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Till: Andelsägare och övriga fastighetsägare på Arholma med småöar som vill lägga nät 
 
Välkommen att fiska inom Arholma Fiskevårdsområde! 
Visst är det ett privilegium att kunna fiska upp egen matfisk lokalt kring Arholma! För att gynna 
fiskbestånden vidtar Arholma FVOF åtgärder som följer forskningsråden. Framöver behöver vi gynna 
rovfisk och dämpa ökningen av storspigg som äter upp maten för matfiskynglen. En Gäddfabrik (röjt 
lekområde) planeras i insjön på södra Arholma och sju risvasar som skyddar abborrens yngel har 
byggts och placerats ut i vårt fiskevatten. Begränsningar av fisket är också nödvändigt. Vi vädjar även 
till alla som spinnfiskar att använda krokar utan hullingar för mindre skador, och att släppa tillbaka 
alla gäddor. 
 
Årsstämma 2022 äger rum i Båkbergsgården lördag 18 juni 11:15. 
 

Årsavgift 2022 – Fiskerättsbevis och fiskekort för nätfiske 

 

Andelsägare i AFVO FS:15:  200:-  för registrering av fiskerättsbevis (andelsinformation finns hos 

Lantmäteriet). 

Övriga fastighetsägare på Arholma/småöar: 400:- inkl. moms för nätfiskekort.  

Finns fler ägare till samma fastighet skall alla ägare med eget hushåll erlägga egen avgift. 
 
Ska man inte fiska behöver man inte betala (men avgift som bidrag till fiskevårdskostnaderna 
välkomnas som vanligt). 
 
OBS! Fiskerättsbevisen och fiskekorten skickas inte ut på papper utan noteras hos AFVOF, och gäller 
så fort avgiften är betald.  
 

Inbetalning sker till AFVOF Plusgirokonto 4317778-1 
VIKTIGT: uppge både ditt personnamn och fastighetsbeteckning vid betalning. Du kan utelämna 
Norrtälje Arholma och bara skriva fastighetsnumret (exvis. 1:1).  
 
Fiskeregler 

• Fiske får endast ske till behov i det egna hushållet på fastigheten. 

• Avgiften gäller fiske med nät (spinnfiske och mete dvs. kustfiske med handredskap är fritt).  

• Avgiften ger rätt till tre nät à max. 30 m längd och 1,8 m höjd i vattnet per fastighet. 

• I varje ända av nätläggen måste du fästa en flytande vakarkula med minst 15 cm diameter. 
Obs! Varje kula måste tydligt märkas med din fastighetsbeteckning och helst mobilnummer.  

• Fiske efter gädda och abborre under lektiden 1 april - 15 juni tillåts ej.  

• Släpp alltid tillbaka alla gäddor ur näten om de ser ut att kunna leva vidare. 

• Fiske efter sik under sikens lekperiod 1-30 november tillåts ej.  

• Lägg inte nät nära risvasarna. De är nedsänkta och har vakarkulor märkta med AFVOF. 

• Att ”stöta”, dvs. skrämma eller driva fisk mot sina nät är förbjudet.  

• Tillåts ej: ryssja o. dyl., långrev, sax, angeldon, trolling (släpa bete efter båt), ålbottengarn. 
 
Tillsyn och kontroller sker löpande. Vid överträdelse av dessa regler har AFVOF rätt att debitera 
kontrollavgift enligt gällande lagstiftning.  

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/
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Översiktkarta Arholma Fiskevårdsområde: 
 

 
 
Delägarskap och fiskerätt 
Arholma Fiskevårdsområde är en rättighetssamfällighet med beteckningen Norrtälje Arholma FS:15. 
Fiskerätten är strikt reglerad i Lagen om Fiskevårdsområden, LOFO. Rätt till fiske (utöver det för alla 
fria kustnära spinnfisket och metet) har endast fastigheter som är andelsdelsägare i samfälligheten 
Norrtälje Arholma FS:15. Har du andel så står den i registret för din fastighet hos Lantmäteriet. Enligt 
LOFO har varje delägande fastighet endast en fiskerätt och ett obligatoriskt medlemskap i Arholma 
Fiskevårdsområdesförening, AFVOF. Det gäller även om fastigheten har fler delägare eller om man 
äger fler delägarfastigheter – och oavsett andelstal. Övriga fastigheter, dvs. icke andelsägare i FS:15 
men som ligger på Arholma eller småöarna inom fiskevårdsområdet, får rätt att fiska med nät mot 
fiskekortsavgift och enligt de regler som andelsägarna beslutar på föreningens årsstämma. 
 
Till dig som är andelsägare: Vi behöver din email-adress nu! 
Vi övergår till att så långt som möjligt meddela oss via email i stället för vanlig post.  
Är du andelsägare i FS:15? Vänligen skicka då snarast ett email till ArholmaFVOF@gmail.com med 
ditt namn och fastighetsbeteckning. Om du inte har email: skriv ett brev eller meddela oss 
personligen detta. 
Personuppgifter behandlas enligt lagbestämmelser. 
 
Viktig info läggs upp löpande på hemsidan arholma.nu 
Under föreningssidorna på https://arholma.nu/for-oss-boende/foreningar/arholma-
fiskevardsomrade/ på internet kommer du att kunna läsa om vår verksamhet, det ekonomiska 
årsresultatet som publiceras inför deklarationsperioden - AFVOF är delägarbeskattad, stadgar, info 
om ev. lagar och regler, m.m. 
  
Mvh Styrelsen för Arholma Fiskevårdsområdesförening. 
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