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1. HOLMÖNS SJÖÄNGAR - 
EN FÅGELSJÖ PÅ HOLMÖN

Under de senaste decennierna har Holmön 
tappat biologisk mångfald till följd av en 
kraftig igenväxning. Detta driver ut 
slättlandets varierade fågel, växt och 
fjärilsrikedom och lämnar kvar några få arter 
som kan leva i ett igenväxande landskap.

I början av 1980-talet fanns det gott om 
storspovar, sånglärkor, svalor och andra arter 
kopplade till det öppna landskapet på Holmön.
Idag ser det helt annorlunda ut. Med endast 
ett, eller kanske två par, är storspoven så gott 
som utrotad på Holmön. De flesta andra arter 
kopplade till det öppna odlingslandskapet går 
snart samma öde till mötes. Sånglärkorna har 
tystnat på Holmön.

Vi måste hålla landskapet öppet
Genom att hålla landskapet öppet säkerställer 
vi ett fortsatt rikt fågelliv på Holmön. När 
åkrarna i byn plöjdes under våren skapades en 
dramatisk kontrast i landskapet och fåglar av 
allehanda slag flockades på de öppna ytorna. 
Det visar dels hur små åtgärder dramatiskt kan
förändra djurlivet i byn, men det är också ett 
sorgligt exempel på att en plöjd åker under en 
kort tid är Holmöns i särklass bästa fågellokal.

Med enkla medel kan vi skapa biotoper, 
exempelvis en fågelsjö, som ökar den 
biologiska mångfalden på Holmön. 
Erfarenheter från Södra- och Mellansverige 
visar också att en bygds attraktionskraft ökar 
dramatiskt när en fågelsjö är etablerad. En 
fågelsjö bidrar till att öka antalet besökare som
utnyttjar Holmöns infrastruktur och som 
dessutom ofta är villiga att donera pengar till 
en av byn inrättad fågelsjöfond. 

För att komma vidare med fågelsjön har den 
ideella föreningen ”Holmöns Sjöängar” startats. 
Olle Nygren valdes till ordförande och övriga 
styrelseledamöter är Bo-Gunnar Pettersson, 
Gustaf Egnell, Sven Nordblad, Björn Olsen och 
Göran Burén.  Under våren 2016 fick vi bidrag 
från Våtmarksfonden för att utreda om delar av 
Söråkern kan förändras till en fågelsjö. 
Utredningen visar att området är ypperliget för 
just detta ändamål tack vare att delar av området
ligger i en sänka med ett flertal diken länkade 
till området. 

Finansieringen av en fågelsjö på Söråkern, 
inklusive arrenden, iordningställande, betesdjur 
och daglig skötsel kan möjliggöras av såväl 
medlemsavgifter som av bidrag från 
Länsstyrelsen och Våtmarksfonden. 

Effekter av en fågelsjö
En anlagd fågelsjö innebär naturligtvis en 
förändring av landskapet. Genom att redogöra 
för såväl tänkbara negativa- och positiva 
effekter hoppas vi kunna visa vår vision med 
Holmöns sjöängar.

- På Holmön har det tidigare rests argument om
att fågelsjöar är konstgjorda ankdammar och 
att Holmön är så full av våtmarker att inga nya 
behövs?
- Det är sant att det ständigt avsnörs havsvikar 
som småningom blir myrar. Gemensamt för 
dessa, och i skarp kontrast mot en anlagd 
fågelsjö, är att de är näringsfattiga, innehåller få 
växt- och djurarter samt att de är otillgängliga 
för dagbesökaren på Holmön. En näringsrik 
fågelsjö är en fin miljö för häckande fågelarter 
och en attraktiv uppehållsplats för mängder av 
rastande vadarfåglar änder och småfåglar. 
Dessutom är en fågelsjö ett utmärkt utflyktsmål 
som kan attrahera både boende och besökare.



- Det finns en oro i att en fågelsjö mitt i byn 
bidrar till en ökad mängd myggor?
- Erfarenheter från andra våtmarker visar att 
det är ofarliga fjädermyggor som ökar i antal. 
Antalet stickmyggor i en våtmark är i 
allmänhet få och ökar inte i samband med 
etablering av en våtmark, se artikel i 
Dalarnas Tidning.

- Några har framfört åsikter om att en 
fågelsjö kräver mycket skötsel?
- En stor del av den dagliga skötseln sker med 
hjälp av får och kor som betar och kommer 
hålla fågelsjön öppen, gödsla den och 
samtidigt må bra av näringsrikt bete. 
Klövarnas och mularnas kraft är stor! Med 
andra ord är en fågelsjö på Holmön också ett 
vinnande koncept för en ökad jordbruksnäring.
Dessutom kan fågelsjön utformas så att den 
enkelt kan tömmas och den vegetation som 
vuxit upp under sommaren kan slås under den 
tidiga hösten. För att sköta detta kommer det 
att behövas en person som på deltid kan arbeta
med den dagliga skötseln av våtmarken. Detta 
innebär fler arbetstillfällen på ön.

- Några menar att vi riskerar att bygga fast 
oss med en fågelsjö på Holmön? 
- Som nämnts kan våtmarken tömmas och 
marken kan återställas till sitt ursprungliga 
skick. En eventuell torrläggning av våtmarken 
kommer att ske utifrån vid den tidpunkten 
gällande lagstiftning.

Myllrande djurliv
I och med Holmöns strategiska läge kommer 
fågelsjön attrahera både and och vadarfåglar. 
Det innebär att sjöängarna under 
flyttningstider kan besöktas flitigt av fåglar av 
de mest skilda slag. Även under 
sommarstiltjen när de flesta turister är på ön 
kan man förvänta sig småfåglar i buskarna

och på ängarna, rastande arktiska vadarfåglar, 
änder med ungar och vissa år kommer 
exempelvis jordugglor jaga över ängarna.  Det 
kommer definitivt innebära att den biologiska 
mångfalden på Holmön ökar.  Kanske kommer 
sånglärkan tillbaka och storspovarna blir fler 
igen.

