
 
 
Årsberättelse Stöttingfjällets 
Fiskevårdsområdesförening (FVO) 2020 
 

Om föreningen 
 
Syftet med Stöttingfjällets FVO är att tillvarata områdets möjligheter till fritidsfiske, 
tillgängliggöra och förbättra fiskevattnen för alla, samt skapa en grund för gemenskap och 
samarbete mellan byarna och därigenom verka för byarnas utveckling.  
 
Medlemmar i Stöttingfjällets FVO är samtliga fiskerättsägare inom området och föreningen 
hade cirka 170 medlemmar under 2020. 
 
Årsmötet hölls den 8 augusti i Vinlidens byastuga.  Kallelse till årsmötet sker i enlighet med 
stadgarna genom annons i Lycksele annonsblad.  
 
Föreningen har haft 4 styrelsemöten under året samt årsmöte och konstituerande möte. 
Föreningens representanter har dessutom deltagit i ett vattenrådsmöte för Södra Lappland i 
Lycksele. 
 
Styrelsen 2020 består av: 
Ordförande Annika Nordenstam 
Vice ordförande Lars Svedberg (ansvarar även för tillsyn av Alsträskkojan) 
Sekreterare Henrik Nordenstam 
Kassör Gabrielle Boström 
Ledamot Merit Arvidsson 
Ledamot Lage Bertilsson 
Ledamot Elin Magnusson 
Suppleant Thomas Nordenstam. 
 
 
Revisorer 
Lars Wendel och Jens Arnfjell Njaita är revisorer. Christer Abrahamsson är ersättare. 
 
Valberedning 
Eva Nordenstam (sammankallande), Harald Holmberg och Majlis Bertilsson Malmberg. 
 



Fokusområden under 2020 
 
Stämman beslutade att föreningen skulle arbeta med följande fokusområden för 2020 som 
vi kopplar aktiviteter till i verksamhetsplanen, se redovisning av genomförda aktiviteter 
nedan: 
 

1. Förbättrad förankring och kommunikation 
2. Fiskekortsförsäljning  
3. Fiskevårdsplan 
4. Finansiering 

 

1. Aktiviteter för att förbättra förankring och kommunikation 

Genomföra olika utåtriktade aktiviteter för att öka intresset för fiskevård och få fler att vilja delta 
i föreningens verksamhet.  
Infoträff 19 februari Vinliden (se bild nästa sida) 
Infoträff 19 mars Vinliden (inställt pga covid 19) 
Stöttingfjällsnappet 1 mars, S. Saddijaur (se separat info längre ner) 

Städning och underhåll av Alsträskkojan genomfördes den 22 juni av Annika. 

Renovering av vindskydd vid Örån genomfördes av Lars, Henrik och Martin den 9 augusti. Se bild 
sista sidan. 

Information om FVO:n och våra aktiviteter på anslagstavlor i våra byar sattes upp av Annika som 
även annonserade om uthyrning av Alsträskkojan i Lyckselebladet. 

Lägga ut information löpande på webbplatsen och Facebook har genomförts av Henrik och 
Annika. Henrik har ordnat så att det går att boka Alsträskkojan direkt på webben: 
http://fvo.stottingfjallet.se/?page_id=432 

Informationsutskick inför 2020 skickades ut till samtliga cirka 170 fiskerättsägare av Annika, 
Gabrielle och Thomas. 

Artikel i Lokaltidningen om föreningens möte den 19 februari och planerna på att ta fram en ny 
fiskevårdsplan och om Stöttingfjällsnappet. 

 

 

Stöttingfjällsnappet 1 mars 
Årets vinnare i vuxenklassen 
blev Martin Axelsson. I 
ungdomsklassen blev det Harry 
Broberg. 2020 års upplaga av 
Stöttingfjällsnappet blev en 
kall och blåsig tillställning. Men 
fantastiskt roligt var att alla 21 
deltagare fick fisk och därmed 
också priser! 
Stort tack till alla volontärer, 
extra stort tack till Lars och 
Lage för alla förberedelser!  
Tack till sponsorerna: 
Bygma, Holmen, Norra, SCA, 
Sveaskog och Vattenfall. 
 

http://fvo.stottingfjallet.se/?page_id=432


2. Aktiviteter för att förbättra fiskekortförsäljningen 

Ta fram en ny fiskekarta och lägg ut tillsammans med information om FVO:t i 
byastugorna i området är något styrelsen fortsätter att arbeta med under 2021. Vi finns  
på fiskekartan.se, men vi arbetar vidare tillsammans med Lycksele kommun för att få 
till en fysisk karta att kunna skriva ut och ha i handen. 

Fortsätta sätta upp skyltar och information om fiskekort i vårt fiskevårdsområde, vilket 
gjordes även under sommaren 2020.  

