
 

Ansökan om utbetalning - lokalt ledd utveckling 

Slututbetalning
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Du kan läsa mer om stödet och vilka 
utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Övergripande

Ansökan du söker slututbetalning för

2016-671-8 Ansökan om projektstöd - Uppdatering av fisketillsyn i sjön Bolmen 

Uppgifter om stödmottagare

Person eller Organisationsnummer 5562077049 
Namn SVENSKA INSJÖFISKARENAS AB
Utdelningsadress Tjust-Lunnagård
Postnummer 34193
Postort BOLMSÖ
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0705594028
E-postadress matsilund@ljungby.nu

Generella uppgifter om ansökan

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej
Motivera ditt svar
Enligt beslut

Kontaktpersoner

Kontaktperson Per Berglund

Namn Per Berglund
Utdelningsadress Angelstads Rya 2
Postnummer 34194



Postort Ljungby
Land Sverige
Telefonnummer 037221175
Mobilnummer 0725540006
E-postadress perberglundster@gmail.com
Ansvarsområde Huvudansvar och projektledning

Kontaktperson mats ingemarsson

Namn mats ingemarsson
Utdelningsadress Tjust Lunnagård 3
c/o adress Tjust Lunnagård 3
Postnummer 34193
Postort Bolmsö
Land Sverige
Telefonnummer 0705594028
Mobilnummer 0705594028
E-postadress matsilund@ljungby.nu

Ansvarsområde
Projektledning, ekonomihantering och 
projektredovisning

Kontaktperson Bodil Ramshammar

Namn Bodil Ramshammar
Utdelningsadress Angelstad Jakobsgård 1
Postnummer 34194
Postort Ljungby
Land Sverige
Telefonnummer 0703705876
E-postadress bolmenfisk@outlook.com
Ansvarsområde Projektledning och ekonomi

Om utbetalningen

OM UTBETALNINGEN

Uppgifter om utbetalningen

Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?
Svar: Nej 

Försäkrar du att din organisation har riktlinjer för användning av direktupphandling?
Svar: Inte aktuellt 

Försäkrar du att din organisation har dokumenterat skälen för direktupphandlingarna?
Svar: Inte aktuellt 

Har du köpt in varor eller tjänster av samma slag i din övriga verksamhet som du redovisar i din 
ansökan om utbetalning?
Svar: Nej 

Har du ansökt eller blivit beviljat undantag från kravet på betalningsbevis?



Svar: Ja, jag intygar att alla fakturor som redovisas i denna ansökan om utbetalning är betalda när jag skickar 
in min ansökan om utbetalning 

Genomförandet av investeringen eller projektet

Följer investeringen eller projektet ditt beslut om stöd?
Svar: Ja 

Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej 

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna 
ansökan?
Svar: Nej 

SLUTREDOVISNING

Beskrivande uppgifter

Här ska ni kort och konkret beskriva ert projekt.
Svar: Sjön Bolmen har haft en usel fisketillsyn.
Vi har ökat antalet tillsynsmän från 5 aktiva till 22 stycken i projektet. Samtidigt beslutades att utöver 
projektet stödja de nya tillsynsmännen med ytterligare en tillsynsbåt.
Projektet har inneburit att tjuvfisket har minskat. Detta noteras genom att fiskekortförsäljningen ökat från 1 
mkr 2016  till 1,2 mkr redan 2017. Denna ökning av intäkterna kommer att fortsätta kommande år och kan 
användas för fiskevård i sjön.

Varför ville ni genomföra projektet?
Svar: Se till att alla betalar fiskekort genom aktivare tillsyn.

Var genomfördes projektet?
Svar: Genomfördes på 3 platser vid sjön med teoretisk  och praktisk utbildning, varefter prov avlades och 
fisketillsynsförordnanden gavs av länsstyrelserna.

Vad har ni genomfört i projektet?
Svar: Vi har sett till att 22 aktiva tillsynsmän genom förordnanden kan vara verksamma på sjön.

Vilka har genomfört projektet?
Svar: 3 personer från Fvo:t har varit aktiva i projektet. Därutöver har fisketillsynsman Michael Bergström från 
länsstyrelsen i Jönköping varit kursledare.

Vilka mål har ni haft i projektet?
Svar: Att se till att sjön har en heltäckande tillsyn, och att alla gästande genom fiskekortsköp bidrar med 
pengar till sjöns fiskevård.

Vilka resultat har projektet skapat?
Svar: Det har redan resulterat i 20% ökning av fiskekortsintäkterna.
Tillsynsmännen känner trygghet i sina kunskaper, och tvekar inte i de situationer som uppstår i kontakt med 
de fiskande.
Tillsynsmännen har även fått utbildning i ett gott bemötande, vilket vi fått bekräftat från fiskande.



