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FÖRORD

Fritidsfisket har under senare år utvecklats till en av våra mest 
utbredda och populära former för rekreation.

Den avkoppling och rekreation fritidsfisket ger utövaren har ett 
stort socialt värde. Det är därför angeläget att samhället ökar 
sina insatser på fritidsfiskets område.

Fler och bättre fritidsfiskevatten ger ökade möjligheter till rek
reation och meningsfylld fritidsverksamhet samtidigt som int
resset för fiske och fiskevård stimuleras.

Sammanslutningar av fiskevattenägare, fritidsfiskare, fiske
vår ds föreningar, sportfiskeklubbar m fl har gort betydande 
insatser för att främja fritidsfisket. Deras insatser kommer att 
behövas även i framtiden. Arbetet måste emellertid underlättas 
och stödjas av stat och kommun.

Genom riksmötets beslut våren 1981 infördes nya former för 
statens stöd till fritidsfisket. Fiskeriverket (f iskeristyrelsen, fiske- 
riintendenter, fiskenämnder) administrerar detta stöd.

Denna skrift är avsedd att informera om de olika formerna av 
stödet, om vilka krav som ställs, om ansökningsförfarande 
m m.

Lennart Hannerz
Generaldirektör
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Statligt stöd till fritidsfisket

Det statliga stödet lämnas till en rad olika åtgärder som främjar 
fritidsfisket, dels i form av statsbidrag och dels som statlig garanti för 
lån (lånegaranti). Som huvudvillkor för bidrag i samtliga fall gäller att 
åtgärden avser vatten, där fisket är upplåtet till allmänheten eller är 
fritt.

Statsbidrag

Bidrag kan lämnas till kostnader för att bilda fiskevårdsomräden, till 
fiskevårdsåtgärder samt till serviceanläggningar.

Statsbidrag för att bilda fiskevårdsomräden
Man kan få bidrag till förrättmngskostnader. Som sådana kostnader 
räknas arvode till förrättningsman, kostnader för fiskerättsförteck- 
ning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader. Om det finns 
särskilda skäl kan undantagsvis bidrag också lämnas för andra kost
nader, t ex kostnader för lokalhyra vid informationssammanträde 
som hållits innan man ansökt om att bilda fiskevårdsområde.

Bidragets storlek är normalt 50 % av godkända kostnader. Om 
speciella skäl föreligger kan förhöjt bidrag lämnas med högst 70 % 
t ex då tillgången på fiskevatten för allmänheten är mycket begränsad.

Ansökan
Ansökan om bidrag till kostnader för att bilda fiskevårdsområde kan 
inges av den som företräder fiskevårdsområdesförening samt av 
kommun eller annan som betalt ut pengar i förskott för områdets 
bildande.

Följande handlingar skall följa med ansökan:

1. Kopia av länsstyrelsens beslut om att bilda området samt bevis på 
att beslutet inte överklagats.

2. Kopia av förrättningsmannens utlåtande.
3. Kopia av fiskevårdsområdesföreningens stadgar.
4. Uppgifter om ev tidigare försäljning av fiskekort till allmänheten i 

områdets vatten.
5. Räkningar och kvitton på kostnader för att bilda området.
6. Ev önskemål om förhöjt bidrag på grund av särskilda skäl.
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Ansökningshandlingarna skall inges till länets fiskenämnd i ett 
exemplar. Ansökningsblanketter finns hos fiskenämnden som även 
lämnar råd och upplysningar om ansökningsförfarandet.

Statsbidrag till fiskevårdsåtgärder
Fiskevård är ett vidsträckt begrepp som omfattar en mängd åtgärder 
av olika slag. Man brukar skilja på två huvudtyper av fiskevård, 
nämligen dels fiskereglerande bestämmelser och dels direkta åtgärder i 
vattnet.

Fiskereglerande bestämmelser syftar till att begränsa själva fisket, t ex 
förbud mot att använda vissa redskap, bestämmelser om minimimått, 
fredningstider och fredningsområden.

Direkta fiskevårdsåtgärder har som slutligt syfte att genom åtgärder i 
naturen förbättra avkastningen av önskvärda arter och underlätta 
fisket.

I det följande lämnas några exempel på tänkbara fiskevårdande 
åtgärder för vilka man kan få bidrag.
• Borttagande av vandringshinder och byggande av fiskvägar.
• Skapande och förbättrande av uppehållsplatser, tillväxtområden 

och lekplatser för fisk.
• Vegetationsförändringar på land och i vatten.
• Utsättning av fisk och näringsdjur.
• Rotenonbehandlingar.
• Riktat fiske (decimering av icke önskvärd fisk).
• Åtgärder för att ansamla fisk och kräftor.

