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Lingheds fiskevårdsområdesförening
c/o Johan Apel
info@linghedsfiske.se
apel.fishingguide@hotmail.com
Delgivningskvitto

Överklagande av beslut på årsstämma i
Lingheds fiskevårdsområdesförening
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att upphäva punkt 16 i stämmans beslut vad
gäller kräftfiske tagna av Lingheds fiskevårdsområdesförening vid
årsstämman den 29 juni 2021.
Länsstyrelsen beslutar att avvisa styrelsens ansökan om att ändra § 4
stadgarna.

Beskrivning av ärendet
Lingheds fiskevårdsområdesförening har vid ordinarie årsstämma den
29 juni 2021 under punkt 16 i protokollet beslutat att kräftfiske
upplåts för fiskeägare och ortsbor för fiske i hela det vatten som
skifteslaget har del i som beviljar ortsbor att fiska kräftor 2021.
Sten Erik Malmqvist och Lars Erik Backlund har överklagat beslutet
och yrkar i första hand att länsstyrelsen ogiltigförklarar punkt 16 i
stämmans beslut och i andra hand att stämman ogiltigförklaras och
återförvisas. Som grund för yrkandena har de anfört i huvudsak
följande. På stämman togs beslut som strider mot gällande stadgar att
kräftfiske får ske i vatten där eget skifteslag ingår. Enligt § 4 stadgar
för Lingheds fiskevårdsområdesförening (nedan benämnda stadgarna)
får kräftfiske endast ske inom eget skifteslag. Styrelsen för Lingheds
fiskevårdsområdesförening motiverade sitt förslag med att man tolkar
stadgarna rätt. Klagandena framförde att detta är en felaktig tolkning.
Vid påföljande omröstning vann styrelsens förslag. Det fanns brister i
hanteringen av röstberättigade. Det var endast tre behöriga.
Styrelsen för Lingheds fiskevårdsområdesförening har yttrat sig över
överklagan anfört i huvudsak följande. På årsstämman 2020 togs
beslut om att upplåta kräftfiske i hela det vattnet som respektive
skifteslag har del i. Vid årsstämman 2021 antogs reglerna om fiskets
bedrivande utan förändring från föregående år. Att tillåta kräftfiske i
hela det vatten som respektive skifteslag har del i är att i de vattnen
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det berör har signalkräftan etablerat sig utan fiskevårdsföreningens
påverkan. Styrelsens och majoriteten av fiskerättsägarnas inställning
är att tillåta fiske efter signalkräfta i större omfattning och under
längre perioder för att begränsa spridning av signalkräftan till övriga
vatten inom fiskevårdsområdet. De har anledning att tro att
signalkräftorna skadar de befintliga bestånden av sik i Hyn och
öringen i tillflödena som i sin tur påverkar förekomsten av
flodpärlmussla negativt. Styrelsen tolkar § 4 stadgarna att ovan nämnt
fiske kan utvidgas så det gäller hela vattnet skifteslagen har del i. Om
länsstyrelsen bifaller överklagan och därmed anser att styrelsen och
majoriteten av fiskerättsägarna tolkat stadgarna fel så önskar
föreningen att länsstyrelsen ändrar § 4 i stadgarna enligt § 24
stadgarna.

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Ett beslut som har fattats på en fiskestämma eller av en
fiskevårdsområdesförenings styrelse får överklagas hos länsstyrelsen
av den vars rätt berörs av beslutet (lagen (1981:533) om
fiskevårdsområden 39 §, (LOFO)). Av förarbeten till LOFO framgår
att bestämmelsen innebär att länsstyrelsen endast prövar beslutets
laglighet, inte dess lämplighet (prop. 2009/10:227 s. 58 ff)
Ett överklagat beslut enligt 39 § ska upphävas, om beslutet inte har
tillkommit i behörig ordning, strider mot denna lag eller annan
författning eller fiskevårdsområdesföreningens stadgar, eller kränker
den klagandes enskilda rätt. Något annat beslut får inte sättas i det
överklagade beslutets ställe (41 § LOFO).
En fiskevårdsområdesförenings beslut om ändring av stadgarna ska, i
den mån ändringen gäller bestämmelser som avses i 16 §, prövas av
länsstyrelsen, varvid bestämmelserna i denna lag om villkoren för och
förfarandet vid bildande av fiskevårdsområde ska tillämpas. Innan
länsstyrelsen fastställt stadgarna i deras nya lydelse får de inte
tillämpas av föreningen (17 § LOFO).
Av § 4, st 4, stadgarna framgår att innehavare av fiskerättsbevis får
utöva fiske i hela området enligt följande grunder dock med beaktande
av de regler och eventuella inskränkningar i fisket som fiskestämman
beslutat.