Hur har ni förankrat projektet?
Svar: Vi har informerat på årsmöte och på medlemsmöten. Projektet har på sätt och vis förankrat sig själv, då 
medlemskretsen är liten och de flesta träffar varandra och informerar automatiskt.
Vi har informerat de fiskande om regelverk och skäl till tillsyn, vilket uppfattats som mycket positivt, 
åtminstone av den majoritet som gjort rätt och tidigare ondgjort sig över tjuvfisket.

Beskriv projektets tänkta målgrupp.
Svar: Tillsynsmännen

Har projektet även gynnat andra målgrupper? Beskriv i så fall vilka och på vilket sätt?
Svar: Medlemmarna i Fvo:t och Sportfiskarna. Det blir mer pengar till medlemmarna som kan användas till 
fiskevård. Även grannsjöar har diskuterat vårt arbete, vilket kommer att stärka fiskevården även därstädes.

Har ni genomfört projektet så som ni skrev i ansökan om stöd?
Svar: Nej 

Beskriv vad som avviker jämfört med uppgifterna i ansökan.
Svar: Kunskapen hos Michael Bergström var tillräcklig. Att använda Fiskevattenägarna och Lantmäteri ansågs 
inte nödvändigt. Därav den lägre kostnaden jämfört med ansökan.

Har ni samarbetat med andra i ert projekt?
Svar: Nej 

När bedömer ni att projektet ger full effekt?
Svar: Det har redan gett full effekt 

Hur har ni spridit projektets resultat?
Svar: Vi har närvarat vid interna möten för medlemmar i sjön, samt kommer att besöka årsmöten i 
närliggande sjöar för att informera.

Hur har ni arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats?
Svar: I vår budget avsätts medel för att bestrida kostnader för en tillsyn av nuvarande omfattning.

Vilka erfarenheter har ni fått genom projektet?
Svar: Tillsynen har varit haltande tidigare. Vi har noterat att det verkligen går att rätta till felaktigheter om 
man verkligen vågar ta sig an problemen.

Har något gått bättre än planerat?
Svar: Det var betydligt lättare att få gensvar från medlemmarna och från den grupp som fanns tillgänglig 
såsom tillsynsmän. Vi trodde inte det skulle finnas så många intresserade.
Vi kunde inte drömma om att den pekuniära förbättringen skull vara så stor.

Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?
Svar: Inga egentliga svårigheter.

Hur fortsätter projektets verksamhet efter projektets slut?
Svar: Fortgår som projektet genom budgeterade medel. Vi kommer att ha fortbildning kommande år för att 
uppdatera nuvarande tillsynsmän och hjälpa till att få in nya. Detta kommer att rymmas inom vår normala 
verksamhet i framtiden.

Vilka rekommendationer skulle ni ge till andra som vill genomföra liknande projekt?
Svar: Man skall inte tveka. Det innebär så stor förbättring för alla sjöar. Nöjda kunder och ökade intäkter är 
garanterade.

Hade projektet genomförts även utan stöd?
Svar: Ja, men vid ett senare tillfälle. 

Motivera ditt svar.
Svar: Vi fick en påtaglig möjlighet att göra detta till låg kostnad. Detta väckte oss från att gå vidare som vi 
alltid gjort.
Effekt kom av en förhållandevis enkel insats.

Har stödet bidragit till att verksamhet finns kvar?



Svar: Inte alls 

Motivera ditt svar.
Svar: Verksamheten hade fortgått, men under sämre omständiheter.

Vilka effekter har projektet bidragit till? Du kan ange flera. 
Svar: Ökad kompetens eller lärande,Nya samarbeten eller nätverk,Ny eller innovativ teknik, produkter eller 
tjänster,Ökad lönsamhet för ditt företag,Fler jobb,Utvecklingen av den lokala landsbygden,Bevarad eller ökad 
biologisk mångfald 

Uppföljning av ideella resurser

Hade ni med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 

Beskriv det ideella arbetet.
Svar: I vissa delar har mer arbete lagts in av de 3 ansvariga för projektet än vad som redovisats. Det är 
många timmar i telefon, hämtning av utrustning och flytt av båtar m.m. ca 50 tim

Hur stort blev värdet på det ideella arbete, som ingick i projektet?
Svar: 11500 

Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Båtplatser för tillsynen har upplåtits kostnadsfritt

Hur stort blev värdet på ideella resurser, som ingick i projektet?
Svar: 5000 

Resultat för sysselsättning och nya företag

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet 
skapat för kvinnor?
Svar: 50 

Motivera ditt svar.
Svar: En kvinna utbildades för tillsyn och kommer att arbeta ca 50 tim/år

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet 
skapat för män?
Svar: 750 

Motivera ditt svar.
Svar: 21 -6 =15 manliga tillsynsmän á 50 timmar/år

Hur många nya företag har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Arbetet utförs i befintligt företag

Resultat och uppföljning för EU-gemensamma indikatorer

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, kommer 
projektet att bevara?



