
 
 

delägarlagets plan för 
  verksamhet år 
	

	

	
 

 

 

Fastighetsbeteckning:                 /               /               /             

Vattenområdets areal , ha                                                

Fiskeområde:         

Styrelsens ordförande  och telefonnummer:  

Viceordförande och telefonnummer: 
       
Styrelsens övriga medlemmar och funktionärer:     

	

	

	
 

 

 



Fiskelov och redskapsenheter 
 
Vid stämman                  .                .            beslöts om följande pris och villkor för fiskelov: 

 

1. Delägarmärken 
 
Den som söker om märken måste känna till fastighetens namn och registernummer. 
 
Pris                  €/st. 

 

2. Tilläggsenhetsmärken  

Tilläggsenhetens pris är               €/st. 

 

3. Fiskelov för icke-delägare   

Nätlov                 €/st 

Katsalov          €/st 

spöfiskelov  vecka               €/st       månad                €/st        år              €/st 

Kräftlov                €/mjärde 

Övriga:  

 

 

delägarlaget är med i               samtillståndsområdet. 

Om jakt på vattenområdet har fattats följande beslut::  

 

 

 

 

 

 



 

Fredningar, minimimått och övriga specialbestämmelser 
Förutom de begränsningar som är definierade i lagen och förordningen om fiske är följande begränsningar i 
kraft på vattenområdet:: 

 

Myndighetsbeslut 

 

 

Fiskeområdets beslut  

 

 

Egna beslut 

 

 

 
 
Fiskeövervakning 
 

Delägarlaget har gett fullmakt åt följande fiskeövervakare som avlagt prov:  

 

 

att övervaka sitt vattenområde. 

 

Principer och tyngdpunktområden för fiskeövervakningen:  

 

 

 
         Fiskeövervakningen på delägarlagets vatten sköts av fiskeområdets övervakare  
 
 
          Delägarlaget kommer att yrka på straff för olovligt fiske och befullmäktigar fiskeövervakaren att i 
dessa fall fungera som delägarlagets kontaktperson  
 



Fiskevård 
Skötselåtgärder för fiskevattnen (restaureringar, slåtter, utplanteringar osv.):  

 

 

 

 

 

Styrelsen ges fullmakt att fatta behövliga beslut och ingå avtal för att förverkliga skötselåtgärderna.  

 

Bokföringsfiske 
Följande fiskare bokför fångstuppgifter för delägarlaget: 

 

 

 

 

 

Kommunikation 
Delägarna informeras om delägarlagets och styrelsens beslut (per post, e-post, internetsidor): 

 

 

 

Övriga innehavare av fiskelov får information om ikraftvarande bestämmelser i samband med 
fiskelovsförsäljningen. Därtill berättas om bestämmelserna på delägarlagets internetsidor.  

Ärenden av större allmänt intresse som kommuniceras till pressen:  

 

 

 
 
 

 

 



Möten och övriga tillställningar 
 
Deägarlagets stämma hålls i                                månad.  

Styrelsen sammankommer enligt behov.   

Delägarlagets övriga årligt återkommande tillställningar:  

 

Därtill har delägarlaget under verksamhetsåret avsikt att ordna/delta i: 

 

 
 
Budget 

Inkomster € Utgifter € 

Fiskelov  Fiskevård  

Jaktlov  Inköp av redskapsmärken   

Ägarersättningar  Kostnader för förvaltning  

Hyresinkomster  Kurser, tävlingar  osv.  

Inkomster från 
samtillståndsområden 
 

 Övriga utgifter  

Saimenvikare-ersättningar   Utgifter för fiskeövervakning  

Övriga ersättningar    

Årets underskott  Årets överskott  

SAMMANLAGT  SAMMANLAGT  

  

 

Övriga ärenden 
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