Det finns andra positiva effekter med en fågelsjö
på Holmön. Bybor, både fast- och 
sommarboende, kan samlas kring något nytt, 
föränderligt och spännande.

För besökare innebär fågelsjön ett mervärde 
genom att lättillgängligt kunna vandra runt och 
bekanta sig med Holmöns djur och växtliv. 
Detta kan underlättas ytterligare med anlagda 
spänger, anpassade för funktionsnedsatta, ett 
lägre fågeltorn samt ett mindre besökscentrum.

Det finns flera ornitologer på Holmön som kan 
bidra med dagliga fågelvandringar och 
guidningar av sjön och dess djurliv. En fågelsjö 
bidrar till att öka den biologiska mångfalden och
sist men inte minst kommer den även att bidra 
till att Holmön fortsätter vara en levande bygd.
 
I föreningen Holmöns sjöängar har vi lyssnat på 
oron och anser att vi har hållbara argument för 
att en fågelsjö på Holmön är någonting positivt 
för alla och om våra argument inte skulle visa 
sig hålla går det som sagt lätt att återställa 
marken i ursprungligt skick. 

Vi kommer småningom, om förarbetet lyckas, 
sammankalla till ett informationsmöte. Innan 
dess tar vi gärna emot synpunkter för att 
Holmöns sjöängar skall bli så attraktiva som 
möjligt. 

http://www.dt.se/dalarna/hedemora/anlagda-vatmarker-ger-nytt-liv-till-utdikad-landsbygd
http://www.dt.se/dalarna/hedemora/anlagda-vatmarker-ger-nytt-liv-till-utdikad-landsbygd


Läs om myllrande våtmarker på 
Naturvårdsverkets hemsida

Miljökvalitetsmålet innebär att våtmarkernas 
ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. Sverige är 
ett av de våtmarkrikaste länderna i världen.

Fler våtmarker behövs i odlingslandskapet 
(Länsstyrelsen Västerbotten)

Sjösänkningar och utdikning har utarmat 
odlingslandskapet på våtmarker. Genom att 
återskapa våtmarker kan vi få ökad biologisk 
mångfald, en rikare kulturmiljö, renare vatten,
starkare näringsliv och vackrare landskap.

Naturen - Livsmiljöbarometern (Umeå 
Kommun)

Enligt de övergripande målen för en hållbar 
utveckling i Umeå ska den biologiska 
mångfalden bevaras och utvecklas så att inga 
ytterligare arter försvinner från Umeås fauna 
och flora. Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras 
för framtiden.

Läs om den lyckade restaureringen av 
Hemmesta   våtmark

Sjön omges av breda promenadstigar och två 
fågeltorn med informativa skyltar gör att alla 
kan njuta av både fisk- och fågelliv. Jo, man 
ser gäddorna leka uppifrån tornet!

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/vatmark-genererar-20-miljoner
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/vatmark-genererar-20-miljoner
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/vatmark-genererar-20-miljoner
http://livsmiljo.umea.se/miljo-och-natur/naturen/
http://livsmiljo.umea.se/miljo-och-natur/naturen/
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Restaurering-av-vatmarker/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Restaurering-av-vatmarker/Pages/default.aspx
http://www.miljomal.se/Skola-och-gymnasium/11-Myllrande-vatmarker/
http://www.miljomal.se/Skola-och-gymnasium/11-Myllrande-vatmarker/


2. Utredning av förutsättningarna för en våtmark på Holmön

Förutsättningarna för att anlägga en våtmark i området ”Söråkern” borde vara goda ansåg vi, 
eftersom det är låglänt, har god tillrinning av vatten, är lämpligt stort och dessutom lättillgängligt 
för besökare. 

Bidrag från Svensk Våtmarksfond för uppstart av projektet söktes och bifölls.

Ursprungligt förslag:

Vi skickade anbudsförfrågan till två företag i Umeåtrakten med stora kunskaper inom miljövård.

Valet föll på Enetjärn Natur AB som presenterarde en sakkunnigt genomförd undersökning utförd 
av Tryggve Sigurdson och Anders Enetjärn. Undersökningen finns på följande sidor.

Deras bedömning är att området Söråkern är lämpligt för anläggande av en våtmark!

http://www.enetjarnnatur.se/
http://www.vatmarksfonden.com/
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Möjlighetsstudie våtmark Söråkern, Holmön 
Utförd den 16 maj 2016 av Tryggve Sigurdson och Anders Enetjärn 

Uppdraget 

Uppdraget är att i form av en kort förstudie ge en översiktlig bild av möjligheterna att 

anlägga en ca 3 ha stor våtmark på delar av Söråkern, Holmön. Uppdraget ska ge svar på 

vilka möjligheter och risker det finns med en våtmarksanläggning här samt vilka 

kommande steg som bör tas. Förstudien ska också kunna ligga till grund för kommande 

steg i projektet, såsom förankring med markägare och finansiärer.  

Förstudien finansieras av Svensk Våtmarksfond. 

Slutsats 

Med den begränsade förstudie som vi haft möjlighet att göra drar vi slutsatsen att det är 

möjligt att anlägga sjöängar på Söråkern enligt det förslag som presenteras nedan. 

Förutsättningar 

Söråkern är ett område av tidigare brukade åkrar centralt på Holmön. Efter det att 

åkermarken togs ur drift har Söråkern använts som betesmark för nötkreatur och senare 

för bete med får.  

Topografi 

Söråkern har en topografi som lämpar sig för anläggning av våtmark. Marken är flack, 

stora ytor har ungefär samma höjd över havet och relativt sett lite tillfört vatten kommer 

kunna ge relativt sett stora, grunda vattenytor. I området finns också fastmarksholmar 

som kommer bli värdefulla inslag i landskapsbilden och för fågellivet i våtmarken. 

