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Nytt för 2023. 

- Årsmöte blir lördag 25 mars 2023 kl. 15.00 i Folkets Hus Hällefors. 

- Hedtjärn är beviljad utsättning av regnbåge igen. Samma status som övriga P/T vatten.   

 

Verksamhetsberättelse 2022  
 

Styrelse.  

Ordförande: Inge Samuelsson, vice ordf: Håkan Bergkvist. 

Kassör: Carina Kvarnström.  

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 4/4 - 30.11 2022. 

 

Mötesverksamhet och administration. 

Förutom årsmötet i mars har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten.   

Traditionellt julbord 25 november i Folkets Hus som tack till olika funktionärer i föreningen.  

Maten levererad av Bredsjö Nya Herrgård. Närmare 40 personer närvarande. 

 

Överklagan till Havs- och Vattenmyndigheten med dokumentation, fotografering pga. avslagsbeslut  

från länsstyrelsen i Värmland gällande utsättning av regnbåge i Hedtjärn. Som följd av detta blev det 

återbetalning av årskort till några medlemmar som bara fiskar i nämnda tjärn.   

Positivt beslut på överklagan kom mot slutet av året men all utsättning av regnbåge hade då avslutats.  

Tidig ansökan för 2023 beviljades redan i december för både Yxtjärn och Hedtjärn. 

 

Årsavgift 2023 

Medlemsavgift 500 kr.  Ingen förändring för 2023. 

 

Fiskekort.     

Drygt 120 årskort ädelfiskvatten sålda.   

Sportfiskarna avslutar Fiskekort.se med köp av fiskekort digitalt. Diskussion pågår med ny leverantör. 

         

Ädelfiskvatten och utsättning av regnbåge 2022. 

Gustava Lax har levererat tot. 6.505 kg. regnbåge.  

Mot slutet av året även utsättning av 250 kg röding och 200 kg öring. Dessa är fördelade till Yxtjärn, 

Mettjärn,  Lilla Sandsjön och Högborntjärn med syfte att ge möjlighet till bra vinterfiske. 

Ett omfattande ideellt arbete på över 200 mantimmar har utförts vid hämtning och utsättning 

av regnbåge.  
Tack vare denna mycket viktiga insats har vi kunnat balansera lönekostnaden och ha en person 

anställd i 8 mån. All utsättning kräver minst 2 pers. 

Insatser för att underlätta och återinföra sjövandrande öringsstammar i våra vatten är under 

utredning tillsammans med länsstyrelsen i Örebro. 
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Uthyrningsfisket.  

Bergtjärn uthyrd 24 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.  

Kräftfiske för medlemmar har bedrivits på ett flertal vatten vid tre tillfällen med tot. 54 

uthyrningar. 500 kr/dygn. Mestadels på Lundsfjärden. Varierande resultat.  
Hälften av intäkterna går enl. avtal tillbaka till vattenägarna HT skogar och Sveaskog.  

 

Trollingkort.    

Trollingkort ingår i medlemsavgiften. Max 8 spön. 

För icke medlem 300 kr/dygn. Endast betalning med swish gäller. Max 8 spön. 

 

Fisketillsyn. 

Tillsyn 2022 har genomförts utan några större problem. Det mesta går att lösa på plats. 

Vi har nu 25 utbildade personer med behörighet i 6 år som tillsynsman.  

Ett stort arbete med många mil har det blivit ut till sjöarna vid de många tillsyningstillfällena. 

16 blivande tillsynsmän kommer att gå utbildning i början av 2023 som, efter godkännande av 

länsstyrelsen, får ett förordnande på 6 år. 

Vi utökar antalet personer för att bättre kunna utföra tillsyn på alla våra vitvatten. 

 
Vattenprovtagning.  

Provtagning av våra vatten görs vår och höst av ca.10 personer i föreningen. 

Resultaten läggs ut på vår hemsida.   

Vattenkvalitén är tillfredställande. En absolut förutsättning är dock att kalkning utförs 

regelbundet.   

För 2023 kommer provtagning att tas 30 April (v 17) och 5 November( v 44). 
 

Årsmöte 2023. 

Årsmöte för verksamhetsåret 2022 blir lördag 25 mars (v12) kl. 15.00 Folkets Hus Hällefors.   

Vi prövar med en lördag efter önskemål från medlemmar som har en längre resväg. 

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

 

Medlemsantal: 

Totalt 782 betalande medlemmar (en minskning med 66). 58 nya har tillkommit.  

 

Uthyrning av båt.  

Endast Yxtjärn – via OK/Q8 i Hällefors. 

 

Slutord. 

Ett bra verksamhetsår där föreningen står stadigt med många trogna medlemmar.   

Vi fortsätter, som hittills, med arbetet att erbjuda fina vatten, bra fiske och en förnämlig 

naturupplevelse av Bergslagen.  

 

 

HÄLLEFORS FISKEVÅRDSFÖRENING 

Styrelsen 

Inge Samuelsson/ordf. 

 

 

 


