
LOFSDALEN-GLÖTE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING  

KONTRAKT FÖR UPPLÅTELSE AV FISKERÄTT (minst 1 år) 
Enligt § 4 i föreningens stadgar kan ”Den som har en godkänd upplåtelse (minst 1 år) har rätt att 

lösa fiskerättsbevis för fastighet som ingår i fiskevårdsområdet. Rösträtten ska ej överlåtas.   
 

Fiskerättsägare 
Andel Namn Adress Postnr o ort 

    

    

    

    

    

 
_________________________________________________________________________ 
Fiskerättsarrendator 

 
_________________________________     ______________________________________  
Adress Postnr o ort 
 
1. Upplåtelsen omfattar fiskerätt i samtliga vatten inom Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde  
  
tillhörig fastigheten: _________________________________________________________  
  
i __________________________________ kommun.  
  
2. Upplåtelsen gäller endast fritidsfiske, ej yrkesfiske eller annat fiske av väsentlig betydelse 
för fiskerättsarrendatorns försörjning.  
  
3. Upplåtelsen gäller för en tid av ____ år räknat från tillträdesdagen och förlängs med ett år 
i taget om avtalet ej sägs upp minst två månader före ny arrendeperiod.  
 

Tillträdesdag är: 20___-12-01  
  
4. Avgiften är: _________________+ moms per år. Från och med år _________ ska avgiften  
 

varje/vartannat år regleras genom tillämpning av konsumentprisindex.  
 
5. Fiskerättsarrendatorn får inte överlåta fiskerätten enligt detta kontrakt.   
  
  
6. Fiskerättsarrendatorn ska följa villkoren i arrendekontraktet samt de regler för Lofsdalen-

Glöte Fiskevårdsområde som beslutats av styrelse och/eller årsstämma.  
  
7. Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen förändras till följd av händelse som 
parterna inte kunnat råda över, har vardera parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar 
verkan.  
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8. Om fiskerättsarrendatorn inte i rätt tid erlägger stadgade avgifter, missbrukar fiskerätten 
eller i övrigt inte iakttar i kontraktet stadgade villkor är fiskerätten förverkad. 
Fiskerättsägaren har då rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kassaförvaltaren 
ska informeras om avtalet upphör att gälla. 
 
Arrendatorn är skyldig att ta reda på vilka regler som gäller för fiske inom 
fiskevårdsområdet. Kassaförvaltaren skriver ut medlemskort till arrendatorn, samt sänder 
detta till denne.  
 
Detta kontrakt är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit del och underskrivit. 
Parterna behåller ett exemplar vardera. Fastighetsägaren sänder kopia till fiskeområdets 
kassaförvaltare.  
 
 
Ort ________________________________  Ort _______________________________  
  
  
Datum _____________________________  Datum ____________________________  
  
  
___________________________________  __________________________________ 
Fiskerättsägare    Fiskerättsarrendator 
 
___________________________________  
Fiskerättsägare    
 
___________________________________  
Fiskerättsägare    
 
___________________________________  
Fiskerättsägare    
 
___________________________________  
Fiskerättsägare    
 
___________________________________  
Fiskerättsägare    
 
 
 
 
 

Regler, kontaktuppgifter, karta över området mm finns på www.fiskailofsdalenglote.se 
 