Hydrologi 

Söråkern dräneras mot norr i ett centralt stordike (se bild 1) som löper parallellt med 

huvudvägen på ön och slutligen mynnar i Byviken. Stordiket passerar nedströms 

Söråkern genom ett par vägtrummor om ca 80-90 cm diameter (se bild 2). Stordiket är i 

höjd med passage under kraftledningen ca 2 m djupt (se bild 3). Längre uppströms, i de 

centrala delarna av Söråkern är diket grundare och här finns en trumma med ca 60 cm 

diameter.  
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Bild 1. Söråkern dräneras mot norr i ett centralt stordike som löper parallellt med 

huvudvägen på ön och slutligen mynnar i Byviken 
 

 

Bild 2. Två av vägtrummorna nedströms Söråkern har ca 80-90 cm diameter 
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Bild 3. I höjd med passage under kraftledningen är stordiket ca 2 m djupt 

 

Till stordiket ansluter ett flertal öppna tegdiken som gemensamt avvattnat Söråkern. 

Tegdikena syns tydligt på flygbilder. Täckdiken förekommer inte förutom med något 

enda undantag där dräneringen sedan länge är ur funktion (se bild 4). 

 

Bild 4. Något av dikena i området har dränering med täckdiken, som dock är ur funktion. 
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Bild 5. Dike uppströms den enskilda vägen. 

 

Vid Jongården passerar de övre delarna av stordiket genom några ändmoräner och 

bildar ett svagt fall. Åkermarkerna uppströms detta, väster om Jongården ligger 

följaktligen något högre än åkermarkerna på Söråkern. 

Det utbredda systemet av diken i Söråkern indikerar att marken har lätt att bli vattensjuk. 

Området lutar mycket svagt åt norr och det är troligt att Söråkern ursprungligen var en 

havsvik som omvandlades till en våtmark. 

Avrinningsområde, nederbörd och avdunstning 

Avrinningsområdet för den föreslagna våtmarken avgränsas av platsen för en möjlig 

fördämning i norr, höjdområdet Hallan i öster och Kammen i väster. Avrinningsområdet 

är ca 50 ha stort.  

Årsnederbörden på Holmöarna är ca 600 mm. Under perioden november – maj, dvs  den 

period som kan vara aktuell för ansamling av vatten för att fylla en våtmark, faller ca 

300 mm nederbörd (under de senaste tre åren 277, 335 respektive 431 mm). För 

söråkerns avrinningsområde innebär detta ca 150 000 kubikmeter. 

Erfarenhetsmässigt avdunstar ca 2/3 av nederbörden per år i detta område, dock det 

mesta under sommarhalvåret. Volymen vatten som behövs för de två föreslagna 

våtmarksområdena är ca 20 000 kubikmeter, vilket innebär att det under normalåret 

finns tillräckligt med tillflöde av vatten för att skapa den önskade översvämningen av 

markerna under våren. 
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Mark och vegetation 

Markskiktet består av gräsförna ansamlat under flera års bete, därunder ett lager av 

mestadels sandig matjord. Under detta torde finnas morän. 

Inom Söråkern finns några ”holmar” av fastmark och sten, s.k. ändmoräner. Flera av 

dessa finns närmast Jongården i söder. På holmarna växer skog av i huvudsak björk. 

Igenväxning med videbuskar har startat inom Söråkern. På något av skiftena har buskar 

röjts ned nyligen. 

Förslag till mål 

Vi föreslår följande mål för projektet: 

Biologisk mångfald 

Två separata sjöängar anläggs i syfte att skapa grunda vattenytor under vår och 

försommar, som sedan genom successiv avdunstning under säsongen övergår till 

betesmark. Sjöängarna ska kunna betesputsas med maskin under hösten. Sjöängarna 

ska kunna erbjuda rast- och födosöksplatser för våtmarksfåglar på våren och 

födosöksplatser för lokalt häckande fåglar och för fåglar under höststräcket. 

Naturupplevelser 

Sjöängarna ska vara ett tillskott i landskapsbilden på Holmön och erbjuda människor 

vackra vyer och naturupplevelser. 

Söråkerns och Jongårdens sjöängar 

Sjöängarna ska vara Jongårdens sjöäng om max ca 1,1 ha och med en högsta vattennivå 

om +8,00 m ö.h. och Söråkerns sjöäng om max ca 4,9 ha och med en högsta vattennivå 

om +7,75 m ö.h. (se karta). 

Förslag till utförande 

Söråkerns sjöäng  

Söråkerns sjöäng anläggs genom att en 120 m lång vall med en tät, packad kärna, 

lämpligen av finkornig morän, anläggs tvärs över åkern strax norr om kraftledningen (se 

karta). Vallen ska nå 3 dm över sjöängens högsta vattenyta och vallen kommer att bli 

som högst 1 m över omgivande mark. Vallen ska ha en så svag lutning som möjligt, 

lämpligen 1:6 eller 1:8 i syfte att den dels ska smälta in i landskapet, dels ska möjliggöra 

brukande med maskin. Anläggningen av vallen kommer att ta i anspråk ca 1000 m3 

massor. 

Där vallen kommer passera stordiket anläggs en munk som möjliggör reglering av 

vattenståndet i våtmarken uppström. Munken ska möjliggöra i stort sett stegvis reglering. 
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Jongårdens sjöäng  

Jongårdens sjöäng anläggs genom att ändmoränerna norr om Jongården binds samman 

med täta massor så att de bildar en 30 m lång och landskapsanpassad vall (se karta). 

Vallen ska nå 2 dm över sjöängens högsta vattenyta och nå som högst 1 m över 

omgivande mark. För denna vall ställs inga särskilda krav om lutning, även om det är 

lämpligt med en så svag lutning som möjligt. Anläggningen av vallen kommer att ta i 

anspråk ca 400 m3 massor. 

