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STADGAR 

§1

Föreningens namn är Laxåsjöarnas Fiskevårdsförening

§2

Föreningens verksamhetsområde är de sjöar som arrenderas av Sveaskog 
enligt särskilt avtal. Följande sjöar ingår i arrendet, samtliga belägna i Örebro 
län:

 Mosjön
 Bodarnesjön – med undantag av skifeslaget Backgårdens 

vattenområde
 Lången –med undantag av skifeslagen Långstorp och Långsbråtens 

vattenområde
 Stora och Lilla Kråkvattnet
 Gäddtjärn
 Abborrtjärn
 Västra Laxsjön



 Östra Laxsjön
 Östersjön
 Braxnasjön – med undantag av Markebäckens skifeslags vattenområde
 Nyckeltjärn
 Grytsjön och Örgaggen – med undantag av skifeslagen Dammens och 

Aspamarkens vattenområde
Tillsammans omfattar ovannämnda sjöar 2650 ha. Arrendetden är 5 år. 
Kräftfsket är undantaget och ingår inte i arrendet. Det disponeras av 
Sveaskog enligt särskilda bestämmelser.

§3

1. SVEASKOGS anställda, sommarstugeägare och boende med strandnära 
tomt vi de sjöar som ingår i föreningens arrenderade vatten har möjlighet att 
bli medlemmar i föreningen. Skriflig ansökan skall ställas tll föreningens 
styrelse enligt särskilt formulär (Se bilaga !) som beviljar eller avslår 
medlemskap. Styrelsen har ordinarie möten i januari, maj, august och 
december.
I enstaka fall kan även andra personer som har ett dokumenterat intresse för 
tfske och vattenvård beviljas medlemskap av styrelsen.

Medlem som inte betalat beslutad föreningsavgif under 1 år, får betala 
denna retroaktvt i samband med nytt kortköp (=dubbel medlemsavgif).
Medlem som inte betalat beslutad föreningsavgif 2 år i följd, utesluts 
automatskt ur föreningen. Om sådan medlem ansöker om nytt medlemskap 
och beviljas detta, betalas en extra engångsavgif på 300 kr, förutom den nya 
medlemsavgifen.

2. Fiskerättsägare och nyttjanderättsinnehavare av tfskerätt skall behålla sin 
tfskerätt utan avgif. Sveaskogs arrendatorer skall äga rätt tll tfske i enlighet 
med vad därom stadgas i arrendekontraktet för skogsjordbruk. Ovannämnda 
personer kan bli medlemmar i föreningen genom att tll denna inbetala 
stadgad avgif.

3. Utomstående personer, som erlägger föreskriven föreningsavgif, kan tas in
som medlemmar. Kortet skall ställas på viss person och får ej överlåtas. För 
varje kort skall utlämnaren redovisa en genomslagskopia. Korten skall vara 



numrerade i löpande nummerföljd. Barn under 15 år, som medföljer sina 
föräldrar, får tfska utan avgif.

Antalet medlemmar i föreningen får uppgå tll maximalt 250 st.

§4

Föreningen skall inrikta sin verksamhet inom det arrenderade området på att 
åstadkomma ett ratonellt tfske i förening med god tfskevård. För att nå detta 
mål vill föreningen i främsta rummet arbeta för:

-Tillsyn och åtgärder mot olovligt tfske, samt uppmuntran av lovligt tfske 
genom upplysningsverksamhet

- Fiskevård och tfskodling enligt Sveaskogs tfskevårdsansvariges godkända 
förslag

- Användande av lagliga och lämpliga redskap

- Återkommande tfskeribokföring

- Höjande av medlemmars intresse för och insikter i god tfskevård, 
anskaffande av litteratur och i övrigt tllvaratagande av medlemmars 
tfskeintresse

§5

Årsmötet fastställer den årliga avgifen för olika tfskekort, samt vilka och hur 
många redskap som får användas.Beträffande tfskerättsägare inom 
arrenderade området tfnns stadgar i §3, andra stycket.

§6

All försäljning av tfskekort skall ske genom föreningen och av styrelsen utsedd
tfskekortsförsäljare, vilken är redovisningsskyldig inför föreningen.

§7

Sveaskogs, tfskeristyrelsens och hushållningssällskapets tfskeritjänstemän, 
skall äga rätt att bedriva provtfske i de arrenderade vattnen med de redskap 
som anses lämpliga för provtfsket.



§8

INKOMSTERNAS ANVÄNDNING

Inkomster genom föreningsavgifer från medlemmar och tll dem upplåtna 
rättigheter, skall användas tll bestridande av omkostnader för arrende, 
administraton, bevakning mot olovligt tfske och i den mån så kan ske, tll 
tfskevård (inplantering). Räkenskaperna skall vara avslutade den 31 januari 
eferföljande år och reviderade 15 februari.

§9

SAMMANTRÄDEN OCH VAL

Ordinarie sammanträden hålles årligen i februari eller mars månad. Varje 
medlem har därvid en röst.

Kallelse tll sammanträdet sker i överensstämmelse med vad föreningen 
årligen beslutar.

På det ordinarie sammanträdet skall följande tfnnas på dagordningen:

a/ Val av ordförande att leda dagens förhandlingar

b/ Val av justeringsmän

c/ Fråga om kallelse tll sammanträdet behörligen skett och beslut om hur 
kallelse tll nästa sammanträde skall ske, samt om td och plats för det 
sistnämnda

d/ Styrelsens berättelse

e/ Revisorernas berättelse

f/ Fastställande av arvode tll styrelsen och revisorer

g/ Fastställande av avgifer för tfskekort

h/ Fastställande av planerade tfskevårdande åtgärder under komman år

i/ Val av styrelse

j/ Val av revisorer och suppleanter



k/ Av styrelsen framlagda ärenden

l/ I stadgeenlig td inkomna ärenden från medlemmar (senast 31 januari).

