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Nytt för 2022. 

- Ny medlemsavgift till 500 kr. pga. höjning av arrende hos HT Skogar AB. 

- Justering av avgifter för vitfiske. Se prislista på vår hemsida. 

- Avgift för trollingkort med max 8 spön ingår i medlemsavgiften. Icke medlem 300 kr/dygn. 

- Gästkort för vitfiske tas bort. Medlem får ha tillfälligt fiskande gäst med på fisketur.   

- Hedtjärn fortsätter att vara P/T-vatten med samma förutsättningar som övriga ädelfiskvatten. 

 

Verksamhetsberättelse 2021.  
 

Styrelse. (Val till styrelsen skedde 25 aug. Framflyttat årsmöte pga. pandemin).   

Ordförande: Inge Samuelsson, vice ordf: Håkan Bergkvist. 

Kassör: Silvy Bergström, Carina Kvarnström från 25 aug.  

Sekreterare: Bo Larsson. 

Ledamöter: Sten Herou, Sten Walegren, Mikael Zander, Kristina Ahlstad,  

Suppleanter: Kjell Larsson, Christer Rådström, Leena Zander, Leif Kuhlin, Eilert Johansson. 

Administratör: Inger Larsson.  

Valberedning: Nils Hultman, Rolf Gustavsson, Gunde Persson. 

Säsongsanställd: Lennart Tedenbring, 100% perioden 15/4 – 26/11 2021. 

 

Mötesverksamhet och administration. 

Förutom det sena årsmötet i augusti pga. pandemin har styrelsen haft 9 protokollförda möten samt 

några med begränsad närvaro under våren med minnesanteckningar. 

Traditionellt julbord 18 november i Folkets Hus. Maten tillagat av kockar från Restauranghögskolan i 

Grythyttan. Närmare 40 personer närvarande. 

Vår ekonomiska bokföring har under året övertagits av nya föreningskassören i det egna bolaget 

CVK Redovisning AB i Hällefors. Detta samtidigt som ett nytt modernt medlemsregister införts. 

 

Årsavgift 2022 

Ny medlemsavgift, 500 kr. I denna ingår nu trolling med upp till 8 spön samt gästkort för medlem som  

tillfälligt har fiskande gäst med på vitfiske.  

 

Fiskekort.    Årskort ädelfiskvatten, 162 sålda.   

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

         

Ädelfiskvatten och utsättning av regnbåge 2021. 

Leveranserna av regnbåge har fungerat bra.   

Gustava Lax har levererat närmare 6.000 kg. regnbåge av bra storlek och kvalitet. Utsättningen till 

våra P/T-vatten har skett regelbundet perioden april till november. Vi har under större delen av 

perioden haft utsättning varje vecka. Mindre volymer per tillfälle men med jämnare fördelning över tid 

mot tidigare varannan vecka. Extra utsättning midsommarveckan.  

Flera personer har ideellt varje vecka ställt upp med hämtning och utkörning av regnbåge. Krävs minst 

två personer att klara arbetet.  

Tack vare denna insats har vi kunnat balansera lönekostnaden och ha en person anställd under längre 

period än tidigare år. 
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Uthyrningsfisket.  

Bergtjärn uthyrd 23 ggr och Kotjärn 18 ggr. 

 

Brunnshytteöring.  

Sedan många år sker tillsyn, kontroll och rapportering till länsstyrelsen av tillståndet för öringen i 

Brunnshyttebäcken under lekperioden oktober- november. 

 

Vitfiske.     58 gästkort sålda. 

39 uthyrningar vid tre tillfällen av kräftfiske till medlemmar, 500 kr/dygn. Hälften av intäkterna går 

enl. avtal tillbaka till vattenägarna HT skogar och Sveaskog. Vi har fått ett positivt gensvar från 

medlemmarna och kommer att fortsätta med denna verksamhet.  

Provfiske efter kräftor har skett på fler vatten med positivt resultat och detta kan leda till fler vatten att 

nyttja. 

Projekt med återinförande av sjövandrande öringar har påbörjats och kommer att pågå i 3 år 

Förstudien för restaurering av Sävälven har slutförts och nästa steg blir genomförande. 

 
Trollingkort.     18 trollingkort sålda.  

I medlemsavgiften för nästa år, 2022, ingår rätt till 8 spön. 

För icke medlem höjs dygnskort till 300 kr. där endast betalning med swish gäller.  Ger rätt till 8 spön. 

 

Fisketillsyn. 

Har fungerat bra. Vi har 30 utbildade personer med behörighet som tillsynsman (2 slutar under året). 

Sammanräknat har det under säsongen genomförts 184 tillsyn vid våra sjöar.  

Ett stort arbete med tid och resor.   

Har lugnat ner sig väsentligt vid några P/T vatten mot året före då vi hade uppenbara problem med 

olovligt fiske och störande verksamhet. Våra extra insatser då tolkar vi ha gett resultat. 

Några tillsägelser på både ädel och vitvatten har skett under året.  

En endagskurs för våra aktiva tillsynsmän kommer att hållas under vintern.  Därefter gäller 

förordnanden i 6 år.  

 
Vattenprovtagning.  

Provtagning har under året gjorts vår och höst. Resultaten finns att läsa på vår hemsida i nyheter för 

juli resp. november månad. 

Provtagning för 2022 är bestämda till söndagarna 1 maj (v17) och 6 november (v44).  

 

Årsmöte 2022. 

Årsmöte för verksamhetsåret 2021 blir torsdag 24 mars (v12) kl. 18.30 i Folkets Hus Hällefors.   

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

 

Medlemsantal: 

Totalt 848 betalande medlemmar (en ökning med 10 pers).  45 nya har tillkommit.  

 

Uthyrning av båt.  

Yxtjärn – via OK/Q8 i Hällefors. 

 

Slutord. 

Våra vatten har haft en mycket hög besöksfrekvens vilket tydligt avspeglas i kortförsäljningen.  

Hoppas att kommande år blir till belåtenhet och fler upptäcker vilka fina vatten med tillhörande 

naturupplevelser vi förfogar över. 

Stort tack till alla och slipa krokarna. 

 

 

HÄLLEFORS FISKEVÅRDSFÖRENING 

Styrelsen 

Inge Samuelsson/ordf. 


