Stadgar för Hinsen-Logärdens fiskevårdsområde i Falu kommun.
Omfattning, ändamål och bestånd
§1
Hinsen-Logärdens fiskevårdsområde utgör en sammanslutning av alla
fiskerättsägare och fiskerättsinnehavare inom det på översiktskartan, bilaga 1,
markerade området. Fiskevårdsområdet omfattar allt fiske inom nämnda område.
§2
Fiskevårdsområdets syfte är att ordna och främja fisket inom området samt att
möjliggöra upplåtelse av fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.
§3
Fiskevårdsområdet skall bestå under en tid av tio (10) år från den dag Länsstyrelsen
fastställer områdets bildande. Tiden förlängs automatiskt med tio år i sänder om inte
delägare företrädande minst 1/10 av delaktigheten senast sex månader före den
löpande giltighetstidens utgång skriftligen anmäler till Länsstyrelsen att förlängning
inte önskas.
Delägare, delaktighet
§4
Delägare i Hinsen-Logärdens fiskevårdsområde är den som äger fastighet eller del i
fastighet, som har fiskerätt i området, eller den som enligt 2 eller 3 §§ i lagen om
fiskevårdsområde träder i ägares ställe.
Delaktighet bestämmes med hänsyn till respektive fastighets andel i eget skifteslag
och skifteslagets andel i hela fiskevårdsområdets vattenareal
I området ingående fastigheter, dess delaktighet och ägare framgår av upprättad
andelslängd, vilken ingår i förrättningsakten.
Fiskets bedrivande
§5
På grund av Lilla Logärdens belägenhet och speciella betydelse för Korså-projektet
samt de fiskevårdande åtgärder som redan vidtagits skall sjön utgöra egen sektion.
Särskild överenskommelse rörande skötseln av Lilla Logärden skall träffas mellan
fiskevårdsområdets styrelse och Stora Kopparbergs Bergslags AB, syftande till att
bibehålla nuvarande tillgänglighet och fisktillgång i Lilla Logärden. För Lilla Logärden
skall särskilt fiskekort gälla.
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Fiskerättsägarnas fiske.
Delägare äger rätt att lösa ett fiskerättsbevis för varje påbörjad halv procents
delaktighet i fiskevårdsområdet. Beräkning skall ske separat för varje skifteslag. På
beviset skall anges från vilket skifteslag rätten härledes.
Fiskerättsbeviset ger innehavaren rätt att fiska med samtliga lagliga redskap inom
fiskevårdsområdet, med följande inskränkningar. Nätfiske får enbart ske i de sjöar
eller tjärnar vari eget skifteslag har del. Kräftfiske får ske enbart inom eget skifteslag.
Fiskestämman kan besluta om ytterligare inskränkningar i fisket, t.ex. begränsning av
antal nät eller bestämmande av de tider då fiske får bedrivas. Innehavare av
fiskerättsbevis är skyldig att rätta sig efter dessa bestämmelser.
Fiskerättsägare äger rätt att överlåta fiskerättsbevis. Överlåtelsen skall avse helt
kalenderår och hela det fiske som fiskerättsbeviset berättigar till.
Allmänhetens fiske.
Upplåtelse av fiskerätt till allmänheten skall ske genom försäljning av fiskekort.
Till den som är kyrkobokförd inom skifteslag ingående i fiskevårdsområdet får säljas
ortskort, som berättigar till i princip samma fiske som fiskerättsbevis. Fiskestämman
får dock besluta om ytterligare inskränkningar
Ortskort kan även säljas till ägare av inom området belägna fritidshus.
I övrigt skall upplåtelse ske genom försäljning av fiskekort, med den omfattning som
fiskestämman beslutar.
Ordningsföreskrifter
För att vara gällande skall fiskerättsbevis och fiskekort vara försedda med
innehavararens namn i beständig skrift. Sedan försetts med denna påteckning får de
ej överlåtas.
Utstående fiskredskap skall vara försett med ägares namn och adress.
Fiskestämma
§6
Ordinarie fiskestämma ska hållas en gång årligen dock senast den 15 februari.
Kallelse till ordinarie fiskestämma sker genom kungörelse i ortstidning.
Årsmöteshandlingarna översändes dessutom till företrädare för varje skifteslag.
Kallelse till ordinarie fiskestämma ska ske minst 10 dagar före sammanträdesdagen.
Motioner till ordinarie fiskestämma ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
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§7
Extra fiskestämma hålles då styrelsen finner det erforderligt, revisorerna så påkallar,
eller då minst 1/10 av delägarna till styrelsen inger skriftlig framställning därom med
angivande av de ärenden som ska behandlas. Kallelse till extra fiskestämma sker på
samma sätt som till ordinarie fiskestämma. I kallelsen anges de frågor vilka ska
behandlas vilka ska behandlas på den extra fiskestämman. Beslut i andra frågor må
ej ske på extra stämman.
§8
Vid fiskestämma ska föras protokoll.
§9
På fiskestämman ska varje delägare i första hand äga en röst utom i de fall då
annorlunda stadgas i Lagen om fiskevårdsområde. Om någon delägare så begär ska
dock röstning ske efter andelstal. Ingen må dock företräda mer än 1/10 av det
avgivna röstetalet. Ingen må genom fullmakt utöva rösträtt för mer än en frånvarande
delägare.