 

Bild 6. Lämplig plats för en munk norr om Jongården 

 

Där vallen kommer passera de övre delarna av stordiket anläggs en liten munk som 

möjliggör reglering av vattenståndet i sjöängen uppström (se bild 6). Munken ska 

möjliggöra i stort sett stegvis reglering. Det är viktigt att denna munk medger anpassning 

av vattennivån till vad som krävs för att det inte ska uppstå några olägenheter vid 

Jongården. 
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Karta. Förslag till utförande. 
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Generellt om fastmarksholmar, skogskanter, avverkning av träd och långsiktig skötsel 

Generellt bör alla träd avlägsnas från fastmarksholmarna i sjöängarna (bild 7). Dock kan 

gärna björkskogen på ändmoränerna som skiljer de båda sjöängarna från varandra få stå 

kvar. Det skulle skapa två olika landskapsrum, ett för vardera sjöäng.  

Skogskanterna med gran kan gärna glesas ut och införlivas i den betesmark som är en 

förutsättning för skötseln av området.  

Långsiktig skötsel av sjöängarna förutsätter antingen betesdrift varje eller årlig maskinell 

betesputs under hösten. 

 

Bild 7. Fastmarksholme i det som kan bli Jongårdens sjöäng 

 

Anpassning till friluftslivet  

De föreslagna våtmarkerna ligger förhållandevis lättillgängliga på Holmön. Som 

närmast ligger området ca 1 km från Byvikens hamn, vilket innebär att det är inom 

bekvämt gångavstånd från färjeläget. Åtgärder som spångar, enklare broar, bl a i 

anslutning till munkarna stärker tillgängligheten till området ytterligare. 

Vi bedömer att det är av värde att behålla en ridå av träd mellan de båda sjöängarna för 

att skapa en variationsrik miljö. 

Fågeltorn, sittplatser eller andra enkla målpunkter i området liksom informationstavlor 

och andra informationsinsatser kan öka värdet av området för friluftslivet och öka 

intresset för Holmöarnas fågelliv. 
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Eventuella motstående intressen 

Bedömningen är att det inte finns några uppströms liggande jordbruksmarker eller 

annan mark av särskilt ekonomiskt intresse som kommer att drabbas av projekt. 

Jongården har uthus som kommer att ligga nära den övre sjöängen (Jongårdens sjöäng). 

Sjöängens vattenyta måste anpassas så att den inte får negativa konsekvenser för 

uthusen. Det måste också säkerställas att det inte finns någon källare etc som kan 

drabbas vid Jongården. 

Väster om Jongården finns ett fritidshus, detta ligger dock några meter över högsta 

vattenyta för Jongårdens sjöäng. 

Norr om Jongården finns en skylt ”elkabel” (se bild 8). Säkerställ att anläggning av vall 

här inte inkräktar på kabeln. 

 

 

Bild 8. En elkabel är förlagd norr om Jongården 
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Utmed Söråkerns östra sidan löper en mindre, enskild grusväg (se bild 4). Söråkerns 

sjöäng kommer ha en högsta vattenyta som når upp till bara några decimeter under 

vägbanan. Med hänsyn till att det är en mindre enskild väg är bedömningen ändå att 

vattennivån inte kommer att vara till skada för vägen eller dess diken. Detta måste dock 

säkerställas noggrannare i projekteringen. 

Inom Söråkerns sjöäng finns några förfallna lador och en som fortfarande står upp (bild 

9). Ladorna kan komma att uppmärksammas av länsstyrelsen vid dess 

ställningstagande till våtmarksprojektet och då kan det vara viktigt att visa ladornas 

status idag. 

 

 

Bild 9. Förfallen lada 
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Kommande steg 

Vi ser följande kommande steg i arbetet med att förverkliga projektet: 

Förankring med markägare 

Högsta prioritet är att förankra projektet med alla berörda markägare. Det bör vara ett 

mål att varje markägare ska se projektet som ett tillskott i landskapet på Holmön. 

Markägarna bör inte, i första skedet, utlovas något arrende eller betesersättning. 

Eventuell ersättning för naturbete ska i första hand reserveras för den som har sina 

betesdjur på markerna och därmed ansvarar för stängsel och övrig drift. 

Finansiering 

Möjliga finansiärer som bör kontaktas för att förverkliga projektet: 

• Svensk Våtmarksfond 

• WWF 

• LONA-medel (Umeå kommun eller länsstyrelsen) 

• Länsstyrelsen (fått avsevärt utökad naturvårdsbudget för 2016) 

Projektplan för utförande 

Ett viktigt steg är att göra en noggrann projektplan för utförande. Av den ska framgå hur 

utförandet ska ske, dvs masshantering för anläggning av vallar, tekniska lösningar 

såsom munkar, stängsel och färistar, kostnadssammanställning, förslag till finansiering 

och eget arbete liksom tidplan. Av projektplanen ska också framgå lösningen för den 

långsiktiga förvaltningen. 

Anmälan om vattenverksamhet 

Eftersom respektive våtmark inte överstiger 5 ha och i övrigt uppfyller kriterierna i 19§ i 

förordningen om vattenverksamheter omfattas verksamheten inte av tillståndsplikt 

enligt 11 kap miljöbalken. Verksamheten får inte påbörjas innan en anmälan lämnats till 

tillsynsmyndigheten. Anmälan ska enligt 20§ i förordningen innehålla de uppgifter som 

behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning 

och påverkan på miljön och näraliggande fastigheter. För de nu aktuella våtmarkerna 

kan påverkan på näraliggande fastigheter exempelvis avse översvämning eller 

försämrad funktion av angränsande diken eller annan hydrologisk påverkan på 

jordbruksmarker. Bedömningen är dock att angränsande fastigheter inte kommer att 

påverkas. Det måste säkerställas att Jongårdens byggnades inte berörs av vattennivån. 

 

 



Förklaringar

Munk:

En enkel mekanisk anordning för att reglera vattennivån i våtmarken.



3. Alternativ layout

Förslaget som presenterades i utredningen beskriver två stycken våtmarker förbundna med 
varandra. En övre kallad ”Jongårdens sjöäng” omfattar 1,1 ha med plushöjd 8,00 meter ö.h. och en 
nedre kallad ”Söråkerns sjöäng” omfattar 4,9 ha med plushöjd 7,75 meter ö.h. 

