Cirkulärnr:
Diarienr:
Handläggare:
Avdsek:
Externmedverkan:
Datum:
Mottagare:
Rubrik:

1990:66
1990:1075
Anders Lundkvist
AK Fritid
Fiskeristyrelsen
1990-05-08
Kommunstyrelsen
Fritidsnämnden
Statsbidrag till bildandet av fiskevårdsområden m m

Statsbidrag till bildandet av fiskevårdsområden m m
Fr o m den 1 september 1990 kommer statsbidrag till bildandet av
fiskevårdsområden att upphöra. Regeringen har i proposition 1989/90:100 anfört bl a
följande:
"Riksdagen beslutade efter förslag i propositionen (1980/81:153) om åtgärder för att främja
fritidsfisket m m att fristen för ombildande av fiskevårdsföreningar till
fiskevårdsområdesföreningar skulle utsträckas till utgången av år 1990. Mot denna
bakgrund bör statsbidrag inte längre lämnas till kostnader för bildande av
fiskevårdsområden. Dock bör de föreningar som har ansökt om ombildning före den 1
september 1990 medges statsbidrag även om förrättningen inte är avslutad vid utgången av
år 1990."
Enligt Fiskeristyrelsens tolkning innebär propositionstexten att statsbidrag till kostnader för
bildande av fiskevårdsområden inte kan beviljas där ansökan inkommit till länsstyrelsen
efter den 1 september 1990.
Det nuvarande statsbidraget täcker 50% av förrättningskostnaden och har årligen uppgått
till ca 3 miljoner kronor. Drygt 1 000 fiskevårdsområden har bildats, och många nya
planeras.
Den 29 mars 1990 uppvaktades jordsbruksdepartementet av representanter från Svenska
Kommunförbundets fritidsberedning och Älvsborgs länsförbund med anledning av
statsbidragets borttagande.
Någon förlängning av tiden efter den 1 september 1990 ville
jordbruksdepartementet inte medge. Däremot utlovade de en positiv prövning av samtliga
ansökningar inkomna före den 1 september, även om ansökan inte var komplett med alla
handlingar i ärendet. Möjligheter till kompletteringar av ansökan skulle ges och man var
beredd att tillse att medel avsattes till bildande av fiskevårdsområden även nästa år under
förutsättning att ansökan inlämnas före den 1 september 1990.
De kommuner som står i begrepp att bilda fiskevårdsområden, men inte beräknar bli klara
under 1990, bör alltså trots det inkomma med ansökan till länsstyrelsen i respektive län före
den 1 september 1990.
Upplysningar om statsbidraget lämnas av Lars Ask, Fiskeristyrelsen, tfn 031 - 66 03 00 och
av Anders Lundkvist, Svenska Kommunförbundet, tfn 08 - 772 42 04.
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