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På gång 2020. 

- Vårt största arrendeavtal, Bergvik Skog Väst AB, har under 2019 överförts till nytt bolag  

inom Länsförsäkringar: Hällefors Tierp Skogar AB.  

Föreningen har under november haft en första träff med representanter för företaget i syfte att  

diskutera förutsättningarna för ett utvecklat samarbete i och kring våra vatten.  

- Ny brygga för rullstolsburna planeras att byggas under året vid vår hyrsjö, Bergtjärn,  

 

Verksamhetsberättelse 2019.  
 

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, Mikael Zander och Håkan Bergkvist   

Administratör: Inger Larsson.  

Materialförvaltare: Mikael Bengtsson. 

Valberedning: Nils Hultman, Rolf Gustavsson och Gunde Persson. 

Säsongsanställda: Kjell Berglund och Lennart Tedenbring. Båda på 80% av heltid. 

 

Mötesverksamhet. 

Förutom årsmötet har styrelsen haft 12 protokollförda möten under året. Traditionella julbordet för 

förtroendevalda och funktionärer samlade närmare 40-talet personer på Hammarns Vägkrog.     

 

Årsavgift 2020. 

Ingen förändring av medlemsavgiften för år 2020: 300 kr. 

 

Fiskekort. 

Försäljning av fiskekort visar på en ordentlig ökning mot 2018. Har varit ett bra år. 

 

Trollingkort.  

Berättigar till 8 spön per båt. Korten kostar 200 kr om året och är endast för medlemmar. 27 kort sålda. 

 

Dygnskort ädelfiskvatten.  

Under våren höjdes priset för dygnskort på regnbåge 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. Samma för lax- som vitfiskevatten.  

 

Årskort ädelfiskvatten.  

Enskild kostar 2.500 kr och för familj 3.000 kr. Endast för medlemmar. 107 årskort sålda.  

 

Uthyrningsfisket.  

Dygnsavgifterna för uthyrning av Bergtjärn och Kotjärn är 500 kr per person, dock lägst 4.000 kr.    

Bergtjärn uthyrd 10 ggr, någon gång med stor fiskeutsättning, och Kotjärn vid 6 tillfällen. 

 

Fiske för föreningens förtroendevalda och funktionärer. 

Nämnda personer kan köpa dygnskort till våra ädelfiskvatten för 100 kr eller årskort för 1.000 kr.  
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Utsättning av fisk 2019. 

Gustava Lax har levererat 5.700 kg regnbåge av mycket bra storlek och kvalitet. Är närmare 1.000 kg 

mer än den varma sommaren 2018. Utsättningen har skett regelbundet fram till november.  

 

Ädelfiskvatten.  

Leveranserna av regnbåge har fungerat bra med vår huvudleverantör Gustava Lax utanför Hagfors.  

Arbetet med hämtning och utsättning av fisk samt visst underhåll av våra anläggningar  

har också fungerat bra. Anställningarna minskades till 4 dagar/vecka för att möta ett ökat kostnadsläge 

pga. minskat statsbidrag.  

Högborntjärn och Mettjärn kommer att hållas öppet för fiske under hela vintersäsongen. Ingen separat 

utsättning av öring kommer att ske pga. senaste säsongens stora olovliga fiske under perioden med 

fiskeförbud. 

Gallret i Sävälven vid Silkesdamm borttaget under året varför sträckan upp till Hänglandstjärn ej 

längre ingår i våra ädelfiskvatten för flugfiske. 

Föreningen hade tillsammans med Camp Hällförs haft en fiskehelg vid Lilla Sandsjön under 

sommaren. Mycket uppskattat. 

 

Vitfiske.  

En förstudie har pågått under året i syfte att undersöka förutsättningarna att återintroducera storöring i 

Halvarsnoren. Provfiske i Halvarsnoren och kamera för räkning av fiskvandring har skett i 

Flosjöbäcken. Resultat och ev. fortsatt arbete kommer att presenteras på nya året.  

Det pågår en undersökning av eventuell förekomst av Asp i Torrvarpen och Saxen. Om det finns 

någon i föreningen som vet något om denna fisk i nämnda sjöar så hör gärna av er. 

I övrigt så har det bedrivits el-fiske i Halvarsnoren, Skärjen vid Loka station, Havsjön och Sörelgen. 

Ingen föryngring av gös kunde påvisas i Halvarsnoren. 

För vitfisket har inga prisförändringar skett.  

 

Fisketillsyn. 

I stort har det fungerat bra. Några varningar och vid ett tillfälle gjordes polisanmälan för otillåtet fiske 

i Lilla Sandsjön. Anmälan nedlagd och lämnad utan åtgärd. 

Kurs kommer att hållas för nya tillsynsmän så snart nya direktiven finns på plats från länsstyrelsen. 

 

Vattenprovtagning.  

Provtagning har under året gjorts under vår och höst. Våra vatten mår förhållandevis "bra". 

Provtagning för 2020 är bestämda till söndagarna 3 maj (v18) och 1 nov (v44). 

 

Årsmöte 2020. 

Årsmöte för verksamhetsåret 2019 blir torsdag 19 mars (v12) kl. 18.30 i cafeterian, Ishallen Hällefors.           

Ev. motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 8 dagar före årsmötet. 

 

Medlemsantal: 

Totalt 857 betalande medlemmar (en minskning med 29). 24 nya medlemmar har tillkommit.  

 

Uthyrning av båt.  

Yxtjärn – via OK/Q8 i Hällefors. 

 

Slutord. 

Genomförda prisjusteringar inom ädelfisket, minskad arbetstid hos våra säsongsanställda, ökad 

försäljning av fiskekort och uthyrning av våra hyrsjöar har gett önskad ekonomisk effekt och med det 

möjlighet till en välkommen ökad utsättning under året av regnbåge i våra Put & Take vatten. 

 

HÄLLEFORS FISKEVÅRDSFÖRENING 

Styrelsen     

Inge Samuelsson/ordf. 