På detta vis får man strömmande vatten mellan våtmarkerna.

Vi har hela tiden haft kontakter med Umeå Kommun, Miljökontoret, som är prövningsmyndighet  
för anläggande av våtmarker. Detta ansvar har nämligen på senare tid flyttats över från 
Länsstyrelsen till Umeå Kommun.

De påpekade vid en preliminär granskning att om detta förslag genomförs blir ärendet 
tillståndspliktigt enligt Miljöbalken, 19 § förordningen, 1998:1388, istället för anmälningspliktigt 
eftersom den sammanlagda vattenytan överstiger 5 ha. Eftersom ansökningsförfarandet för ett 
tillstånd är betydligt omständligare än för en anmälan har vi valt att gå vidare med ett något mindre 
vattenområde. 

Se omarbetad kartbild på nästa sida daterad 2016-06-30.

Området är minskat i norr efter synpunkter från markägarna till detta område och vattenytan ryms 
nu inom 5 ha.

Andra alternativ är också möjliga som att åter utvidga våtmarken norrut och i så fall utesluta det 
södra området ”Jonängens sjöäng”. Detta senare alternativ är sannolikt det optimala och 
våtmarken omfattar då i norr även fastigheterna 7:98 och 8:11 samt hela 5:4. Munk nr 2 behövs 
inte längre då.

Värt att notera är också att man måste ha ”rådighet” över vattnet inom det område där verksamheten
ska bedrivas. Rådighet har man exempelvis genom nyttjanderättsavtal med den som äger 
fastigheten. Är man inte överens kan ärendet inte hanteras som en anmälan, utan blir 
tillståndspliktigt och prövas då istället av Mark- och miljödomstolen.

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/parkerochnatur/sjoarochvattendrag/anmalningspliktigvattenverksamhet.4.2e2a679313f614d3c2b4d39.html




4. Vad innebär ett nyttjanderättsavtal för upplåten mark

Nyttjanderätten för upplåten mark tecknas för 5 år med möjlighet till förlängning 5 år i taget. 

Ersättningen uppgår till 10.000 kr som engångssumma och därefter till sedvanligt arrende för 
åker/betesmark i Norra Sverige enligt Jordbruksverkets statistik. Arrende uppgick 2015 till 367 
kr/ha och år. Samt ersättning med 1,5 ggr eventuellt förlorade stödrätter. 

Ett utkast till avtal (3 sidor) presenteras på följande sidor.

Betesersättning

För att upprätthålla betesmarken kommer betesavtal med djurägare att tecknas. För Holmöns 
Sjöängar bedömer vi att ca 70-75 får och gärna ett antal nötkreatur behövs för att upprätthålla 
områdets status. 

Ersättningen för detta uppgår till omkring 150 kr/år per djur enligt detta exempel från Tåkern men 
ersättningen kan variera beroende på ort och allmänna förhållanden.

Betesersättning för våtmarken Tåkern (Länsstyrelsen Östergötland)

Ersättning för eventuellt förlorade stödrätter 

Skulle ersättning för så kallade stödrätter gå förlorad ersättes dessa med 1,5 gånger värdet och 
gäller även indirekt förlust för annan mark som kan hamna under gränsen för arealstöd. 

Frågan kommer att utredas i samråd med Jordbruksverket och beroende på hur våtmarken utformas 
kan den fortsatt eventuellt ändå komma att betraktas som jordbruksmark:

”Betesmark som översvämmas varje år, till exempel på våren, men som du varje år kan bruka 
under de perioder då marken inte är översvämmad, räknas som jordbruksmark. När det till exempel
gäller en översvämning som beror på vårflod, sjunker den i normalfallet undan så att du kan släppa
på betesdjuren, även om det kan bli senare än normalt.”

http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2015/arrendeprisernaartotaltsettoforandrade.5.415b7e6514bc1e8384accca0.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod2015/gardsstod2015/villkorforgardsstodet2015.4.37b3087414bbbcfc9dbe6d34.html
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/takernfonden/verksamhet/naturvardsatgarder/Pages/default.aspx
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AVTAL OM PARTIELL NYTTJANDERÄTT
(avser begagnande av fastighet i visst hänseende)

FASTIGHET

…………………………………………………..

FASTIGHETSÄGARE

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

NYTTJANDERÄTTSHAVARE

Den ideella föreningen ”Holmöns Sjöängar” (orgnr 802503-5570)

OMRÅDE

………………………………………………….

Se karta bilaga 1.

UPPLÅTELSE

Holmöns Sjöängar har för avsikt iordningställa och driva en våtmark för fåglar med 
omkringliggande öppen betesmark.

Fastighetsägaren upplåter till nyttjanderättshavaren rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, 
nyttja området på följande sätt och för följande ändamål:

Iordningställa och driva en våtmark för fåglar. Betesdrift med nötdjur och/eller får för hävd av 
gräsytor samt för att hålla tillbaks återväxt av sly. Kompletterande motormanuell slyröjningar och 
betesputsning i syfte att bibehålla områdets öppna karaktär.

Uppsättning av informationsskyltar.

Uppsättning av informationskiosk.

Uppsättning av enklare bekvämlighetsinrättning.

Anläggning av vandringsled/spång runt området med anslutning till Berguddsvägen och Holmöns 
byväg.
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AVTALSTID

Upplåtelsen gäller för en tid av 5 år räknat från och med undertecknandet.

UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING

Avtalet skall sägas upp senast 1 år före avtalstidens utgång, i annat fall förlängs avtalet på 
ytterligare en avtalsperiod om 5 år i sänder. Uppsägning ska vara skriftlig.

AVGIFT

Vid tillräckligt antal tecknade nyttjanderättsavtal för att anläggande av en våtmark skall vara möjlig 
och då inlämnad anmälan om sådan vattenverksamhet inlämnats till Umeå Kommun och 
verksamheten fått godkännande enligt tillämpliga paragrafer i Miljöbalken samt att därefter 
tillräckliga medel för anläggandet införskaffats, utbetalas en engångssumma om 10.000 kr.