Kräftfiske inom eget skifteslag



Fiske med nät, mjärdar, ryssjor eller andra utstående redskap
inom eget skifteslag. Om fiskestämman så beslutar kan viss del
av nämnt fiske utvidgas till att gälla hela det vatten som
respektive skifteslag har del i.
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Handredskap inom hela fiskevårdsområdet.

Av § 24 stadgarna framgår att ändring av stadgar i de delar vilka
fastställes av länsstyrelsen dvs §§ 1-7 kan endast göras av
länsstyrelsen efter ansökan från fiskevårdsområdesföreningen.
Länsstyrelsens bedömning
Av protokoll från stämman under punkt 16 framgår att stämman
beslutat att kräftfiske upplåts för fiskerättsägare och ortsbor för fiske i
hela det vatten som skifteslaget har del i.
Klagandena anser att stämman fattat beslut i strid mot § 4 stadgarna då
den beslutat att kräftfiske får ske i vatten där eget skifteslag ingår.
Klagandena anser att enligt § 4 stadgarna får kräftfiske endast ske
inom eget skifteslag.
Styrelsen anser att de tolkat § 4 stadgarna på så sätt att fisket kan
utvidgas så det gäller hela vattnet skifteslagen har del i.
Länsstyrelsen anser att § 4 stadgarna visserligen ger innehavare av
fiskerättsbevis möjlighet till fiske i hela området, men att det av
paragrafen framgår att det finns vissa begränsningar till fiskerätten.
Länsstyrelsen bedömer att kräftfiske inom eget skifteslag är en sådan
begränsning till fiske inom området för innehavare av fiskerättsbevis.
Enligt länsstyrelsens uppfattning innebär det att § 4 stadgarna reglerar
så att kräftfiske endast får ske inom eget skifteslag och att den rätten
inte kan utvidgas så det gäller hela vattnet skifteslagen har del i utan
att ändra i stadgarna.
Mad anledning av ovan framförda bedömer länsstyrelsen att stämman
fattat ett beslut som strider mot § 4 stadgarna och att beslutet stämman
fattade i punkt 16 i protokollet vad gäller kräftfiske ska upphävas.
Länsstyrelsen bifaller därmed överklagandenas första yrkande.
Styrelsen har önskat att länsstyrelsen, om den bifaller överklagan, ska
ändra § 4 stadgarna enligt § 24 stadgarna. Länsstyrelsen anser att det
av både § 24 stadgarna och § 17 LOFO framgår att ändring av
stadgarna ska göras efter fiskevårdsområdesförenings beslut att ändra
stadgarna. I detta fall är det styrelsen som ansökt om ändring av
stadgarna och inte fiskevårdsområdesföreningen. Länsstyrelsen anser
därför att styrelsens önskan om ändring av stadgarna ska avvisas.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Daniel Eriksson med jurist Rickard
Malteskog som föredragande. Rättschef Lars A Andersson har
medverkat i beslutet.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför
namnunderskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Sten Erik Malmqvist, Marksväg 12, 790 23 Svärdsjö
Lars Erik Backlund, Gårdvik 266, 790 23 Svärdsjö

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos förvaltningsrätten.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post;
dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84
Falun.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som
beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett
hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större
än 15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post,
dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange
diarienummer 13929-2021.

