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Yttrande med anledning av SVEASKOGs och SCAs egna ansökningar om uteslutning  
 
Byskeälvens FVO Västerbottensdelen (nedan kallat Fiskevårdsområdet) har fått del av Svea 
Skogs ansökan och SCAs ansökan och önskar yttra sig enligt följande. 
 
 
INSTÄLLNING MM 
 
Fiskevårdsområdet bestrider samtliga yrkanden. 
 
Redovisade grunder för yrkandena bestrids. 
 
Det hemställs i första hand att ansökningarna ska avvisas på grund av att sökandena saknar 
rätt ansöka som nu skett eftersom allt fiske inom Fiskevårdsområdet är samfällt. I vart fall så 
stora delar att det inte är meningsfullt att pröva de ansökningar som nu inkommit. 
 
Det hemställs i andra hand att ansökningarna avvisas som ogrundade och osakliga 
 
Det hemställs i händelse av att ansökningarna inte avvisas att samtliga fiskerättsägare 
informeras och får möjlighet att yttra sig eller delta i processen som följer. Envar av dem är 
sakägare och berörda av ev ändringar. 
 
I ty fall dvs om ansökningarna inte avvisas så hemställs slutligen om att samtliga kostnader 
för förfarandet får bäras av sökandena. 
 
 
 
 



 
GRUNDER 
 
Inledningsvis ifrågasätts med vilken rätt sökandena överhuvudtaget gjort ansökan. Enligt de 
uppgifter som framkommit inom ramen för kontakter som skett med kunniga Lantmätare 
inom området så omfattas Fiskevårdsområdet av samfällda fisken. Att en enskild 
fiskrättsägare då skulle kunna göra en ansökan om att utträda eller uteslutas borde inte vara 
möjligt. Det krävs i så fall att alla fiskrättsägare inom det angivna samfällda fisket ansöker 
vilket inte skett. Det kan förhålla sig så att de äger allt fiske inom ett visst samfällt fiske och 
då kan ansöka för det samfällda fisket men detta gör inte att de kan åberopa att detta gäller för 
hela deras innehav. I vart fall kan inte sökandena ha lämnat sådana uppgifter att detta kan 
räcka för att säkerställa att de har denna rätt i sådan omfattning att det är meningsfullt att 
pröva denna ansökan. 
 
Det bestrids under alla förhållanden att det föreligger grund enligt 27 § lagen om 
Fiskevårdsområden att besluta om uteslutning enligt sökandenas yrkanden. Det bestrids att 
någon av de angivna grunderna föreligger. Samtliga fiskerätter/fisken som ingår i 
Fiskevårdsområdet utgör viktiga delar av helheten. Det är inte lämpligt att bryta upp det 
existerande området till mindre enheter. Det saknas helt skäl för detta. Denna bestämmelse är 
endast avsedd att användas undantagsvis och det bestrids att grund för sådant påstående 
föreligger. Sökandena har möjlighet att driva sina frågor inom ramen för föreningens 
verksamhet och stadgar. 
 
Det bestrids under alla förhållanden att det föreligger grund enligt 28 § lagen om 
Fiskevårdsområden att besluta om att Fiskevårdsområdet ska upphöra eller upplösas. Det 
bestrids att någon av de angivna grunderna föreligger. Det bestrids att fiskrättsägarna mera 
allmänt motsätter sig en samverkan. Det bestrids att det föreligger några som helst 
förhållanden som ändrats på ett sätt som väsentligt inverkar på föreningens verksamhet. Det 
bestrids att Fiskevårdsområdet allvarligt missköter förvaltningen. 
 
 
 
OMSTÄNDIGHETER MM 
 
1. Allmänt  
 
Styrelsens yttrande som nedan följer har upprättats med den grundtanken att den övergripande 
frågan om Fiskevårdsområdets existens ägs av fiskerättsägarna. Styrelsen önskar dock genom 
detta yttrande redovisa fakta och komplettera ofullständiga samt i vissa delar felaktiga 
framställningar som lämnats från sökandenas sida. Därtill framstår det som uppenbart att den 
verksamhet som bedrivs av Fiskevårdsområdet är till gagn för allmänheten och för 
fiskevården längs älven underlättas av att Fiskevårdsområdet bibehålls i dess nuvarande 
omfattning. Att söndra och dela upp älven i flera mindre FVO kanske gynnar de enskilda 
fiskerättsägarna men försvårar givetvis samordning och fiskevård enhetligt utformad.  
 
