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På gång 2021. 

- Allt fiske med ryssja är från 2021 förbjudet i våra vatten för medlemmar i föreningen. 
- Hedtjärn ej längre P/T-vatten. Ingen utsättning av regnbåge. Övergår till vitfiskevatten. 

- Kurs för tillsynsmän där behörighet gått ut.  

- Nya arrendeavtal med Stora Enso och HT skogar. 

- Förändring av parkeringsplatsen i anslutning till handikappbryggan vid Lilla Sandsjön. 

 

Verksamhetsberättelse 2020.  
Styrelse. 

Ordförande: Inge Samuelsson, vice ordf: Håkan Bergkvist. 

kassör: Silvy Bergström, sekreterare: Bo Larsson. 

Ledamöter: Erling Olsson (avslut maj, dödsfall), Sten Herou, Sten Walegren och Kristina Ahlstad 

Suppleanter: Kjell Larsson, Christer Rådström, Leena Zander, Mikael Zander, Leif Kuhlin och Ulf 

Resare (fyllnadsval),   

Administratör: Inger Larsson.  

Valberedning: Nils Hultman, Rolf Gustavsson och Gunde Persson. 

Säsongsanställda: Lennart Tedenbring och Soini Horneman (avslut i juli) Båda på 80% av heltid.  

L. Tedenbring 100% under hösten.  

 

Mötesverksamhet och administration. 

Förutom årsmötet har styrelsen haft 9 protokollförda möten under året. 

Ny hemsida har installerats under året. Information läggs även ut på föreningens sida på Fb. 

Traditionella julbordet inställt pga. Coronapandemin.     

 

Årsavgift 2021. 

Ingen förändring av medlemsavgiften för år 2021: 300 kr. 

 

Fiskekort. 

Försäljning av dygnskort och årskort för ädelfiskvatten visar på en ordentlig ökning.  

Många nya fiskegäster har besökt våra vatten. Årskort ädelfiskvatten. 137 kort sålda.   

         

Utsättning av regnbåge 2020. 

Gustava Lax har levererat tot. 6.700 kg regnbåge av bra storlek och kvalitet. En ökning med 1.000 kg 

mot 2019. Av dessa har 1.100 kg gått till våra hyrsjöar.  

Utsättningen till övriga P/T-vatten har skett regelbundet perioden april till november med extra 

utsättning midsommarveckan.  

 

Uthyrningsfisket.  

Bergtjärn uthyrd 22 ggr och Kotjärn 16 ggr. Mer än en fördubbling totalt. 

 

Ädelfiskvatten.  

Leveranserna av regnbåge har fungerat bra.   

Flera personer har under hösten, ideellt varje vecka, ställt upp med hämtning och utkörning då det 

krävs två personer för att klara arbetet.  

Föreningen har investerat i nya kompressorer för syresättning i transporttankarna. Fungerar bra och 

har gett en klart bättre transportmiljö med bättre vatten och piggare regnbågar. 

Ny brygga anpassad för rullstolsburna klar i Bergtjärn. Byggd i egen regi, vilket väsentligt minskade 

kostnaden. Sökt bidrag från Billeruds sociala fond beviljades till hela vår kostnad. 
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Vitfiske.  

Sävälven och dess biflöden har inventerats från Silkesdamm – Kopparforsen. Elfiske har 

utförts och fornlämningar dokumenterats. Rapport kommer.    

14 medlemmar visade intresse av erbjudande om fiske efter kräftor i Lundfjärden och Malen 

på Sveaskogs vatten. Resultatet var mestadels bra men några områden gav klen fångst.  

Provfiske efter kräftor har utförts i Torrvarpen, Halvarsnoren, Malen och Lundsfjärden. Bra 

resultat i alla vatten utom Halvarsnoren där beståndet är varierande. 

Damsälven Saxå har elfiskats och inventerats efter lekplatser för sjövandrande öring. 

Båtrampen vid Lygna i NorrÄlgen har rustats. 

Kalkning av våra vatten fortsätter för att även fortsättningsvis kunna hålla en acceptabel 

vattenkvalitet. 
 

Trollingkort.  

I medlemsavgiften ingår rätt till 4 spön. 

Medlem kan köpa extra kort för 200 kr/år. Berättigar till 8 spön. 30 kort sålda.  

Icke medlem kan med swishbetalning köpa dygnskort för 200 kr. Ger rätt till 8 spön. 

 

Fisketillsyn. 

Har i stort fungerat bra. Vi har 30 utbildade personer med behörighet som tillsynsman. 

Under våren krävdes extra bevakning då det var ett antal "nya" besökare vid våra vatten som 

inte förstått vilka regler som gäller för avgift och lämpligt uppförande.  

Företag med friskvårdsbidrag kan nu ge ersättning för sportfiske (fiskekort) till anställd. 

Medlemmen skall kunna visa hela medlemsbrevet samt transaktionskvittot för arbetsgivaren.  
 

Vattenprovtagning.  

Provtagning har under året gjorts under vår och höst. Våren och höstens resultat finns att läsa på vår 

hemsida i nyheter för juli resp. december månad. 

Provtagning för 2021 är bestämda till söndagarna 2 maj och 7 nov.  

 

Årsmöte 2021. 

Årsmöte för verksamhetsåret 2020 blir torsdag 25 mars (v12) kl. 18.30 i Folkets Hus Hällefors.   

(Reservation för hur Coronapandemin utvecklas).        

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 8 dagar före årsmötet. 

 

Medlemsantal: 

Totalt 838 betalande medlemmar (en minskning med 19). 41 nya medlemmar har tillkommit.  

 

Uthyrning av båt.  

Yxtjärn – via OK/Q8 i Hällefors. 

 

Slutord. 

Ett mycket annorlunda år pga. Coronapandemin. Våra vatten har haft en hög besöksfrekvens vilket 

tydligt avspeglas i kortförsäljningen. Detta har naturligtvis också medfört ökat slitaget, och i viss mån 

även nedskräpning, vid våra anläggningar där underhållet hela tiden är aktuellt. Är ibland svårt att 

hålla jämna steg med behovet.  

Känns bra att man nu kan få ersättning för fiskekort. Innebär inte bara fiske utan även vandring, frisk 

luft och naturupplevelse vid våra vatten. 

Bara positiva effekter för hälsa och välmående.  

 

 

HÄLLEFORS FISKEVÅRDSFÖRENING 

Styrelsen     

Inge Samuelsson/ordf. 