Kalkning av sjöar och vattendrag har också visat sig vara en verksam 
metod för att förbättra miljön för hotade fiskbestånd. Statsbidrag till 
kalkning söks emellertid i särskild ordning.

Bidrag till fiskevårdsåtgärder kan även utgå till åtgärd i annat vatten 
än det som upplåts under förutsättning att den förväntade effekten av 
åtgärden erhålls i ett upplåtet vatten eller frifiskevatten. Vidare kan 
bidrag till åtgärder erhållas även om allmänheten ej har tillgång till 
fisket vid ansökningstillfället. I sådant fall krävs dock försäkran att 
fisket skall upplåtas till allmänheten efter det att åtgärden utförts. 
Bidragets storlek uppgår regelmässigt till 50 % av godkända kost
nader.
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Om särskilda skäl föreligger kan dock förhöjt bidrag utgå med högst 
70 %, t ex när åtgärden syftar till att skapa förutsättningar för all
mänheten till fiske efter attraktiva fiskarter som ej är allmänt tillgäng
liga.

Vidtag inga arbeten, inköp eller andra åtgärder innan ansökan har 
slutbehandlats. Bestämmelserna är sådana att bidrag ej lämnas om 
sökanden börjat arbetet på en åtgärd, innan frågan om bidrag har 
avgjorts.

Ansökan
Ansökan om bidrag till fiskevårdsåtgärder kan inges av enskilda 
fiskerättsägare, fiskevårdsområdesföreningar, fiskevårdsföreningar, 
sammanslutningar av fritidsfiskare och av kommuner m fl. Ansökan 
skall innehålla vissa upplysningar såsom:

— uppgifter om den som söker,
— kortfattad redogörelse för planerad åtgärd och motivet för denna,
— uppgifter om fiskevattnet,
— kostnadsberäkning,
— finansieringsplan m m.

Ett väl förberett ärende blir i regel snabbare behandlat. Till ansökan 
bör därför fogas handlingar av intresse för bedömningen av den 
såsom föreningsstadgor, beslut, undersökningsprogram, ritningar, 
kartor, arbetsbeskrivningar och arrendekontrakt.

Ansökningshandlingar inges till länets fiskenämnd i två exemplar. 
Ansökningsblanketter finns hos fiskenämnden som även lämnar råd 
och upplysningar om ansökningsförfarandet.

Statsbidrag till serviceanläggningar
Bidrag kan erhållas till kostnader för att bygga olika serviceanlägg
ningar för fritidsfisket inom sådana mark- och vattenområden, som är 
av s k riksintresse för fritidsfisket. Serviceanläggningarna skall vara 
avsedda att betjäna fritidsfisket och kan exempelvis vara kastbryggor, 
spänger, broar, bätramper, rast- och lägerplatser, fiskestugor och 
kortfiskeautomater.
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Ansökan
Bidrag kan regelmässigt erhållas med 30 % av den godkända kost
naden. För ansökan gäller samma regler som nämnts ovan om fiske- 
vårdsåtgärder. Fiskenämnden lämnar närmare upplysningar.

Statlig lånegaranti

Lånegaranti
Lånegaranti innebär att låntagaren beviljas ett reverslån i en bank mot 
statlig borgen. För sin borgen kräver dock staten betryggande 
säkerhet.

Statlig garanti för lån kan lämnas till fiskevårdsåtgärder, service
anläggningar och fiskodling. För garanti som avser fiskevårdsåtgärder 
och serviceanläggningar är liksom för statsbidrag huvudvillkoret att 
åtgärden avser vatten, där fisket är upplåtet till allmänheten eller är 
fritt. Bidrag kan dock även utgå till åtgärd i annat vatten än det som 
upplåts under förutsättning av att för fritidsfisket positiva effekter 
erhålls i ett upplåtet vatten eller i ett frifiskevatten. Garanti för lån till 
fiskodling lämnas under förutsättning att verksamheten är inriktad på 
produktion av fisk som gynnar fritidsfisket.

Ansökan
Ansökan om lånegaranti kan inges av enskilda fiskerättsägare, fiske- 
vårdsområdesföreningar, fiskevårdsföreningar, sammanslutningar av 
fritidsfiskare samt av kommuner. Ansökan skall innehålla uppgifter 
om:
— den som söker,
— belopp,
— önskad kreditinrättning,
— säkerhet för lånet,
— plan över återbetalning av lånet m m.

Ansökan inges i ett exemplar till fiskenämnden.

Till ansökan skall även fogas handlingar som är av intresse för be
dömningen av ärendet. Fiskenämnden tillhandahåller ansöknings
blanketter samt lämnar rad och anvisningar om ansökningsförfaran- 
det.
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Ansökningstillfällen och prövning av ansökan

Ansökningar som avser fiskevårdsområden, serviceanläggningar för 
fritidsfiskets behov och statlig lånegaranti kan inges när som helst 
under året. Dessa ansökningar prövas av fiskeristyrelsen, som också 
meddelar beslut.

