(FvF)
−

Villkor: miljörättslig fond
– Rättsfonden –

§ 2 Ärende och belopp från Rättsfonden
Typ av ansökan och bidragsbelopp beslutas av
styrelsen. Högst 75 % av sökt belopp kan
beviljas. Styrelsen får besluta om lägre
procentsats. Styrelsen är beslutförd enligt 11 §
stadgarna. Ett styrelsebeslut kan inte
överklagas.
§ 3 Prioritets
Samverkan
Ansökan som görs med andra intressenter ska
prioriteras.
Lokala delavrinningsområden (del-ARO)
Lokalt fiske- och biotopvård är ofta liktydigt med
åtgärder i del-ARO, där fvof är fiskerättsägare.
Om samverkan planeras med andra intressenter
kan stöd erhållas i ARO som geografiskt ligger
utanför sökandes fiskevårdsområde.

(FvF)
Fiskevattenägarnas Riksförbund

Vi ger vattnet mervärde

§ 1 syfte och målgrupp
Fondens syfte är att stödja lokala
fiskevårdsområdesföreningar (fvof), andra
(fiske-) föreningar, samfälligheter m fl i
vattenjuridiska frågor samt bistå med
sakkunskap vid yttranden och klagande till
länsstyrelse och domstol.
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Avgränsningar etc
Kommun, samfällighet, fvof, annan (fiske-) förening och
enskild medlem kan söka fondmedel för rådgivning.
Gemensamt kriterie är att sökanden ska bedriva fiske- och
biotopvård. Sökanden ska ha varit medlem (betalt
årsavgift) minst tre påföljande år, undantag får beslutas av
styrelsen.
Exempel på vattenjuridisk rådgivning.
− Om eller varför en vattenverksamhet får eller inte får
bedrivas och
− hur troligt det är att nå framgång i ett eventuellt
domstolsärende.

Ansökan till Rättsfonden ska vara anmält minst två veckor
innan styrelsemötet. Ett beviljat stöd ska baseras på
prioriteringar enligt 3 §.
Beviljat stöd betalas normalt ut som engångsbelopp efter
avslutat ärende. Om sökanden begär det får styrelsen
betala ut hela eller delar av belopp innan ärendet är
avslutat.

Medel från Rättsfonden får inte beviljas till rättsprocesser
där förlorande part blir betalningsansvarig för motstående
parts rättegångskostnader.
Innan stöd beviljas ska styrelsen bedöma om:
1. ärendet är relevant för medlemmarna i allmänhet,
2. ärendet kan samverka med andra intressenter,
3. ärendet kan medfinansieras med externa medel,
4. motsvarande ärende tidigare har prövats i domstol
och hur utfall i så fall har blivit samt om
5. sökanden kan betala eventuell ”självrisk” (4 §)

Externa medel
Om sökanden har beviljats ekonomiskt stöd
utöver Rättsfonden ska denna omständighet
prioriteras.
§ 4 Sökandens ”självrisk”
Sökanden ska betala en ”självrisk” på 25 % av
sökt belopp.
§ 5 Förvaltning och redovisning av Rättsfonden
Rättsfonden förvaltas av styrelsen. Styrelsen ska
till stämman redovisa fondens utveckling,
påfyllnadsbehov och om villkoren är
ändamålsenliga.

Är flera fvof medsökande ska ”självrisken” delas lika
mellan medsökarna.

Uppgifterna ska redovisas under pkt 17 på dagordningen
till stämman.

2 (2)

§ 6 Ansökan
För att styrelsen ska kunna behandla ansökan
ska sökanden besvara nedanstående uppgifter.
Ansökan till Rättsfonden kan ske under hela året.

Avgränsningar etc
Då styrelsen fattar beslut på oregelbundet återkommande
styrelsemöten kan en bestämd handläggartid inte
fastställas för ansökan.

För att ansökan ska kunna behandlas av styrelsen ska följande uppgifter besvaras.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Sökandes namn (fvof/motsvarande), kontaktperson, adress och organisationsnummer.
Vattnets juridiska status (definierad som vattenförekomst?), länk till VISS.
Karta över vattnets huvud- och delavrinningsområde.
Redogörelse över vad sökanden vill uppnå:
− kort bakgrundsbeskrivning,
− rättsligt nuläge och
− potential för fisk, fiske och vattenbiotop.
Eventuella medsökanden.
Om ekonomiskt stöd sökts utöver Rättsfonden.
Styrelse-/stämmoprotokoll på beslut om att söka medel från Rättsfonden.
Budget och sökt belopp (max 75 % av sökt belopp).

Ansökan mejlas till: kansli@ fiskevardsforbundet.se, uppge ”Rättsfonden” som ämne,
eller skickas med post till: ℅ Fiskevårdsförbundet, Bondarv Hamregatan 8, 820 40 Järvsö