 

3. Aktiviteter för framtagande av en fiskevårdsplan 

Ett av två informationsträffar kring hur vi tillsammans kan skapa friskare fiskevatten 
inom Stöttingfjällets FVO genomfördes i Vinliden. Det var mötet den 19 februari då 
Länsstyrelsen deltog och berättade om hur föreningar på olika håll i länet arbetat. Samt 
informerade om projektet ”Friskare skogsvatten”. Cirka 15 personer deltog. 
Lokaltidningen skrev en artikel om mötet. https://www.lokaltidningen.nu/lycksele/de-
tar-nya-tag-for-fiskevattnen/reptbs!hMpUD0BqGdFDemztfI902Q/ 
 
Mötet som skulle ha genomförts den 19 mars tillsammans med Greger Jonsson, 
Lycksele kommun, för att öka intresset hos medlemmar och allmänhet om fiskevård 
och för att fånga upp deras idéer om vad vi ska satsa på i den kommande 
fiskevårdsplanen fick tyvärr skjutas upp på obestämd framtid.  Styrelsen hoppas kunna 
genomföra aktiviteten under hösten 2021 beroende på hur pandemin utvecklar sig. 
 
Arbetet med att ta fram en fiskevårdsplan lades därför på is under 2020 av styrelsen 
på grund av den rådande pandemin, och hoppas kunna återupptas under hösten 
2021/våren 2022. 
 

 

 
 

4. Aktiviteter för att förbättra framtida finansiering 

Ta fram en långsiktig plan för hur vi ska kunna finansiera fiskevårdsplanens åtgärder 
är skjutet på framtiden i samband med att fiskevårdsplanen skjutits fram.   

Om lämpliga fiskevårdsåtgärder finns i fiskevårdsplanen, skriva ihop en ansökan 

Länsstyrelsen informerar om 
projektet ”Friskare 
skogsvatten”. Det sista mötet 
föreningen höll live, inomhus, 
innan pandemin slog till med 
full kraft. Det efterföljande 
mötet den 19 mars ställdes in 
och årsmötet sköts upp till 
den 8 augusti. 

https://www.lokaltidningen.nu/lycksele/de-tar-nya-tag-for-fiskevattnen/reptbs!hMpUD0BqGdFDemztfI902Q/
https://www.lokaltidningen.nu/lycksele/de-tar-nya-tag-for-fiskevattnen/reptbs!hMpUD0BqGdFDemztfI902Q/


 
 
 
 
  
Övri
ga 
aktiv
itete

r: 
Röjning kring Öråns vindskydd samt renovering av själva vindskyddet (9 augusti) 
 

 
 
Inlämnat yttrande till Mark-och miljödomstolen (7 juni) 
Fäbolidengruvan ansökte under våren 2020 om miljötillstånd hos Mark-och Miljödomstolen 
för att få bedriva fullskalig gruvverksamhet. Verksamhetsområdet ligger inom Stöttingfjällets 
FVOF:s fiskevårdsområde, och föreningen erbjöds därför möjlighet att tycka till om ansökan 
om miljötillstånd.  
 
Styrelsens huvudsakliga synpunkter i yttrandet handlade om hur miljöpåverkan bedömts, 
hur påverkan på friluftslivet bedömts, samt en önskan om att ansökan ska slås ihop med den 
förnyade prövningen av Svartlidengruvans miljötillstånd (anrikning), som ju även den ligger 
inom fiskevårdsområdet. Styrelsen yrkade också att transporttiderna av malmen genom vårt 
fiskevårdsområde ska begränsas på grund av transporternas påverkan på friluftslivet.  
 
Föreningen tar inte ställning till gruvan som sådan, utan de inlämnade synpunkterna handlar 
om att minska gruvans miljöpåverkan på såväl fiskevatten som fiskeupplevelser/friluftsliv. 
Förhandlingar förväntas starta under vintern 2021. 

Resultat 2020 
Föreningen gör ett minusresultat under 2020 på cirka 2700  kronor. Cirka 1500 kronor av 
detta resultat grundar sig i att det här är sista året som en avskrivning ska göras för 
Alsträskkojan. Resterande kostnader kan vi koppla till Stöttingfjällsnappets kostnader för 
presentkortsvinster i tävlingen i kombination med att antalet deltagare inte blev så stort 
som vi budgeterat för, vilket gör att föreningen gick något mer minus än beräknat.  
 
Intäkterna från fiskekortsförsäljning och uthyrning av Alsträskkojan ökar för andra året i rad, 
vilket vi är mycket tacksamma för! 

under hösten och söka stöd till åtgärder via LOVA, ett nationellt stöd för lokal 
vattenvård. Även detta är skjutet på framtiden. 

Genomfört ett möte med Länsstyrelsen i november för att undersöka intresse för att 
åtgärda ett vandringshinder som ligger i Vitstarrbäcken i Stöttingfjällets 
naturreservat samt för att lämna in kommentarer angående anläggandet av 
vandringsled i Stöttingfjällets naturreservat. Positivt gensvar från Länsstyrelsen. 

Öka uthyrningen av fiskecampen Alsträskkojan genom annonser och affischering i 
Lycksele kommun. Se skrivning under punkten 1. 

Martin, Lars och Henrik har sett 
till att ge vindskyddet ett nytt liv 
och röjt kring själva stigen ner till 
Örån.  Även en bättre grillring är 
på plats. 



 
Annika Nordenstam, Ordförande Stöttingfjällets FVO 