Svar: 1000 

Motivera ditt svar.
Svar: 16 nya tillsynsmän kommer att finnas kvar tillsammans med de tidigare som uppdaterats, men som 
funnits kvar med lägre antal timmar om inte projektet funnits. (800 timmar nya + 200 tim förbättring hos de 
tidigare.

Kommer projektet att skapa positiva effekter för miljön? Beskriv i så fall hur.
Svar: Fiskeregler är satta för att upprätthålla en bra fiskebestånd. Tillsynsmännen kontrollerar inte enbart 
rätten att fiska, utan kontrollerar även att fiskeregler följs. Därmed gynnas fiskbeståndet i sjön.

Har projektet lett till att verksamhet i företag diversifierats? Beskriv i så fall hur.
Svar: Nej. Verksamheten är i grunden oförändrad.

Resultat för indikatorer definierade av Jordbruksverket

Hur många nya produkter har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Det är ökning av gammal produkt.

Hur många nya tjänster har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Samma typ av tjänster som tidigare.

Hur många nya fysiska anläggningar har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Ingen byggnation

Hur många nya fysiska mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Inga nya mötesplatser

Hur många nya tekniker har projektet infört?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Vi har digitaliserat fastighetsförteckning och medlemsförteckning, samt håller på att digitalisera 
fiskekortsförsäljningen. Detta ingår dock inte i projektet

Hur många nya fritids- och kulturverksamheter har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: De nya betalande kortköparna ägnar sig förvisso av fritidsverksamhet

Hur många nya nätverk/samarbetskonstellationer har projektet skapat?
Svar: 2 

Motivera ditt svar.
Svar: Samarbete med tillsynen i Vättern
Samarbete med styrelserna i grannsjöar



Hur många nya virtuella mötesplatser har projektet skapat?
Svar: 0 

Motivera ditt svar.
Svar: Inga nya

Hur många nya dagsbesökare har projektet skapat?
Svar: 700 

Motivera ditt svar.
Svar: Vi har skapat 2000 betalande dagskort. Några har tillkommit som nya och några är gamla besökare som 
betalar för sig.
Dagskortet kostar 100 kr, årskortet 600. Siffran 700 är en uppskattning utifrån att vissa köper dagskort och 
vissa årskort.

Hur många av nya besökare är turister?
Svar: 600 

Motivera ditt svar.
Svar: Huvuddelen av besökarna är turister. en liten del närboende.

Hur många nya övernattningar (gästnätter) har projektet skapat?
Svar: 100 

Motivera ditt svar.
Svar: Detta är mycket svårt att uppskatta. Av de 600 nya kortköparna finns en okänd andel som tidigare 
övernattat men tjuvfiskat.

Publicering av projektet

Ange för- och efternamn
Svar: Per Berglund 

Ange telefonnummer
Svar: 0725540006 

Ange e-postadress
Svar: perperglundster@gmail.com 

Utgifter

Nr Underlagnr Fakturanr Fakturadatum Betaldatum Utgiftstyp Leverantör Beskrivning
Belopp 
(kr) **

1 1 20180201 2018-02-01 2018-03-07 Övriga utgifter
Bolmens 
Fiskevårdsområdesförenin
g

Ansamlade 
kostnader som 
debiterats 
projektägaren

40110.00

2 3 20180303 2018-03-03 2018-03-07 Övriga utgifter
Bolmen 
Fiskevårdsområdesförenin
g

Ansamlade 
kostnader som 
debiterats 
projektägaren

35809.00

** Inklusive moms 

Summa utgifter inklusive moms: 75919.00 kr



Dina redovisade utgifter har betaldatum mellan 2018-03-07 och 2018-03-07

Finansiering

Bilagor

Bifogade bilagor

• Annan bilaga: körkort.pdf
• Godkännande - publicering av personuppgifter: 20180307 Godkännande av publicering 2016-671.pdf
• Intyg firmatecknare: 2016-2133 20161130 Registreringsbevis 556207-7049 - kopia.pdf

195306192419