De ansökningar som inkommit till Länsstyrelsen framstår till stora delar som oklara men även 
oprecist grundade. De är osakliga. Såsom det får förstås så önskar sökandena ett större 
inflytande och ändrade stadgar i flera avseenden. Man bör då direkt konstatera att detta 
framstår som märkligt dels eftersom båda sökandena varit med och bildat Fiskevårdsområdet 
och påverkat hur stadgarna utformats och dels eftersom sökandena är de enda som under hela 



föreningens existens haft möjlighet att kontinuerligt påverka Fiskevårdsområdet genom de 
fasta styrelseplatserna man har och har haft. Föreningen bildades med grundtanken att en 
fiskerättsägare hade en röst vilket alla accepterade. Utan denna hade troligen inte området 
kunnat bli så stort som det blev. 
 
Vid en djupare analys av frågeställningarna som aktualiseras genom ansökningarna kan 
konstateras att sökandena i sin egenskap av fiskerättsägare liksom övriga fiskerättsägare inte 
särskilt gynnats under den långa tid som föreningen funnits. Att enskilda fiskerättsägare kan 
känna en begränsad nytta av Fiskevårdsområdet kan till viss del anses befogat. Allteftersom 
intresset ökat för att fiska lax inom Fiskevårdsområdet har ett ökat intrång kunnat noteras utan 
att någon ökad nytta till någon del tillgodogjorts fiskerättsägarna eftersom alla pengar som 
kommit in till föreningen använts inom föreningens verksamhet på olika sätt och alltefter de 
stämmobeslut och styrelsebeslut som fattats under Fiskevårdsområdets långa historia. 
 
Fiskevårdsområdet är unik dels genom den stora yta som Fiskevårdsområdet omfattar och 
dels genom den långa tid som föreningen existerat och varit verksam. 
Om frågan om uteslutning, med anledning av Sveaskogs och SCAs ansökan, ska utredas är 
det en angelägenhet för varje fiskerättsägare och inte i egentlig mening för föreningen. FVO 
kan således inte bära kostnaden för en ev. förrättning. 
 
Sittande styrelse vill ändå via detta yttrande beskriva bakgrunden, det arbete som nu pågår till 
följd av stämmobeslut och kommentera det som i ansökningarna anges som orsaker till 
önskan om utträde: 
 
 
2. Angående kritiken mot Fiskevårdsområdets verksamhet. 
 
All framförd kritik tillbakavisas som osaklig och ogrundad. Alla påståenden bestrids. 
 
Sittande styrelse arbetar liksom alla styrelser tidigare utifrån de riktlinjer som beslutas 
demokratiskt på årsstämman enligt gällande stadgar av fiskerättsägarna där SCA och 
Sveaskog har och under hela tiden Fiskevårdsområdet existerat haft möjlighet att delta och 
påverka. 
 
 
BAKGRUND 
 
Vid årsstämman 2016 valdes några enstaka nya ledamöter in i styrelsen och beslut togs som 
ogillades av sittande ledamöter i styrelsen. En reaktion på det blev att majoriteten (!) av 
styrelsen hoppade av i protest. Till dessa anslöt sig även alla tillsynspersonerna. Det kan dock 
noteras att sökandenas representanter inte hoppade av utan endast valde att avstå från att 
praktiskt delta i styrelsearbetet. I och med detta agerande från avhoppande ledamöter och 
avhoppande tillsynspersoner fick föreningen ”starta upp på nytt”. Arbetet försvårades 
ytterligare av att de avhoppande mycket begränsat bidrog till och ibland gick så långt att de 
motverkade sedvanlig överlämning av uppgifter och kontaktuppgifter mm när man lämnar ett 
föreningsuppdrag. Detta innebar att de kvarvarande ledamöterna i styrelsen fick fokusera på 
att konsolidera och återskapa verksamheten så att den skulle fungera under säsongen. Det blev 
då uppenbart att stora brister förelåg vilka krävde omedelbara åtgärder såsom en rejäl översyn 
av föreningens organisation och verksamhet. 
 