Extra sammanträde hålles, då styrelsen  tfnner sådant  påkallat av 
omständigheterna, eller om extra stämma begäres av minst 5 medlemmar.

Vill medlem väcka någon fråga eller framkomma med förslag tll 
årssammanträdet, skall han tll styrelsen inkomma med en skriflig ansökan 
därom minst två veckor före sammanträdet.

§10

STYRELSE

Styrelsen skall utses för två år och bestå av fem personer, av vilka en utses tll
ordförande av föreningen. Föreningen utser dessutom tre suppleanter.

Styrelsen utser själv en sekreterare och en kassaförvaltare. Styrelsen är 
beslutsmässig, då minst 3 ledamöter eller suppleanter är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen skall verkställa beslut som 
fattas vid föreningens sammanträde.

§11

Beslut om ändringar av föreningens stadgar kan ske såväl vid ordinarie som 
vid extra föreningssammanträde, men skall, för att vara giltgt, även 
godkännas av Sveaskog.

§12

När föreningen upplöses skall innestående tllgångar användas tll tfskevård i 
de tdigare  arrenderande vattnen.

§13

Nät och mörtstuga skall vara tydligt märkta med namn och medlemsnummer.

Detta gäller även för ståndkrok där maximalt 10 st får användas.



INSTRUKTION
FÖR FISKETS BEDRIVANDE INOM LAXÅSJÖARNAS FISKEVÅRDSOMRÅDE

§1

Föreningen tllåter redskapstfske enligt tfskekortens och instruktonens 
bestämmelser.

§2

Under tden 15 mars – 15 maj är nätiske på eller i närheten av gäddans 
lekplatser förbjudet.

Nätiskeförbud kan i övrigt – för viss td och/eller för viss sjö – beslutas av 
föreningen eller Sveaskog.

§3

Nät, vars maskstolpe är minst 25 mm, är tllåtna. 

3 nät med en sammanlagd längd av högst 90 m får utsättas samtdigt. Två 
eller fera tfskare har ej rätt att sammankoppla sina nät. 

Nät med tfnare maskstorlek får ej användas för annat än fångst av betestfsk. 

Vid siktfske under hösten får nät med maskstorlek xxx mm användas.

För fångst av betestfsk får ej mer än ett nät användas. Sådant nät får 
användas under hela året, men får ej lämnas utestående i vattnet över en 
natt. Nät får inte läggas omkring, eller i omedelbar närhet av metbråte.

Avsiktlig fångst av gädda som i längd understger 40 cm, gös understgande 38
cm och laxöring med minimått 25 cm rakt mått räknat från nosspetsen tll 
stjärtenans yttersta spets, är förbjuden. Fångas sådan levnadsduglig gädda, 
gös eller laxöring, skall den omedelbart släppas fri i vattnet och får inte ingå i 
fångsten.



§4

Fiskmjärde av garn med en maskstorlek av minst 25 mm får användas. 
Kortköpare får ej ha mer än en sådan mjärde utestående i vattnet. 

Under 1 juli – 31 august får tfskmjärde och mörtstugor ej användas. Under 
övrig del av året får två mörtstugor utsättas samtdigt.

Fiskeredskap gjorda av metalltråd får ej användas.

§5

Fiske med s.k. slagkrok, sax eller patentkrok är förbjudet.

§6

För fångst av nors, samt nödig betestfsk, får sänkhåv vars diameter ej får 
överstga 6 fot, användas.

§7

Den som använder nät eller mörtstuga för fångst av betestfsk och agn, är 
skyldig att hålla en fungerande sump för förvaring av fångst och för tllfället 
obehövlig betestfsk.

§8

Pulsande och varje annat sätt att skrämma tfsk in i redskap är förbjudet.

§9

De som fått tllstånd av föreningen att bedriva tfske i av föreningen 
arrenderat vatten, är skyldiga att på det sätt som föreningen föreskriver, 
märka sina tfskeredskap som lämnas utestående i tfskevatten.

§10

Styrelsen utser lämpligt antal tllsyningsmän för att övervaka att föreningens 
stadgar eferlevs. Det åligger varje medlem i tfskevårdsföreningen att tll 
styrelsen eller tllsatt tfskeritllsynsman anmäla eventuella förseelser som kan 
iakttas och strida mot av föreningen utärdade, eller i allmänna kungörelser 
återgivna bestämmelser angående tfskets bedrivande.



§11

Styrelsen äger befogenheter att utesluta medlem som åsidosätter dessa 
stadgar. Finner styrelsen förseelsen begången under förmildrande 
omständigheter eller av mindre betydelse bör styrelsen tlldela den felande 
en varning. Begår medlem som redan erhållit två varningar ytterligare 
förseelse mot dessa stadgar, är styrelsen skyldig att utesluta denne ur 
föreningen. Dessa bestämmelser om påföljd, begränsar inte styrelsens rätt att
ställa den som bryter mot gällande tfskeriföreskrifer tll svars rättsligt för 
detta.

§12

Denna instrukton gäller intll dess föreningen på allmänt möte beslutar 
annorlunda.

OBS ! Brott mot ovanstående instrukton medför ej blott tfskerättens 
förverkande, utan är i ett  fertal fall dessutom strafart, bl a enligt Örebro 
läns allmänna kungörelser av den 10 august 1939. 