Därefter, och under förutsättning att våtmarken kommit till utförande, utbetalas årligt arrende enligt 
Jordbruksverkets statistik för arrenden i Norra Sverige av åker/betesmark. Upplysningsvis uppgick 
sådant arrende år 2015 till 367 kr/ha.

Om skog behöver avverkas inom området t.ex utglesning av skogskanter måste särskilt tillstånd för 
detta inhämtas från fastighetsägaren. Avverkad skog tillfaller fastighetsägaren och ersätts med 
dubbla virkesvärdet enligt gängse skogsprislistor för området.

Vid förlust av så kallade stödrätter genom att aktuell mark inte längre klassas som åker- eller 
betesmark ersätts dessa till 1,5 gånger förlorad ersättning. Även stödrätter för annan mark som 
indirekt därmed inte kan erhålla stöd genom att arealgränsen underskrids ersätts med 1,5 ggr 
förlorad ersättning. Utredning av förhållandena skall göras av nyttjanderättshavaren i samråd med 
Jordbruksverket när anläggningens slutgiltiga utformning och funktion är klarlagd. 

Ersättning för förlorade stödrätter bestäms till följande årliga belopp:

……………………………………………..

MYNDIGHETSTILLSTÅND

Nyttjanderättshavaren är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på området 
och skall följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag.

KOSTNADER

Nyttjanderättshavaren skall svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom 
områdets nyttjande enligt detta avtal.

ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE

Nyttjanderättshavaren får inte överlåta eller på annat sätt överföra och inte heller i sin tur upplåta 
rättigheter enligt detta avtal till annan. Nyttjanderättshavaren kan dock anlita entreprenörer eller 
andra uppdragstagare för att genomföra de olika momenten vid anläggandet/driften av våtmarken.
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Området upplåtes i befintligt skick.

OMRÅDETS SKICK OCH SKÖTSEL

Nyttjanderättshavaren skall:

Hålla god ordning i sin verksamhet inom området. Tillse att den verksamhet han bedriver inom 
området inte medför betydande men för grannar eller annan. Följa för miljön gällande författningar 
samt domstolars och myndigheters beslut.

I det fall avtalet upphör skall nyttjanderättshavarens egendom avlägsnas och, om inget annat 
avtalas, och utifrån vid den tidpunkten gällande lagstiftning, området återställas till ett så 
ursprungligt skick som möjligt.

Medel för återställning skall finnas fonderade av nyttjanderättshavaren innan några 
anläggningsarbeten påbörjas.

ANSVAR 

Nyttjanderättshavaren skall i alla sammanhang svara för skada som härrör från hans verksamhet 
inom det upplåtna området.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Holmön den  …..…………………………..

För fastighetsägaren 

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………..

……………………………………….…….

För Holmöns Sjöängar

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………..

……………………………………….…….



5. Frågor och svar

Som alltid när ett projekt planeras som kommer att ha betydelse för många människor och dessutom
naturen på Holmön dyker det upp frågor och kanske missuppfattningar som behöver redas ut. 

I den inledande presentationen av Holmöns Sjöängar hoppas vi att frågetecknen redan rätats ut, men
om inte, så kommer här några kompletterande kommentarer.

1) Holmöns hela åkermark borde reserveras för jordbruk

Det finns gott om obrukad åker- och betesmark på Holmön bl.a i ”Myren” och vid ”Degersjön”. 
Den planerade våtmarken ligger mestadels i en naturlig sänka som dikats ut och torrlagts genom 
landhöjning och det är inte alltför länge sedan detta område var just - våtmark. Området är till ytan 
försumbart jämfört med övrig brukbar mark i träda och under igenväxning på Holmön och kan 
mycket enkelt återställas efter avslutad verksamhet. Under verksamheten kommer marken att hållas 
öppen av betande djur med näringsrikt bete.

2) Ibland, åtminstone tidigare, menade somliga att en våtmark som Holmöns Sjöängar tjänade 
som en inkörsport för Vindkraft på Holmöarna och därmed borde avskrivas?

Detta bottnar troligen i missförståndet att finansieringen av Holmöns Sjöängar, som det tidigare 
projektet Degersjön, kommer att ske genom ett vindkraftsbolag och därmed tjäna som en 
kompensationsåtgärd för vindkraft och på så sätt gynna denna. 

Av det hittills sagda torde med största tydlighet framgå att finansieringen av Holmöns Sjöängar 
kommer att ske endast med hjälp av frivilliga medel (medlemsavgifter) samt stöd från Länsstyrelsen
Västerbotten, Våtmarksfonden, Umeå Kommun och andra bidragsgivare som inser potentialen och 
nyttan av att bidra till ett projekt som är viktigt för att öka den biologiska mångfalden på Holmön, 
men också - och inte minst - på sikt för Holmöns överlevnad tack vare ett ökat besöksantal som man
kan förvänta sig.

Att missuppfattningen framförs av somliga får man ändå uppfatta som att de anser att våtmarken 
verkligen kommer att vara till stor nytta för fågellivet och den biologiska mångfalden på Holmön!

Holmöns Sjöängar är en ideell förening och därmed öppen för alla som vill stödja verksamheten 
och vara med och påverka utformning och skötsel av våtmarken och förvissa sig om att projektet 
drivs på ett bra sätt och utan några baktankar.

3) Nationell strategi för myllrande våtmarker

Här de inledande raderna i Nationell strategi för myllrande våtmarker publikation nr 620-1253-3
från Naturvårdsverket. Se särskilt sidorna 18-23 som handlar om anläggande av våtmarker.