Tyvärr för Fiskevårdsområdets del så har föreningen lidit av den dramatik och det 
återkommande näthat som en begränsad grupp försökt skapa som en följd av att 
fiskerättsägarna demokratiskt enligt gällande stadgar beslutade om en justerad styrelse och 
om en justering av gällande regler. Svårast att förstå är tidigare styrelses brist avseende 
informationsöverlämning vilket skulle ha skapat bättre förutsättningar för en aktiv förvaltning 
och underlättat styrelsens fortsatta arbete särskilt vad gäller fiskevård – biotopvård. Det 
tidigare arbetet har, vad nuvarande styrelse via protokoll kunnat läsa sig till, genomförts av en 
liten grupp initierade personer, som därmed även varit de enda kunskapsbärarna. Dessa har 
varken aktivt eller på fråga delat med sig av information eller kunskap utan har snarare 
motarbetat föreningens fortsatta arbete. 
 
Vad gäller fiskevårdande projekt så är de endast bristfälligt dokumenterade och utvärderade. 
Det har därför inte varit möjligt att följa upp tidigare arbete för att se effekter av de insatser 
som genomförts eller dra lärdomar av tidigare åtgärder. En åtgärd vars effekter däremot idag 
kan ses med blotta ögat är ”återställningsprojektet” gällande den tidigare flottningen i älven. 
Det kan konstateras att sådana projekt inte alls utförs på samma sätt idag. Ett bra exempel är 
arbetet som skett i Ljungan där man mera värderat varje åtgärd och hur återställningen skule 
ske. I Byskeälven har tyvärr rivning av stenkistor medfört att älven på många ställen nu är för 
grund, djupfåra saknas på flera ställen. Detta har under den innevarande sommaren 2018 
tyvärr orsakat en mycket hög vattentemperatur till skada för fisket och fisken. Till detta 
kommer att en stor del av älvdalens kulturarv även är förstört. I den dokumentsamling som 
finns till föreningens förfogande går det inte hitta något genomfört uppföljningsarbete. 
 
Tillsynsarbetet som bedrevs tidigare verkar enligt vad som går att se inte ha varit helt 
organiserat och inte heller omfattat ett helt system. Det finns ingen fullständig dokumentation 
före 2016 gällande hur tillsynen bedrivits, hur många kort som varit kontrollerade, ej heller 
inom vilka områden tillsyn bedrivits.  
 
Det är oklart hur intrång ersattes och på vilka grunder ersättning utbetalats. Redovisning av 
utbetalade ersättningar var i klumpsumma vilket gör uppföljning svår. Muntliga avtal 
upprättades enligt de som nu hävdar att de har avtal. Få skriftliga avtal finns i 
dokumentationen. Rastplatser och ställen i naturen har benämnts med namn som inte är lokalt 
förankrade. Det är oklart var de tidigare skyltarna framställts och var mallar till dem kan 
återfinnas. 
 
Fram till 2016 var det en omfattande brist på öppenhet och avsaknad av information om 
föreningens verksamhet till fiskerättsägarna. Handlingar till årsstämman lämnades ut på plats 
utan betänketid för fiskerättsägare. Ingen information fanns tillgänglig under verksamhetsåret. 
 
Rollen som kassör, sekreterare och Fiskevårdsområdets ansikte utåt sköttes tidigare av en och 
samma person. Styrelsen och tillsynspersonerna saknade kvinnliga representanter. Styrelsens 
medelålder var hög. 
 
Stämmans kontroll och styrning av styrelsen var mycket bristfällig genom att den 
förekommande budgeten omfattade ett fåtal poster bl.a. övriga kostnader 450 000 kr och att 
det saknades förvaltningsplan värd namnet. 
 
Den verksamhet som bedrevs var inte förankrad längs älven i de byaföreningar som finns. 
Inget organiserat samarbete har bedrivits och det saknas dokumentation även i dessa delar. 
 