Ansökan om bidrag till fiskevårdsåtgärder kan som regel inges en 
gång under hösten, senast 1 oktober, resp våren, senast 1 april. Dessa 
ansökningar prövas av fiskenämnden.

Samtliga typer av ansökningar skall inges till fiskenämnden i länet. 
Om ansökan avser åtgärd i Vänern, Vättern eller Mälaren-Hjälmaren 
skall den dock inges till nämnden i Värmlands, Jönköpings resp 
Västmanlands län.

Beslut om statsbidrag eller statlig lånegaranti kan innebära att sär
skilda villkor gäller.

I bilaga 1 och 2 visas gången inom fiskeriverket för olika ansökningar.
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Adresser och telefonnummer till 
fiskeristyrelsen och till fiskenämnderna

Fïskeristy reisen 

Box 2565
403 17 GÖTEBORG 
Tel. 031-17 63 80

Fiskenämnder
Stockholms län
Box 1030
171 20 SOLNA
Tel. 08-83 53 20

Lokalkontor

Box 34
593 01 VÄSTERVIK

Tel. 0490-133 90

Uppsala län

Box 1044
751 40 UPPSALA
Tel. 018-1001 00

Gotlands län

Box 1144
621 22 VISBY
Tel. 0498-180 10

Södermanlands län
Box 334
611 27 NYKÖPING
Tel. 0155-178 00

Blekinge län
Ronnebygatan 46
371 00 KARLSKRONA 
Tel. 0455-820 40

Östergötlands län

Box 435
581 04 LINKÖPING
Tel. 013-1301 35

Kristianstads län
Box 549
291 25 KRISTIANSTAD 
Tel. 044-12 62 00

Jönköpings län
Box 610
551 18 JÖNKÖPING
Tel. 036-11 95 70

Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ
Tel. 040-93 27 30

Kronobergs län
Box 1208
351 12 VÄXJÖ
Tel. 0470-220 80

Hallands län

Box 191
301 04 HALMSTAD 
Tel.035-11 83 60

Kalmar län
Box 175
391 22 KALMAR
Tel. 0480-156 70

Göteborgs och Bohus län

Box 33
451 15 UDDEVALLA 
Tel. 0522-149 80



Älvsborgs län

Box 147
462 01 VÄNERSBORG

Tel. 0521-120 80

Kopparbergs län
Box 153
791 24 FALUN
Tel. 023-818 13

Lokalkontor
österlångg 47
502 32 BORÅS

Tel. 033-13 73 40

Gävleborgs län

Box 565
801 08 GÄVLE

Tel. 026-18 00 50

Skaraborgs län

Box 224

532 00 SKARA
Tel. 0511-131 40

Västernorrlands län
Box 1025
871 01 HÄRNÖSAND 
Tel. 0611-182 70

Värmlands län
Box 465
651 07 KARLSTAD
Tel. 054-15 68 00

Jämtlands län

Box 333
831 24 ÖSTERSUND 
Tel. 063-12 45 70

Örebro län

Box 296
701 04 ÖREBRO

Tel. 019-11 90 10

Västerbottens län

Box 453
901 09 UMEÅ

Tel. 090-12 87 40

Västmanlands län
Box 51
721 04 VÄSTERÅS

Tel. 021-13 72 80

Norrbottens län

Box 216
951 23 LULEÅ

Tel. 0920-698 75



Från ansökan till fiskevårdande åtgärd Bil. 1

Statsbidrag söks Ansökan

Sökande för åtgärd

Fiskeristyrelsen, 
fiskeriintendenten 
för kännedom

Preliminär
prioritering

Fiskenämnd

Fiskenämnd

Beslut om bidrag

Fiskeristyrelsen

Beslut om rambelopp

Fiskeristyrelsens rådgivande grupp

Fiskeristyrelsen 
Statens Naturvårdsverk 
Sv Fritidsfiskares Riksförbund 
Sv Fiskevattenägareförbund 
Sv Kommunförbundet

Förslag till rambelopp till resp fiskenämnd



Från ansökan till bildande av fiskevårdsområden, 
till bidrag till serviceanläggningar 
och till besked om lånegaranti Bil. 2

Bidrag resp 
lånegaranti söks Ansökan

Sökande för åtgärd

Fiskeriintendenten, 
fiskenämnden 
för kännedom Beslut om bidrag 

resp lånegaranti

Fiskeristyrelsen

Fiskenämnd

Yttrande

Förslag till beslut

Fiskeristyrelsen 
Statens Naturvårdsverk 
Sv Fritidsfiskares Riksförbund 
Sv Fiskevattenägareförbund 
Sv Kommunförbundet

Fiskeristyrelsens rådgivande grupp