Denna nationella strategi för bevarande, restaurering, anläggning och skötsel av våtmarker 
inklusive sumpskogar är gemensam för Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet. Den följer av regeringsuppdraget till Naturvårdsverket att ”…i samråd med
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet ta fram en nationell strategi för skydd 
och skötsel av våtmarker och sumpskogar. Uppdraget skall genomföras efter samråd med 
länsstyrelserna och övriga berörda myndigheter ...”.

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1200/91-620-1253-3/#


Strategin kommer att utgöra utgångspunkt för myndigheternas fortsatta våtmarksarbete i samråd 
med övriga berörda aktörer. Den motsvarar delmål 1 under miljökvalitetsmålet Myllrande 
våtmarker

4) Stickmyggor är också ett kärt ämne och somliga menar att Holmöns Sjöängar skulle gynna 
dessa i så nämnvärd omfattning att projektet behöver stoppas?

Argumentet är i sig tunt eftersom det redan finns ett avsevärt antal större och mindre sjöar, 
våtmarker (näringsfattiga) och myrar på Holmön, bl.a ”Bärmyran” s:44 omfattande 7,1 ha alldeles i 
närheten. Borde man då inte också kräva utdikning av ”Bärmyran” om man oroar sig över 
stickmyggor?

Stickmyggor utvecklas normalt inte i den typ av våtmarker som skapas i detta projekt - utan i 
mindre vattensamlingar i skogsmiljö som till exempel vätor under granar. I den tidigare artikeln i 
Dalarnas Tidning konstateras att:

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för fågellivet ska det finnas gräsöar i dammarna för 
häckningens skull, de får inte heller vara för djupa. Dessutom ska våtmarkerna vara tillgängliga 
för dem som vill studera fågellivet eller kanske bara njuta av den rofyllda miljön.

Rädslan för mygginvasion kommer ibland upp, men Johan Backlin som jobbat med att anlägga 
våtmarker under många år, kan ge lugnande besked på den punkten.

– Vid mätningar som gjorts har det var visat sig att det per ton mygglarver är mest fjädermygg och 
nästan inga stickmyggor, säger han.

Efter tre till fyra år har våtmarken nått sin näringsmässiga topp.

– Då kan man låta dammen torka upp halva sommaren, låta gräset växa upp och sedan vattenfylla 
den igen. Då får man samma prduktion av näringsrik gröda till fåglarna som tidigare, säger Johan 
Backlin.”

Detta är en viktig poäng. De så kallade fjädermyggorna sticks inte utan tjänar istället som utmärkt 
föda åt t.ex fåglar som svalor vilkas antal kraftigt har minskat på Holmön. Och antalet stickmyggor 
i våtmarken är få.

Länsstyrelsen Dalarna kommer till samma slutsats:

”En blå bård av vatten innanför vassruggar är mycket gynnsamt för fåglar tack vare sin höga 
produktion av insekter. 

En våtmark innebär inte en ökning av knott och stickande myggor. Knott lever och förökar sig 
främst i skuggiga gräsmarker. I en våtmark trivs många arter myggor, men då främst fjädermyggor 
som inte sticks. En bra våtmark kan producera ca 1 ton fjädermyggor / ha – viktig föda för fåglar.”

5) Vad är en sk ”blå bård”?

En sk ”blå bård” är ett smalt område just i vattenbrynet där kreaturen går ut i vattnet för att beta 
vattenväxter. Näringstillförseln här ger just en ”myllrande våtmark” med stor tillväxt av föda för 
fåglar och vattenlevande djur. 

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/Vatmarker/Anteckningar-seminariumokt10.pdf
http://www.bioresurs.uu.se/myller/sjo/fjadermygg.htm
http://www.dt.se/dalarna/hedemora/anlagda-vatmarker-ger-nytt-liv-till-utdikad-landsbygd


Detta till skillnad från alla våra vackra men tråkigt nog inte särskilt myllrande näringsfattiga tjärnar 
och sjöar på Holmöarna.

Den näringsrika våtmark som planeras här blir därför inte ytterligare en bland många våtmarker på 
ön utan en helt unik våtmark med sina unika värden för fåglar, växter och insekter.

Länsstyrelsen Västmanland beskriver här ett projekt kallat ”Askövikens Blå bård, Detaljplan för 
restaurering och löpande skötsel” 

Askövikens Blå bård

6) Borde Holmöns Sjöängar först söka och erhålla tillstånd för verksamheten för att därefter 
förhandla om lämplig ersättning för nyttjanderättsavtal?

Som det framgår av bestämmelserna i Miljöbalken måste en nyttjanderättshavare ha ”rådighet” över
området för att erhålla tillstånd vid en anmälan om vattenverksamhet t.ex för en våtmark.

Och anmälan är den väg vi valt att gå för att inte tvingas pröva ärendet som en tillståndsansökan i 
Mark- och miljödomstolen vilket är ett komplicerat förfarande i ett ärende som ändå är av ganska 
ringa karaktär. 

Det vi tror är en rimlig ersättning för upplåtande av mark för projektet är 10.000 kr för varje 
markägare samt därefter gängse arealersättning.

Holmön Byamäns samfällighetsförening har valt att acceptera anbudet för sin mark. Vilket också 
innebär att dikesrensning för 200-300 meter inte behöver utföras eftersom det ingår i våtmarken. 
Detta besparar Holmöns markägare, inte bara dem inom området, uppskattningsvis omkring 5.000-
7.500 kr.

I den utredning som Enetjärn Natur AB presenterade ansåg man att de fördelar en eventuell fågelsjö
på Holmön skulle innebära för bygdens fortlevnad genom ökat besöksantal vore ersättning nog, 
medan vi däremot tror att en, som vi ser det, relativt hög ersättning ändå erfordras för att få 
tillräcklig uppslutning kring projektet.

