Stiftelsen
Vindelälvsfiske

Stiftelsen Vindelälvsfiske kommer att stödja och utveckla
bygd och människor genom att utge bidrag till projekt och
investeringar som utvecklar fisket i området. I denna skrift vill
vi nu informera om varför denna stiftelse kommit till, vad den
syftar till och hur man söker medel från den.
1958 byggdes Stornorrfors kraftverk i Umeälvens nedre del. Uppförandet av detta stora
kraftverk innebar dessvärre att både lax och havsöring fick det besvärligt att ta sig från havet
upp till sina lekplatser i Vindelälven.
När man bygger ett sådant kraftverk skall man kompensera den skada som uppstår på bl.a.
fisket. Efter många års förhandlingar i domstol träffade parterna 2008 en förlikning som gick
ut på att Vattenfall och Umeå kommun, som vattenkraftsägare, skulle förbättra fiskvandringen
i Stornorrfors området. Dessutom avsattes 25 miljoner, i 2007 års penningvärde (idag ca 27
miljoner), till fiskeutvecklande åtgärder i Vindelälven och dess biflöden.

Stiftelsen Vindelälvsfiske
En stiftelse har nu bildats där de nu ca 27 miljonerna för fiskeutvecklande åtgärder
utgör kapitalet. Stiftelsen kommer dela ut bidrag till åtgärder och projekt som gynnar
fiskets utveckling i området. Eftersom medlen ska ses som en kollektiv kompensation till
fiskerättsägarna i Vindelälven med biflöden, ska insatserna i någon form vara knutna till
verksamhet som berör dessa.
Stiftelsen Vindelälvsfiske kommer, genom ekonomiska bidrag, stödja aktörer som vill jobba med
att stärka fiskresursen och finna bra vägar att nyttja densamma. I stadgarna sägs att stiftelsen
skall vara verksam i minst 10 år. Förhoppningen är att det kan bli mer än det och att medlen
kan ”växlas upp” med hjälp av föreningarnas egna medel samt olika typer av fonder och andra
finansieringar.

Till vad kan man söka medel
I stiftelsens stadgar sägs att ”Medlen skall
i första hand användas till projekt och
investeringar som skapar långsiktig
gemensam nytta för fiskeresursen och
utveckling samt sysselsättning i området”.
Utifrån detta har följande punkter tagits fram
för att tydligöra vad som kommer att prioriteras
(utan inbördes rangordning).

Högt prioriterade arbetsområden
●
●
●
●

●
●
●
●

Projekt som skapar utveckling och sysselsättning i området.
Projekt med förankring hos den egentliga målgruppen.
Projekt som sker i samverkan mellan företag och fiskerättsägare.
Åtgärder som är kopplade till älvdalens lax och havsöringsbestånd. I skälig omfattning bör
beaktas den i målet om Stornorrfors kraftverk tillgängliga statistiken om fångster av lax och
havsöring i Vindelälven.
Projekt med tydligt nytänkande.
Projekt med ekonomisk egeninsats.
Projekt som medfinansieras av regionala, nationella eller EU-medel.
Projekt som gemensamt marknadsför fisket i området.

Vad är svårare att få medel för
● Större investeringar i fast egendom ska behandlas restriktivt med t.ex. betydande egen
insats.
● Sökandes löpande driftskostnader.
● Stiftelsen ska inte bevilja medel till egna projekt.

Projektet som gynnar utvecklingen av lax- och
öringbestånden är prioriterade

Vem kan söka medel från stiftelsen
Den egentliga målgruppen för medlen är fiskevårdsområden, fiskesamfälligheter och övriga
fiskerättsägare. Men även andra föreningar, företag, universitet och kommuner kan komma i
fråga men då med en tydlig förankring hos fiskerättsägarna och koppling till det övergripande
målet.

Hur söker man medel
Man kommer dels kunna ansöka
om stöd för mindre så kallade
mikroprojekt på belopp upp till
50 000 kr och dels om större
projekt. Mikroprojekten kommer
att vara enklare att ansöka om och
attredovisa. Gemensamt för båda
typer av projekt är att stödandelen
från stiftelsen är 50% men kan
bli både högre och lägre. Stöd till
investeringar i fasta tillgångar kan
vara exempel på lägre stödandel
medan innovativa projekt med ett
betydande inslag av nytänkande kan
erhålla högre.
Ansökningshandlingar skall fyllas
i både digitalt och på papper.
Ansökningshandlingar hittar ni på
stiftelsens hemsida http://www.
fiskekort.se/vindelalvsfiske/StiftelsenVindelalvsfiske/
Ume-Vindelälvens Fiskeråd kommer
att svara för administration och
beredning av ansökningarna. Där kan
ni få råd och hjälp med hur ni fyller
i ansökningarna. Maila era frågor till
vindelalvsfiske@vindeln.se eller ring
0950-164 14

Var skickar man ansökan
Ansökan skall skickas in både digitalt och på papper till:
Stiftelsen Vindelälvsfiske
Lycksele kommun
921 81 Lycksele
Mailadress: vindelalvsfiske@vindeln.se

När kan man börja söka medel och när kommer beslut
Medel kan börja sökas från den 1 aug 2014. Styrelsen kommer mötas 3-4 gånger årligen för
att ta beslut om inkomna ansökningar. Observera att kostnader som uppkommit före ansökan
inkommit till kansliet är inte bidragsberättigade. Om projektet startar före styrelsens beslut sker
det på sökandens egen risk. Det är viktigt att ni har en framförhållning för att ansökningarna
ska hinna behandlas innan projektstart.

Vem beslutar
Stiftelsen har en styrelse på fem medlemmar. Styrelsen har hela ansvaret för stiftelsen, både för
att förvalta medlen och att fördela dem till bra projekt och investeringar. Tillsynsmyndighet för
Stiftelsen är Länsstyrelsen i Norrbotten.
Det är alltså stiftelsens styrelse som beslutar om projekt skall få stöd och storleken på dessa.
Val av styrelse sker i samband med att Ume-Vindelälvens Fiskeråd håller sina årsstämmor.
Medlemmar i den nu verksamma styrelsen är:
Ordförande: Eric Thorstensson Granåker, Vindeln
Ledamot: Maria Gustafsson Ekorrsele, Vindeln
Ledamot: Ronny Eklund Åmsele, Vindeln
Ledamot: Krister Lundgren, Kristineberg, Lycksele
Ledamot: Jan Boman, Vindelgransele, Lycksele
Ersättare: Magnus Bidner, Sorsele
Ersättare: Gustav Hällström, Umeå
Vår förhoppning är nu givetvis att goda idéer skall komma fram och att det leder till ansökningar om bidrag för genomförandet av dessa. Så fundera enskilt och tillsammans på styrelsemöten m.m. och hör sen av er till Daniel på kansliet om hur ni går vidare.
Här några länkar att gå in på för information om laxvandring, miljöåterställningar och annat som
är på gång gällande fisket i Vindelådalen. Förhoppningsvis kan det också ge lite inspiration och
ideer till kommande projekt:
http://fiskevatten.vattenfall.se/fiskvandring-i-stornorrfors/ http://www.fiskekort.se/vindelalvsfiske/
http://www.vindeln.se/default.aspx?di=5151
http://vindelriverlife.se/
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