisket sker inga förändringar då det är inom ädelfisket kostnaderna har ökat.
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Vitfiske.
Vid årsmötet var Daniel Bergdahl från Länsstyrelsen på plats och informerade om allt arbete som
pågår med att öppna upp vandringsvägar för fisk inom länet.
Trollingfiskarna har efterlyst ny båtramp till Halvarsnoren och sådan finns nu på plats i Kråkviken
strax norr om den gamla rampen. Fredrik Isaksson har varit drivande i frågan och även varit ansvarig i
arbetet med byggandet. Rampen kan börja användas till våren 2019 (marken måste sätta sig) och ny
skyltning kommer att ske. Föreningen ansvarade för maskinkostnaden.
En eloge för detta arbete.
Provfiske av kräftor på Svea Skogs vatten i Lundsfjärden visade positivt resultat. Kan bli god tillgång
om något år.
Motsvarande provfiske på Bergvik Skogs vatten i inloppet till Älvestorp kraftstation från Torrvarpen
gav en blandning av både små och lagliga kräftor. Provfiske kommer att fortsätta där något år till
innan vi ansöker om en ev. kräfträtt. Kontakt kommer att tas med Bergvik om vad ett sådant arrende
kan kosta.
Provfiske av kräftor har även skett på kyrkans vatten i Halvarsnoren kring Venön. Dåligt resultat.
Fisketillsyn.
Fisketillsynen har under året i stort fungerat bra men det finns alltid några som inte förstår regler och
ordning vid våra vatten.
Kan noteras att det finns ett behov av ökat tillsyn av våra vitfiskevatten då olika rapporter kommer om
överträdelser.
Mycket beröm för välskötta fiskeplatser vid våra laxvatten. En eloge till våra säsongsanställda.
En kurs för nya tillsynsmän har hållits där även några från styrelsen deltagit.
Övrigt.
Föreningens stuga vid Silken har flyttats till Sävenfors. Kommer att användas av våra
säsongsanställda.
Årsmöte 2019
Årsmöte för verksamhetsåret 2018 blir på Hammarns Vägkrog torsdag den 21 mars kl. 18.00.
Ev. motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 8 dagar före årsmötet.
Medlemsantal:
Totalt 886 betalande medlemmar (en minskning med 8). 27 nya medlemmar har tillkommit.
Närmare hälften av våra medlemmar har en adress utanför kommunen med tonvikt på Kopparberg,
Nora, Karlskoga och Filipstad.
Uthyrning av båt.
Hänglandstjärn och Yxtjärn – via OK/Q8 i Hällefors.
Administration.
Vår hemsida på Facebook har under året haft olika besök med frågor, synpunkter och gillande.
Är ett forum att snabbt få ut information till många av våra mest aktiva medlemmar.
Naturligtvis sker information även via vår hemsida som under hösten uppgraderats.
Slutord.
Våra ädelfisksjöar är populära och kräver stort arbete men vi får inte glömma att föreningen även har
tillgång till många andra vatten som erbjuder både fiskrikedom och naturupplevelse. Tyvärr så har den
torra sommaren troligtvis haft en negativ påverkan på den vilda öringsstammen i vattendragen.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som besökt våra vatten och samtidigt tillönska ett Gott Nytt År
2019 med många fina upplevelser i och runt våra vattendrag.
HÄLLEFORS FISKEVÅRDSFÖRENING
Styrelsen
Inge Samuelsson/ordf.
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