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Varför 
stadgerevidering ?

► Modernisera stadgarna och göra dem begripliga (särskilt om
Fvof bildats enligt LOFO 1960)

► Omvärlden och verksamhetens omfattning förändras ständigt
och stadgarna måste anpassat till en modern förvaltning och ett
modernt nyttjande av fiskevattenresursen

► Föreningar som inte reviderat sina stadgar efter 2011, då
LOFO 1984 ändrades, måste göra detta för att stadgarna ska
uppfylla lagens krav



Normalstadgar
Underlag för 

stadgerevidering

Sveriges Fiskevattenägareförbund har moderna normalstadgar inkl.
tillhörande instruktion som kan användas vid stadgerevidering.

Vägledningsskrifterna ”Aktiv modern förvaltning i
fiskevårdsområdet och ”Att bilda fiskevårdsområde – Så här går
det till !” ger råd vid stadgeändring



Stadgeändring

De tio första paragraferna regleras av LOFO och fastställs av
Länsstyrelsen. → Ändring ska godkännas av Länsstyrelsen. Ett
stämmobeslut är tillräckligt, varfter stämmoprotokollet och det
nya stadgeförslaget lämnas in till Länsstyrelsen för fastställelse.

Från §11 och framåt krävs ingen fastställelse av Länsstyrelsen.
De är av mer föreningsadministrativ karaktär. → Ändring genom
beslut av två på varandra följande föreningsstämmor.



§ 1 
Föreningens namn

Föreningen får ofta namn efter den största sjön eller det
geografiska område som ingår i fiskevårdsområdet.
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§ 2 
Fiskevårdsområdets 

omfattning

Här regleras både den geografiska omfattningen av området och
vilket fiske som ska omfattas av föreningens verksamhet.

Ibland lämnas vissa arter, till exempel kräftor, utanför
föreningens verksamhet och ibland ingår endast vissa redskap, till
exempel handredskap.

Om det inte finns särskilda skäl är det mest praktiskt att allt
fiske ingår i föreningens verksamhet.
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§ 3 
Fiskevårdsområdesföreningens 

syfte

Här brukar man hänvisa till LOFO:s portalparagraf ”att samordna
fisket och fiskevården och att främja fiskerättsägarnas
gemensamma intressen”.

Det går att precisera syftet ytterligare genom att exempelvis
lägga till ”och sälja fiskekort till allmänheten”.
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§ 4 
Medlem i föreningen

Samtliga fiskerättsägare blir automatiskt medlemmar i föreningen.

Medlemsregistret justeras om det visar sig att någon fastighet
som inte fanns med från början har fiskerätt, eller att någon
fastighet som finns med i förteckningen i själva verket saknar
fiskerätt.

Samägda fastigheter eller dödsbon har endast ett medlemskap.
Ägare till flera fastigheter har endast ett medlemskap.

Arrendator eller servitutshavare kan ersätta ägare som medlem i
föreningen.

Paragrafen ska även beskriva hur graderingen av medlemstalet
beräknas, till exempel efter mantal och andelstal inom skifteslag.



STADGARNA

§ 5 
Regler för medlemmarnas fiske. 

Medlem får utöva sin fiskerätt inom den egna fastighetens eller
det egna skifteslagets fiskevatten, på det sätt som stämman
beslutar (för det fiske som ingår i föreningens förvaltning).

Stadgarna kan även möjliggöra beslut om att medlem utan kostnad
får fiska med vissa redskap inom andra delar av fiskevårdsområdet
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§ 6 
Regler för allmänhetens fiske

Ramarna för försäljning av fiskekort och andra upplåtelser
regleras här, till exempel fiskemetoder, redskap och arter.

Villkor för fiskerättsägarnas egna upplåtelser (till exempel
kräftfiske eller yrkesfiske) ska formuleras här.
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§ 7 
Uttaxering

Här anges om stämman får besluta om uttaxering eller om det är
uteslutet, och i så fall med hur mycket.

Innan föreningen börjar få intäkter från fiskekortsförsäljningen
kan medlemmarna behöva täcka ett underskott, till exempel för
förrättningskostnaderna.
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§ 8 
Fiskerättsbevis

Medlemmarna erhåller vanligtvis ett eller flera fiskerättsbevis
och det ska framgå i stadgeparagrafen om omfattning, eventuella
avgifter och andra villkor för fiskerättsbevisen.



STADGARNA

§ 9 
Fördelning av överskott

När samtliga omkostnader är täckta kan det finnas pengar kvar i
kassan. I stadgeparagrafen kan det till exempel framgå att
fiskestämman har möjlighet att besluta om fördelning av
överskottet. Överskott betalas vanligtvis ut efter medlemmarnas
andelstal i området.
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§ 10 
Röstning

Paragrafen beskriver röstningsförfarandet vid stämman, till
exempel i först hand acklamation, i andra hand rösträkning efter
huvudtal, i tredje hand röstning efter andelstal (gäller enbart
frågor om omfattning av medlemmarnas fiske eller ekonomiska
frågor). Ingen får rösta för mer än 20 procent av det företrädda
röstetalet på stämman.

Rösträtten ska utövas personligen eller genom behörigt ombud