Den menings skall gälla som erhåller det högsta röstetalet. Vid lika röstetal skall
lottning avgöra.
§10

Vid ordinarie fiskestämma skall förekomma:

1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Anteckning av närvarande delägare jämte ombud för delägare
5. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av uppstådd
förlust
11. Val av ordförande jämte övriga styrelseledamöter samt suppleanter
12. Val av revisorer samt revisorssuppleanter
13. Val av valberedning
14. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer
15. Behandling av inkomna motioner
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16. Fastställande av plan för fiskevårdande åtgärder och övrig verksamhet samt
beslut om fiskets bedrivande under det kommande verksamhetsåret
17. Fastställande av avgifter för fiskerättsbevis och fiskekort samt
tillkännagivande av var och när fiskerättsbevis får lösas
18. Övriga ärenden
Vid extra fiskestämma ska ovanstående §§ 1 – 5 förekomma samt den eller de
frågor vilka föranlett den extra fiskestämman.
§11
Fiskestämmans beslut angående fiskets bedrivande samt andra meddelanden till
delägarna skall snarast dock senast tre veckor efter beslutet finnas tillgängligt hos
styrelsens ledamöter och fiskekortsförsäljarna. Om årsmötet så beslutar eller
styrelsen finner så erforderligt delges detta beslut delägarna genom annons i
ortstidning.
Styrelse
§12
Fiskevårdsområdets förvaltning handhas av en styrelse med sitt säte i Falu kommun.
§13
Fiskevårdsområdets styrelse, vilket väljs på ordinarie fiskestämma skall bestå av sju
(7) ledamöter av vilka en utses till ordförande av årsstämman. För de ordinarie
ledamöterna väljs tre suppleanter (1:e, 2:e respektive 3:e). Vid styrelseval bör
eftersträvas att åstadkomma en i möjligaste mån jämn representation för de olika
delarna av området.
Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år. Första gången styrelseledamöterna
väljs skall dock tre ordinarie och en suppleant väljas för endast ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kassör får dock
utses även utom styrelsen.
§14
Fiskevårdsområdets styrelse sammanträder på kallelse av ordförande som dessutom
är skyldiga att sammankalla styrelsen då minst tre styrelseledamöter så begär. Till
sammanträdet kallas samtliga ordinarie ledamöter samt suppleanter minst fem dagar
före sammanträdet. Det åligger ordinarie ledamot att vid förhinder omgående
underrätta ordföranden.
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§15
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
§16
Fiskevårdsområdesföreningens firma tecknas av den eller de styrelsen därtill
förordnar.
§17
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Icke tjänstgörande
suppleant samt kassör utsedd utom styrelsen har yttrande- och förslagsrätt men ej
rösträtt.
Som styrelsens beslut räknas den mening flertalet företräder. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst.
§18
Det åligger bland annat styrelsen:
att låta verkställa fiskestämman beslut angående verksamheten
att utfärda kallelse till fiskestämman
att bereda i laga tid inkomna motioner och förslag inför fiskestämman
att inför fiskestämman upprätta förslag till plan angående erforderliga
fiskevårdande åtgärder och fiskets bedrivande
att föra fiskevårdsområdets räkenskaper samt upprätta verksamhetsberättelse
och väl förvalta områdets tillgångar samt väl förvara dess protokoll och övriga
handlingar
att beivra inom området förekommande olovligt respektive olagligt fiske
Verksamhetsår
§19
Fiskevårdsområdets verksamhet och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
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Revision
§20
Styrelsens förvaltning och fiskevårdsområdets räkenskaper skall granskas av två
revisorer vilka jämte en revisorsuppleant utses av ordinarie fiskestämma för en tid av
ett år.
§21
Det åligger styrelsen att senast den 20 januari varje år till revisorerna för granskning
överlämna fiskevårdsområdets bokslut, verksamhetsberättelse, protokoll och övriga
handlingar vilka revisorerna kan anse erforderliga.
§22
Revisorerna ska senast 14 dagar efter det revisionshandlingarna överlämnats till dem
återställa handlingarna tillsammans med en revisionsberättelse med tillstyrkan eller
avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.
Behållning
§23
Av områdets intäkter skall minst 50 procent användas eller fonderas för områdets
förvaltning och fiskefrämjande åtgärder. Efter beslut av fiskestämman kan, för
främjande av god fiskevård, större del av nettobehållningen än ovan sagts avsättas
för fiskefrämjande åtgärder.
Överskottsmedel fördelas enligt delaktighetslängd. För undvikande av utdelning av
mycket små belopp må fiskestämman besluta att delägares överskottsmedel skall
fonderas intill hans sammanlagda överskot uppgår till visst belopp, som fastställs av
stämman.
Tillskott
§24
Utöver vad som stadgas i § 14 andra stycket, Lagen om fiskevårdsområde, kan
delägare ej åläggas ekonomiskt tillskott.
Upplösning
§25
Upphör fiskvårdsområdet skall tillgångarna fördelas mellan delägarna efter var och
ens delaktighet.
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