De stora ekonomiska satsningar som skett bl.a. genom att bygga en fiskeväg (gammaldags 
fisketrappa) på norra sidan älven i Fällfors med många miljoner framstår i efterhand som ett 
totalt misslyckande eftersom inga eller ytterligt få fiskar går den vägen. Det saknas 
dokumentation och utvärderingar men man kan med blotta ögat se att de fiskar som går upp 
den vägen är mycket få eftersom dessa räknats. 
 
Trots eller tack vare ovanstående utmaningar har nedanstående åtgärder påbörjats eller 
genomförts av styrelsen. 
 
 
ÅTGÄRDER 
 
En grundlig organisationsförändring gällande Fiskevårdsområdets arbete har genomförts som 
ett resultat av årsstämmor 2016, 2017 och 2018 och aktivt föreningsarbete.  
 
Roller har förtydligats och ansvar har fördelats i styrelsen för att sprida ansvar, kunskap och 
kvalitetssäkra arbetet. Roller har fördelats upp mellan olika personer i styrelsen med en 
ordförande, en kassör och en sekreterare. 
 
Informationsflödet till fiskerättsägarna har åtgärdats genom brevutskick, mejl, hemsida, 
molntjänst(intranät) och en Facebooksida. 
 
Styrelseprotokoll, handlingar inför årsstämman finns tillgängliga för alla fiskerättsägare i god 
tid före stämman. 
 
I molntjänsten dokumenteras skriftväxlingar som denna, avtal, mallar osv. som faktabank som 
gör det möjligt att byta styrelsemedlemmar, föreningen bygger upp kunskap och historia.  
 
Fleråriga fiskekort har införts vilket bidrar till att kvalitetssäkra tillsynsverksamheten. En 
webbaserad tjänst används sedan 2018 för fiskekort. Det skapar möjlighet att bygga kunskap 
via statistik ex. fångstrapportering, art, storlek, fångstplats osv. Det är även en direktlänk till 
kortköparna för informationsspridning. 
 
En Utvecklings och Förvaltningsplan upprättades under 2016. Arbetet med planen 
genomfördes i öppna grupper där samtliga Fiskerättsägare inbjöds att delta, vilket även 
omfattade sökandena. Ett gediget arbete genomfördes av många medlemmar under neutral 
och oberoende ledning av den anlitade expertkonsulten Peter Lundström, Biolog, och tidigare 
fiskekonsulent. Hans arbete omfattade träffar med alla berörda parter och myndigheter. Han 
sammanställde och skrev planen med grund i det medlemmarna tillsammans på arbetsmötena 
bedömt som viktigt för förvaltning av resursen Byskeälven. Bilaga 1. 
 
Utifrån den av stämman antagna Utvecklings- och Förvaltningsplanen bildades under 
verksamhetsåret 2017 fyra fokusgrupper. Fokusgrupperna bidrar till att ge medlemmarna 
större inflytande, ökad kunskap, ökat intresse och delaktighet i föreningsarbetet. Dessa 
grupper ökar möjligheterna till goda kontakter med byaföreningar och experter i olika frågor. 
Inbjudan gick ut så att alla intresserade fiskerättsägare gavs möjlighet att delta i Infrastruktur 
och Förvaltningsgruppen, vilket även omfattar sökandena. Informationen publicerades även 
offentligt så att externa intressenter givits möjlighet att påverka. I dessa grupper välkomnas 
alltså även externa intressenter med intresse för eller kunskap om resursen Byskeälven. 



 
Fokusgruppen - Tillsynsgruppen 
 
Denna grupp har varit verksam i full kraft redan från 2016. 
 
Gruppen omfattar idag mer än tjugo förordnade tillsynspersoner dvs såväl män som kvinnor. 
 
Tillsynspersonerna har alla genomgått utbildning 2016 eller senare. 
 
Tillsynen omfattar idag ett system med 1. Schemalagd tillsyn, 2. Rapportering från varje 
utförd tillsyn, 3. Årsrapport, 4. Avrostning på våren, 5. Utvärderingsmöte efter säsongen slut, 
6. Givetvis ska alla tillsynspersoner ha utbildning och godkännande av Länsstyrelsen. 
 