Sammanfattningsvis finns det en överväldigande samsyn mellan myndigheterna i Västerbotten och 
övriga Sverige om vikten av att bevara och återskapa våtmarker, framförallt på näringsrik mark, för 
att gynna den biologiska mångfalden i landskapet.

http://www.askoviken.se/publikationer/show_pdf.asp?filename=84_Askovikens-blabard-slutgiltig.pdf


Avslutningsvis visas här en karta över antalet anlagda våtmarker där ”Västerbottens län” tyvärr inte
finns med i statistiken:

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=8&pl=1


6. Den ideella föreningen ”Holmöns Sjöängar”

För att driva arbetet med våtmarken bildades nyligen en ideell förening kallad ”Holmöns Sjöängar”.
Stadgarna för föreningen finns på följande sidor.

Att föreningen är ideell innebär att var och en som sympatiserar med föreningens målsättningar är 
välkommen att bli medlem. 

Här är de inledande paragraferna:

§ 1 Föreningens firma. Föreningens firma är HOLMÖNS SJÖÄNGAR.

§ 2 Föreningens ändamål. Föreningen är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Vår
värdegrund är människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling samt
respekt för var och en. Föreningens verksamhet skall leda till: Anläggande och drift av Holmöns
Sjöängar, bättre förutsättningar för att Holmön skall leva och utvecklas, vilket innebär att
föreningen aktivt samarbetar med övriga föreningar med övergripande frågor. Föreningen ska
uppfylla sitt ändamål genom att verka för ett samarbete mellan Holmöns föreningar, organisationer,
medlemsföretag, Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och kyrkan.
För jordbruksmark som upplåtes till föreningens verksamhet utgår arrende enligt Jordbruksverkets
årliga statistik över ersättningar för sådan i övre Norrland. Arrendetiden skall vara 5 år med
automatisk förnyelse om inte uppsägning senast 1 år innan arrendetidens utgång gjorts av
markägaren eller föreningen.

§ 3 Föreningens säte. Föreningen har sitt säte på Holmön, Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 4 Medlemskap. Medlem i föreningen är den som verkar för föreningens ändamål och värdegrund,
samt godkänner stadgarna och betalar medlemsavgiften.

§ 5 Medlemsavgifter. Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen. Styrelsen skall bestå av ordförande, minst 4 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen bedömer sig behöva.
Ordförande väljes för ett år. Ledamöter utses växlingsvis för 2 år.

Medlemsavgiften är nu 100 kr per år och den går till att stödja iordningställande och drift av 
våtmarken inkl arrenden och betesstöd. Avgiften betalas in på föreningens konto. Se 
betalningsuppgifter nedan. 

Var noga med att ange namn och adress samt e-postadress!

Har du frågor och synpunkter så hör gärna av dig!

________________________________________________________________________________

Holmöns Sjöängar E-post Organisationsnummer
Box 11 holmons.sjoangar@gmail.com 802503-5570
918 03  Holmön Handelsbanken konto Bankgiro

6274-411 887 661 5129-7828
Ordförande Vice ordförande Kassör
Olle Nygren, 070-663 67 06 Gustaf Egnell, 070-342 75 86 B-G Pettersson, 070-688 20 32

mailto:holmons.sjoangar@gmail.com
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Fullständiga stadgar för den ideella föreningen Holmöns Sjöängar

§ 1 Föreningens firma. Föreningens firma är HOLMÖNS SJÖÄNGAR.

§ 2 Föreningens ändamål. Föreningen är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Vår 
värdegrund är människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling samt 
respekt för var och en. Föreningens verksamhet skall leda till: Anläggande och drift av Holmöns 
Sjöängar, bättre förutsättningar för att Holmön skall leva och utvecklas, vilket innebär att 
föreningen aktivt samarbetar med övriga föreningar med övergripande frågor. Föreningen ska 
uppfylla sitt ändamål genom att verka för ett samarbete mellan Holmöns föreningar, organisationer, 
medlemsföretag, Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och kyrkan. 

För jordbruksmark som upplåtes till föreningens verksamhet utgår arrende enligt Jordbruksverkets 
årliga statistik över ersättningar för sådan i övre Norrland. Arrendetiden skall vara 5 år med 
automatisk förnyelse om inte uppsägning senast 1 år innan arrendetidens utgång gjorts av 
markägaren eller föreningen.

§ 3 Föreningens säte. Föreningen har sitt säte på Holmön, Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 4 Medlemskap. Medlem i föreningen är den som verkar för föreningens ändamål och värdegrund, 
samt godkänner stadgarna och betalar medlemsavgiften.

§ 5 Medlemsavgifter. Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen. Styrelsen skall bestå av ordförande, minst 4 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom 
sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen bedömer sig behöva. 
Ordförande väljes för ett år. Ledamöter utses växlingsvis för 2 år.

§ 7 Styrelsens uppgifter. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter 
och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. 
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter 
begär detta. Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå 
medlemmars fullständiga namn och adress. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av 
styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 
den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid personval genom lottning. Styrelsen 
utser inom sig firmatecknare.

§ 8 Räkenskaper. Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till 
föreningens revisorer senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 9 Revisor. Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn 
ska senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte. Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före 
den 15 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas per post/e-post 
till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.
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Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.   Fastställande av röstlängd för mötet.
3.   Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
4.   Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
5.   Fastställande av dagordning.
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- 
/räkenskapsåret.
7.   Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.   Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret.
11. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen.
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
14. Val av revisor för ett år.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas 
om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 
dagar före årsmötet.

§ 11 Extra årsmöte. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt 
eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till 
styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska 
behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas 
genom ombud).

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om 
så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning 
ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid personval sker 
dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två av varandra 
följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen 
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har 
försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet, värdegrund eller 
ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras 
förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om 
uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av 
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. 
Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.
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§ 17 Upplösning av föreningen och beslut om likvidation. Beslut om upplösning eller om 
föreningen skall träda i likvidation fattas på två av varandra följande stämmor, varav minst en skall 
vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman stödjas av minst 
2/3 av de röstberättigade medlemmarna. Kopia av de protokoll som innehåller beslut om 
föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen. I 
beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till 
bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall 
arkiveras.

Dessa stadgar har antagits på nybildningsmöte den 2016-06-22.

___________________________________

Olle Nygren

Sammanträdesordförande


