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§ 1 syfte  Förtydliganden 

Fondens syfte är att stödja fiskevårdsområdes-
föreningar (fvof) och andra (fiske-) föreningar i 
behov av juridiskt stöd i miljörättsliga frågor som 
angår den lokala fiske- och biotopvården. 

 Samfällighet, organisation, företag, kommun, region och 
enskild medlem kan inte söka fondmedel. Annan (fiske-) 
förening ska huvudsakligen bedriva fiske- och biotopvård. 
Sökanden ska ha varit medlem (betalt årsavgift) minst tre 
påföljande år, undantag får beslutas av styrelsen. 

   

§ 2 Avgränsning   

”Rättsfonden” får som huvudregel inte stödja 
processer där andra aktörer, exempelvis länssty-
relse, kammarkollegiet, Naturskyddsföreningen, 
Sportfiskarna eller Älvräddarna driver motsva-
rande fråga. 
 
Objekt upptagna i Nationella Prövningsplanen 
kan i vissa fall beviljas stöd från ”rättsfonden”. 

 Medel från ”rättsfonden” får inte beviljas till processer där 
förlorande part blir betalningsansvarig för motstående 
parts rättegångskostnader. Processtöd kan i undantagsfall 
beviljas om intressenter för allmänheten inte beaktar syn-
punkter från den lokala fvof. 
 
Ansökan som rör objekt ingående i den Nationella Pröv-
ningsplanen kan beviljas stöd om syftet med stödet möj-
liggör utrivning av befintlig anläggning. 

   

§ 3 Projekt och stöd från ”rättsfonden”   

Projekt och belopp beslutas av styrelsen. Styrel-
sen är beslutsförhet enligt § 11 i stadgarna. Ett 
styrelsebeslut kan inte överklagas. 

 Ansökan om medel från ”rättsfonden” ska vara anmält till 
dagordningen. Ett beviljat stöd ska i huvudsak grundas på 
kriterier och bedömningar enligt § 4 + förtydliganden. 

   

§ 4 Prioritet av medel från ”rättsfonden”   

Samordnade åtgärder 
Projektstöd ska prioriteras där sökanden tillsam-
mans med andra intressenter har ett gemensam 
intresse. Intresset får dock inte strida mot § 2. 
 
Externa medel 
Om sökanden har erhållit externa medel – utö-
ver stöd från ”rättsfonden” – ska denna omstän-
dighet prioriteras av styrelsen. 
 
Lokala del-ARO (delavrinningsområden) 
Stödet ska stödja lokalt fiske- och biotopvård, 
ofta liktydigt att åtgärd utförs i del-ARO där fvof 
är fiskevattenägare. Samverkar fvof med andra 
aktörer kan stöd beviljas i ARO som geografiskt 
ligger utanför medsökandes fiskevårdsområde. 

 Innan stöd beviljas ska styrelsen kontrollera att sökanden 
kan betala eventuell ”självrisk” (§ 5). Är flera fvof medsö-
kande ska ”självrisken” delas lika mellan föreningarna. 
 
Innan stöd ges ska styrelsen bedöma om: 
1. ärendet är relevant för medlemmarna i allmänhet. 
2. mål eller process kan samverka med andra intressen-

ter, till exempel andra fvof och kommuner. 
3. mål eller process kan medfinansieras med externa 

medel. 
4. liknande mål tidigare har behandlats av domstol. 
 
Sökanden till fonden ska besvara de uppgifter som redovi-
sas nedan. 
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§ 5 Maxbelopp och sökandens ”självrisk”  Förtydliganden 

Max 75 % av 50 000 kr kan sökas. Styrelsen får 
besluta om lägre procentsats. Faktureras moms 
ska normalt sökanden betala momsen, en form 
av ”självrisk”. 

 Ett beviljat stöd betalas normalt ut som en engångssumma 
efter att ärendet avslutats. Styrelsen får, om sökanden så 
begär, betala ut delar av stödet innan ärendet är avslutat. 
 

   

§ 6 Förvaltning och redovisning av fonden   

Fonden förvaltas av styrelsen. Styrelsen ska till 
stämman redovisa fondens utveckling, påfyll-
nadsbehov och om fondens villkor är ändamåls-
enliga (pkt 17 på stämmans dagordningen). 

  

   

§ 7 Ansökan   

För att ansökan ska kunna behandlas av styrel-
sen ska sökanden besvaras de av styrelsen efter-
frågade uppgifter. 

 Då styrelsen fattar beslut på oregelbundet återkommande 
möten kan ansökan till fonden ske kontinuerligt. 

 
För att ansökan ska kunna behandlas av styrelsen ska följande uppgifter besvaras. 

1. Sökandes namn (fvof/motsvarande), adress (kontaktperson) och organisationsnummer. 
2. Uppgifter om vattnet är en vattenförekomst (länk till VISS). 
3. Karta över del-ARO som berör ansökan. 
4. Redogörelse om ärendet, vad sökanden vill uppnå. 

- Kort bakgrundsbeskrivning. 
- Rättsliga förutsättningar och möjligheter. 
- Fiske- och biotopvårdande fördelar. 

5. Uppgifter om eventuellt andra medsökanden. 
6. Uppgifter om externa medel sökts utöver ”rättsfonden”. 
7. Styrelseprotokoll om beslut att söka medel från ”rättsfonden”. 
8. Budget + sökt belopp (max 75 % av 50 000 kr, styrelsen beslutar om beloppet). 
9. Undertecknande av ansökan (ordföranden). 
10. Ansökan skickas digitalt till: kansli@ fiskevardsforbundet.se, uppge ”rättsfonden” som 

ämne, alt. med post till: ℅ Fiskevårdsförbundet, Bondarv Hamregatan 8, 820 40 Järvsö 
 