De personer som utför tillsyn arbetar numera utifrån fastlagt schema och med ekonomisk 
ersättning som redovisas. Det är alltid två personer vid varje tillsynstillfälle för att säkerställa 
kvaliteten och tryggheten för alla parter. Tillsyn som bedrivs efter schema betalas med 160 
kr/timme före skatt samt milersättning på 18.50 kr. Ett schemalagt arbetspass förväntas vara 
mellan 3-6 timmar. Arbetspassen blir olika långa beroende på vilken sträcka som kontrolleras 
och hur många fiskare som är aktiva. Budgeten för 2018 års tillsyn är på årsstämman beslutad 
till 175 000 kr. Här inräknas också kostnaden för den bevakning som vårt FVO gör i havet. 
Kostnaden av havsbevakningen betalas även till del av Länsstyrelsen bör tilläggas. 
Rapportering från varje utfört uppdrag är obligatorisk. 
 
I Slutet av året upprättas en sammanställning över den tillsyn som skett under året. Före året 
sker avrostning och genomgång inför kommande tillsyn för alla tillsynspersoner. Efter 
avslutad säsong sker ett möte för alla tillsynspersoner där säsongen utvärderas och lärdomar 
dras inför kommande säsong. 
 
 
Fokusgruppen - Infrastrukturgruppen 
 
Infrastrukturgruppen kom igång med sitt arbete under 2017 efter det att flera inledande möten 
hållits längs älven dit alla byaföreningarna längs älven bjudits in att delta. Denna grupp har 
ansvar för infrastruktur längs båda sidor av den 10 mil långa älven. Infrastrukturgruppen har 
kartlagt status och belägenhet för ”bakvalar”, utedass, soptunnor, inmätningsstationer, skyltar, 
parkeringar, vägar osv.  
 
Under sommaren 2018 pågår uppskyltning av parkeringar och forsar. Under våren och 
sommaren 2019 fortsätter skyltningen och då för rastplatser. Alla skyltar kommer att vara 
med sina lokalt kända och faktiska benämningar för ex. rastplatser och platser i naturen. 
Inför skyltbeställningen saknades mallar i Fiskevårdsområdets ägo. Nu har Fiskevårdsområdet 
ägarskap och kontroll över de aktuella mallarna. 
 
Fiskevårdsområdet får många frågor om ersättning i form av grus, årskort, gästkort osv. 
Infrastruktur-gruppen arbetar för att etablera likställda regler för ersättningar avseende intrång 
med avsikten att där fisket resulterar i slitage på privat egendom ska rimlig ersättning utgå. 
 
 
 



Fokusgruppen - Förvaltningsgruppen 
 
Den förvaltningsplan som antogs vid stämman 2017 förutsätter att en fokusgrupp särskilt 
arbetar med fiskeförvaltningen. I november 2017 inbjöds därför intresserade dvs även 
sökandena till ett uppstartsmöte för att sätta ramarna för gruppens arbetsområde. Sedan 
starten har fyra möten genomförts och 10-15 personer har deltagit. Var och en av deltagarna 
fick vid första träffen i uppgift att till nästa möte, direkt efter årsskiftet, framföra de punkter 
som de ansåg som högst prioriterade. Nedan beskrivs det som arbetsgruppen anser som mest 
angeläget och som de engagerat sig i: 
 
a) Biotopvård. I samråd med representant från kommunen och i dialog med Länsstyrelsen 

framkommer att nästa steg gällande biotopvård är att genomföra en grundläggande 
kartläggning/inventering för planering av åtgärder. Det är många år sedan en sådan 
genomförts och flera projekt har genomförts. Fiskevårdsområdet behöver en samlad bild 
för att lägga upp en långsiktig plan gällande biotopvård.  
 
Fiskevårdsområdet har via fokusgruppen Förvaltning nu lämnat in en ansökan till 
Länsstyrelsen gällande en grundläggande kartläggning av behov gällande 
biotop/fiskevård. En sådan kartläggning kan lägga grunden för ett långsiktigt arbete med 
god dokumentation och uppföljning av resultat vilket gynnar en långsiktig och 
kvalitetssäker förvaltning av resursen i älven. Ansökan är inlämnad gällande 
kartläggning/inventering.  

 
b) Inplantering/Utplantering. Inom Fiskevårdsområdet finns det sjöar där 

Fiskevårdsområdet planterar in fisk. Omfattning, när och hur är sådant som planeras inom 
förvaltningsgruppen. Tid för inplantering för året är fastställt. 

