
 

 

 
 

 

 

Kallelse 
Digital årsstämma och årsmöte 2021 

Med respekt för Covid-19 håller vi i år 

digital stämma och årsmöte torsdag 20 maj 

kl 18:30. 

Inför det digitala mötet kommer en 

anslutningslänk med intruktion att skickas 

ut till de som anmält deltagande. 

Vi kommer att vara på plats för 

”provkörning” från kl 17:30. 

 

Viktigt med anmälan till årsmöte 

Anmälan till årsmötet görs senast 17 maj 

via e-post till: 

janne.p.mejl@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisering av medlemsregister 

Nu inför vi iFiske för försäljning av våra 

medlems- och fiskekort. 

Vår önskan är att medlemmarna registrerar 

sig och betalar in medlemsavgiften via 

iFiske. iFiske är en digital servicetjänst för 

fiskeområden. 

Läs om iFiske på www.ifiske.se 

 

Inplantering av öring 

321 kg öring inplanterades i Södra Hörken 

2020 vilket var ca 480 kg mindre än 

planerat. 

800 kg är bokat för inplantering hösten 

2021. 

 

 

 

MEDLEMSBLAD 
för Södra Hörkens – Stora Avlångens fiskevårdsförening 

90 ÅR 1931-2021 
 

Jubileumsfiske för föreningens medlemmar fredag 4 juni 
Exklusiv fiskepremiär för Södra Hörken – Stora Avlångens fvf´s medlemmar med familj fredagen 

den 4 juni kl 18:00 sedvanlig grillkorv bjudes. Max 3 regnbågar per person. 

 

Jubileumsfiske för Grängesbergs allmänhet lördag-söndag 5-6 juni 
Alla fiskeintresserade Grängesbergare hälsas välkomna att fiska regnbåge i Örabergsdammen. 

Fiske är tillåtet lördag 5 juni kl 00:00 – söndag 6 juni kl 24:00. Max 2 regnbågar per person. 

 

Inför jubileumsfisket har 250 kg Regnbåge inplanterats, ”Vi lovar, det saknas inte fisk!” 

 

Jubileumstävling 
Fånga en fisk i Södra Hörken-Stora Avlångens fiskevatten 1/6-15/8 2021 

Ta ett foto på fisken och lägg upp bilden på facebooksidan: 

Södra Hörken – Stora Avlångens fvf  och ange ditt namn, ev ålder och fångstplats. 

Delta i lottdragning om 3 presentkort á 2.000:- i 2 klasser. Ungdom 0år-15 år och vuxen. 

Fånga fiskar och lägg upp max 5 bilder. 

 

mailto:janne.p.mejl@gmail.com


Ekonomiredovisning för 2020 

Årets vinst blev 46.785:- 

Anledningen är mindre tillgång på öring än 

planerat. 

 

Resultaträkning Debet Kredit 

Medlemskonto        96 003   

Övrigt           5299  

Inplantering         31 669  

Arrenden           1 443  

Adm. Tillsyn           3 090  

Avgift Porto           7 717  

        96 003         49 218  

Årets resultat         46 785  

   

Balansräkning  IB   UB  

Kassa          1 000          -5 461  

Handelsbanken      197 704       250 950  

Årets resultat        46 785   

      245 489       245 489  

 

 

Kräftfisket 2020 

Under 2020 fiskades på 53 lottade platser. 

I snitt fiskades 42 burnätter. Fångsten blev 

i snitt 107 kräftor vilket är 27 % färre än 

2019 års resultat. 

Med stöd av inrapporteringen kan vi 

meddela att pellets, kattmat eller 

strömming gav huvudsakligen usla resultat. 

Pellets fångade 44 % av normalresultat. 

Kattmat fångade 21 % av normalresultat. 

Strömming fångade 6 % av normalresultat. 

Betesrekommendation är mört, abborre och 

gädda. 

 

Kräftfiske 2021 

Årets fiske går av stapeln 12-15 augusti. 

Lottning av ”lottade platser” kommer att 

göras av styrelsen. När vi återigen kan ha 

fysiska möten kommer lottningen att ske 

vid årsmötet eller annan träff. 

De platser där färre än 50 kräftor fångats  

vart och ett av de 2 senaste åren betecknas 

i år som B-platser. 

 

 

 

Kräftbete säljes 

Grängesfirren 0240-372 39 

Albin Pettersson 070-300 27 74 (pappa 

Janne) 

Frenco 0240-212 80 

 

Miljösektionen för Södra Hörken. 

Under året som gått har miljöarbetet i och 

kring Södra Hörken fortgått. Investering 

har gjorts i en ny syremätare för att ett 

fortsatt arbete med mätningar av 

syrenivåerna ska kunna fortgå och för att få 

fram tillförlitliga mätvärden. Mätningar av 

syrenivåerna har visat att syrenivåerna vid 

Sandudden fortfarande kritiska detta trots 

att limnoaggregatet tillför syre vid 

Djupudden under sommarhalvåret. 

Grängesberg Exploration Holding planerar 

utvinning av apatit med hög forsorhalt i 

Grängesberg. Miljösektionen planerar att 

kontakta Bolagsledningen, Länsstyrelsen 

samt Naturvårdsverket för att säkerställa 

att utvinningen sker på ett miljömässigt 

sätt, tillskott av forsforsberikat dagvatten 

till Södra Hörken är inte på något sätt 

acceptabelt. 

Förra året uppmärksammades att utsläpp 

av miljöfarliga ämnen gjorts i sjön. Sjön är 

i ett utsatt läge och ytterligare yttre åverkan 

och utsläpp försämrar syrenivåerna i sjön. 

Länsstyrelsen har kontaktats men något 

besked gällande de uppmärksammade 

utsläppen i sjön har inte presenterats. 

 

 

Fiskevårdsföreningens hemsida 

 

www.grängesfiske.se 
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