
 

 

 
 

 

 

Kallelse 
Årsmöte 2022 

Återigen kallar vi till årsmöte på plats! 

stämma och årsmöte tisdag 21 juni 

kl 18:30 hos Grängesbergs hyrkart 

”Gokarten” 

- Årsstämma fiskerättsägarna 

- Årsmöte fiskevårdsföreningen 

- Lottning av ansökta kräftplatser 

- Fika med sedvanligt fiskeskrävel 

 

90-års Jubileum 2021 

Föreningen fyllde 90 år 2021. 

Detta firades med ädelfiskedagar med korv 

och dricka vid Örabergsdammen. Dryga 

150 personer kom för att dra en regnbåge 

eller bara äta korv. 

Till firandet hörde även fiskfototävling 

som hölls på facebook. 

 

Digitalisering av medlemsregister 

2021 anslöts föreningen till iFiske för 

försäljning av våra medlems- och fiskekort 

via internet. iFiske är en digital 

servicetjänst för fiskeområden. 

Läs om iFiske på www.ifiske.se 

Detta första år med digitalisering betalade 

ca 2/3 av medlemmarna in 

medlemsavgiften via iFiske.  

 

Inplantering av öring 

458 kg öring inplanterades i Jankviken och 

vid Fäbobacken. Det var ungefär hälften 

mot planerat. 

800 kg är bokat för inplantering hösten 

2022. Bara att hoppas. 

 

Kortförsäljning 2021 

Föreningen hade 2021 ca 360 medlemmar. 

Det löstes ca 100 kräftkort, ca 70 

dygnskort samt ca 70 tilläggskort för nät 

och trolling. 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsplan för fisket 

Hållbarhetsperspektivet har kommit även 

till oss. Krav har kommit på föreningen att 

upprätta en förvaltningsplan för fisket. 

Detta för att belysa hur vi förvaltar fisket 

hållbart miljömässigt, artbevarande och 

ekonomiskt. 

 

Fiskerättsägarregister 

Länsstyrelserna har uppdrag att hålla 

register över fiskevårdsområden och dess 

ägarfastigheter aktuella. Stora Avlångens 

fvof uppdaterades 2021 och Södra Hörkens 

fvof står på tur 2022. Senaste 

uppdateringen gjordes 1998 och en hel del 

fastigheter har förändrats sedan dess. 

 

Ekonomiredovisning för 2021 

Årets förlust blev 50.840:- 

Anledningen till förlusten är firande av 90 

års jubileum samt investeringar. 

 

Resultaträkning Debet Kredit 

Medlemskonto        88 567   

Övrigt  5 646           

Inplantering S H         44 513  

Arrenden           4 212  

Adm. Tillsyn           8 396  

Avgift Porto          10 640  

90 års jubileum  25 401 

Syremätare  27 456 

Rätt & förvaltning  13 143 

        88 567         139 407  

Årets resultat         -50 840  

   

Balansräkning  IB   UB  

Kassa          -5 461          -500  

Handelsbanken     250 950       195 149  

Årets resultat        -50 840   

 194 649            194 649  

 

MEDLEMSBLAD 
för Södra Hörkens – Stora Avlångens fiskevårdsförening 



Kräftfisket 2021 

Under 2021 fiskades på 54 lottade platser. 

I snitt fiskades 34 burnätter. Fångsten blev 

i snitt 89 kräftor per plats vilket är ungefär 

som 2020 års resultat. 

Även i år kan vi meddela att pellets, 

havsfisk och strömming (sur och färsk) gav 

urusla resultat. 

Betesrekommendation är fortfarande våra 

egna insjöfiskar i färskt tillstånd. 

 

Kräftfiske 2022 

Årets fiske går av stapeln 11-14 augusti. 

Lottning av ”lottade platser” kommer att 

göras på ca 50 A-platser och 10 B-platser  

De platser där färre än 50 kräftor fångats i 

snitt de senaste 3 åren betecknas som B-

platser. 

Nytt för i år är att lottning sker på 

årsmötet. 

 

Kräftbete säljes 

Albin Pettersson 070-542 19 65 

Grängesfirren 076-129 61 29 

 

Miljösektionen 

Syremätningar vid Djupudden och 

Sandudden fortgår likt tidigare.  

De senaste årens mätningar har visat på en 

nedåtgående syresättning av vattnet främst 

vid Sandudden, där saknas syre helt i 

bottenskiktet. Aggregatet vid Djupudden är 

inte längre tillräckligt för att syresätta hela 

det drabbade området. 

  

Arbete och kontakt förs i dagsläget med 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen planerar att ta 

ytterligare prover i sjön då med fokus på 

metaller, miljögifter och näringsämnen. 

Vår förhoppning är att vi tillsammans ska 

hitta en lämplig lösning på problematiken.  

  

Kontakt har tagits med Grangex angående 

deras planerna på utvinning av apatit, detta 

för att garantera att inget fosforhaltigt eller 

annat skadligt spillvatten tillförs sjön. 

 

 

 

 

FRAMTIDEN 
 

Inbetalning av avgifter 

Även i år kommer det vara möjligt att 

betala in avgifter på 3 sätt: 

 

- iFiske, är digitalt och det sätt vi 

förordar och som förenklar 

administration i föreningen. År 

2021 nyttjade 2/3 av medlemmarna 

denna möjlighet. 

 

www.ifiske.se 
 

eller scanna koden 

 

 
 

- Swish, sker via telefonen. 

Möjligheten till utskick är starkt 

begränsad. 

 

- Bankgiro, den gamla traditionella 

metoden som skapar tung 

administration. Denna 

betalningsväg kommer att fasas ut. 

 

Information 

Fiskevårdsföreningens hemsida kommer 

att vara den mest aktuella och mest 

omfattande informationskanalen. 

Det utskickade medlemsbladet kommer att 

fasas ut. 

 

www.grängesfiske.se 
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