 
c) Fiskeregler och kort. Vilka fiskekort som Fiskevårdsområdet skall erbjuda till 

försäljning är en diskussion som pågår –här behöver Fiskevårdsområdet väga fiskevård 
med önskemål från fiskare. Zonernas användning är något som kan gå utveckla. Annat 
som behöver övervägas är regler kring fångstbegränsning. 

 
d) Föreningsstadgar. Vid behov av ändringar på befintliga stadgar är det 

förvaltningsgruppen som initialt utvärderar förutsättningarna och bedömer vilken 
påverkan förändringarna skulle innebära för fiskebeståndet. 

 
e) Fiskräknare, fiskfällor, elfiske och datainsamling Att sätta ut fällor, utföra elfiske är 

annat som behöver göras för att fortsätta bygga på den gedigna data som finns över 
föreningens fiskbestånd. När det gäller ex. fångststatistik kommer den från i år att 
sammanställas via iFiske.  

 
f) Predatorer. Ett växande problem för fiskebeståndet är skarv och säl. Där ser föreningen 

ett behov av samverkan med andra intressenter. Förslag som nu bearbetas är en ”säl- och 
skarvkonferens” där ambitionen är att kunna erbjuda föreläsningar med god kvalité. 
Fångstersättning för ex. mink är också något som ska stimulera till att minska antalet 
predatorer. Några föreningsmedlemmar utövar även sin behörighet att jaga säl. 

 
g) Uppköp av fiskerätter i havet. Vid auktioner av fisket deltar FVO för att minska på 

fisketrycket och öka möjligheterna för fisk att nå älven och föryngringsområdena. 
Gällande avtal gäller löpande 4 år fr.o.m 2017. 



 
h) Vandringshinder. Högt upp på listan för fiskevård är att åtgärda vandringshindret i 

Byskebäcken/ankdammen. Kommun och länsstyrelse har stor inverkan på de 
förutsättningar FVO har för att få detta åtgärdat. Mål i förvaltningsplanen inventering av 
vandringshinder 2018-2020. 

 
i) Tillsynsrapportering och försäljning via iFiske. Med den omfattande tillsynen och den 

rapportering som tillsynspersonerna gör, tillsammans med den statistik som finns 
tillgänglig via iFiske så är det möjligt att få en god bild av hur fisket bedrivs under 
säsongen. 

 
j) Omvärldsbevakning  

2017 genomfördes en studieresa till Vindelälven för att ta del av deras förvaltnings 
filosofi när det gäller infrastruktur och förvaltning. Även detta år planeras för en 
studieresa som är tänkt att ytterligare höja fiskerättsägarnas kompetens. 

 
 
Fokusgruppen - Informationsgruppen 
 
Enligt vår utvecklings- och förvaltningsplan ska det även finnas en informationsgrupp. 
 
Inom styrelsen bildades 2018 en informationsgrupp på 5 personer. Fiskevårdsområdet är stort 
och omfattar många fiskerättsägare. Vi har ett stort intresse för att fiska hos oss med många 
nyttjare och följare detta innebär att föreningen behöver arbeta för att sprida och uppdatera 
information. 
  
Till följd av att dokumentationen tidigare har varit bristfällig så är det viktigt att föreningen 
nu fortlöpande skapar en dokumentation, som gör det möjligt för fiskerättsägare men även 
kommande styrelsemedlemmar att få en bild av hur arbetet fortlöper i föreningen. 
 
Svar och skrivningar enligt denna behöver bearbetas av flera personer då det är orimligt att 
som tidigare en person skall färdigställa allt material. Fler personer kan granska och 
kvalitetssäkra den information som går ut från styrelsen och föreningen. 
 
 
KOMMENTAR TILL SKRIVELSER 
 
Från styrelsens sida anser vi sammanfattningsvis att åtgärden med utträdesansökning saknar 
saklig grund dock icke otydlig avsikt. 
 
Ansökningarna om utträde är märkliga med anledning av att sökandena riktar kritik mot ett 
föreningsarbete där de själva i allra högsta grad är del. Med sina (4) fasta platser i styrelsen 
riktar de kritik mot hur de själva realiserar och rättar sig efter stämmans beslut. De har 
visserligen inte deltagit vid alla möten men båda bolagen har haft tillgång till all information, 
haft tillfälle att delta vid alla möten samt få del av alla skriftliga underlag utan att bidra 
nämnvärt i Fiskevårdsområdets förvaltning utöver att man uttalat att man vill få del i ev 
utdelning och mer inflytande. 
 
 
 



Bolagen har fortsättningsvis haft var sin plats i styrelsen med var sin suppleant och sittande 
styrelse kan med säkerhet intyga att valda representanter från dessa bolag har kallats till 
styrelsemöten, haft tillgång till material inför beslut samt fått inbjudan till de fokusgrupper 
som är underställda styrelsen, utan att delta. 
 
Inför stadgeändringar arbetade en stadgegrupp där sökandena var inbjudna att delta. De hade 
även var sin plats i den styrelse som lade fram förslaget till beslut på årsstämman 2016. 
 
Fiskevårdsområdet som nu sökandena avser splittra är ett sammanhängande 
förvaltningsområde på 10 mil. Att sökandena inte har de attraktivaste området innebär inte att 
det inte är en viktig del av en helhet. Det är helheten som är unikt med Byskeälven och som 
skapar de goda förutsättningarna för långsiktig och omfattande förvaltning av fiskeresursen 
och älven. 
 
Fiskevårdsområdet tycker inte att Sveaskog angett giltiga skäl att inte delta och delge sina 
förvärvade erfarenheter i nuvarande förvaltning. De skulle kunna bidra befintlig förvaltning, 
även utan uteslutning. Det kan vara utmanande att samarbeta och samverka med många parter 
men det är också en del av möjligheten med ett mångkulturellt fiskevårdsområde, en 
monokultur är sällan en bra lösning. 
 
I Fiskevårdsområdet deltar alla på lika villkor, om det inte varit de förutsättningarna vid 
bildandet är det osäkert om Nedre Byskeälvens FVO bildats. 
 
Sökandena har inte redovisat någon egen strategi och vision för älven eller ev. delområde om 
det sköts i egen regi. De saknar plan över hur arbetet ska bedrivas. 
 
Med erfarenhet från ex. Mörrumsån så har insikter vunnits. Ett antagande är att ju större del 
av ex. ån som kan förvaltas med likartade regler ju bättre biotopvård, fångstkontroll, reglering 
av infrastruktur, priser, aktiviteter osv. Sveaskog skulle kunna använda vunnen kunskap och 
erfarenhet inte bara i egna syften utan även i det nu gemensamma Fiskevårdsområdet. 
 
Sökandena delar inte synen på hur verksamheten i Fiskevårdsområdet bör bedrivas ej heller 
fiskestämmans och styrelsens beslut. Det är en demokratisk förening med demokratisk 
röstning och där styrelsens uppgift är att agera utifrån det ägarna beslutat på stämman. 
Sökandena har ordinarie plats i styrelsen för att i demokratisk ordning och samverkan se på 
hur verksamheten bör bedrivas. Att inte nyttja sina möjligheter till inflytande kan nog inte 
vara grund till upplösning och utträde. Sökandena är välkomna att engagera sig i 
verksamheten och bidra med all sin kunskap. 
 
Att sökandenas ansökan är dåligt underbyggd framgår bla av att man grundlöst och svepande 
påstår att ”Sveaskog har förstått att en inte obetydlig del av övriga fiskerättsägare.. . .” och 
senare talar om att detta förhållande kanske inte är så säkert eftersom man vill att utredning 
om övrigas inställning ska utredas. Det bör noteras att den motion som behandlar vissa delar 
av sökandenas yrkande behandlades vid stämman 2018 och där röstades ned med siffrorna 
88-8. 
 
 
 
 
 



Det kan konstateras att sökandena begär ett utträde utan att först driva sina frågor i 
arbetsgrupper och styrelsearbetet. 
 
Vad som är än allvarligare är att de bygger de sitt underlag på några få näthatare och 
avhoppare och har inte tagit reda på fakta från sittande styrelse trots att de är en del av denna 
styrelse. 
 
 
För Fiskevårdsområdet 
 
 
Mikael Stenman 
Ordförande 
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