
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 2
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. Påbörjar du din insats innan du har 
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din 
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på 
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Friluftsområde för funktionshindrade med en 
handikappanpassad fiskeplats

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8926003305 
Namn Storsjö Fiskevårdsområdesförening
Utdelningsadress Klöverv. 10
Postnummer 84040
Postort SVENSTAVIK
c/o adress Staffan Brandelius
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0706558805
E-postadress staffan.brandelius@telia.com

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Storsjö Fiskevårds förening vill i Västra-Rostsjön bygga ett friluftsområde för funktionshindrade med bland 
annat en handikappanpassad fiskeplats. Där rullstolsbundna kan komma ända ut till fiskevattnet på en brygga 
men även ta sig ut i naturen, grilla, njuta och även ha möjlighet att gå på dass. 
Fisket utvecklas hela tiden och det kommer fler besökare för var år. Bergs kommun driver aktivt 
fiskefrämjande åtgärder och verkar för öka fisketurismen. 
Vem är vi?
Storsjö är ett av Jämtlands största fiskevårdsområde. I Övre Ljungans dalgång med Helagsfjällen längst 
västerut finns tusentals hektar skog omgivet av mäktiga fjäll. 
I området finns närmare 50 sjöar/tjärnar och c:a 1,5 mil vilda strömmar. Klassiska vatten i Storsjö är 
Sölvbackaströmmar, med sik ,harrfiske och öring. 
Under många år har Fiskevårdsområdet bedrivit förbättringsåtgärder för att göra fiske mer attraktivt och 
förbättra för alla fiskare. Vi tog även för några år sedan ett beslut på att försöka förbättra för möjligheterna 
för fiska för handikappade.  



Vi sålde under 2015 nästan 2000 fiskekort och omsatte ca 330 000. Många fiskare utnyttjar även fiskecampen 
som bedrivs i Storsjö. På Campen finns både boende, mat och ytterligare tjänster som kan nyttjas av 
besökare. 
Fiskevårdsområdet drivs inte i vinstsyfte utan för att förbättra fisket i området, det finns aktörer i närheten 
som dock får gagn av arbetet vi utför. Den lokala affären, fiskecampen och annan uthyrning är till stor del 
beroende av gäster som kommer för fisket. 
Vi har en aktiv styrelse och människor som är vana att driva projekt, dels i fiskevårdsområdets regi men även 
i sina enskilda näringsverksamhter. 

Varför gör vi detta?
Vi vill med satsningen göra det möjligt för rörelsehindrade komma ut till våra fiskevatten. Att anpassad för 
rullstolsbundna medför samtidigt att andra människor med funktionsnedsättningar eller rörelseproblem kan 
komma ut i terrängen. Vi vill även se om det finns möjlighet att nyttja bryggorna vintertid för att göra det 
möjligt för rullstolsbundna att komma ut på isen. 
Varför på denna platsen. 
Väster-Rotsjön är en naturlig fiskeplats, där sker förökning av såväl röding, öring och harr naturligt. Det är båt 
förbud i sjön, så allt fiske sker från land. Platsen ligger bredvid väg 55, med skog runt omkring sig. 
Vem kommer friluftsområde för funktionshindrade till del? 
Platsen ligger bredvid allmän väg och den är tillgänglig för även icke fiskare. I planering och uppföljning 
kommer vi följa ” Friluftsanordningar, Naturvårdsverket – en vägledning för planering och förvaltning av 
Friluftsanordningar”

Vad vi använder pengarna till
• Gångväg mellan parkeringsficka vid väg och fiskeplatsen
• Anpassat underlag vid fiskeplatsen
• Två bryggor paralellt ut i sjön
• Grillplats och skjul för skydd vid regn
• Utedass anpassat för handikappade
• Invigning av fiskeplatsen
• Tillstånd 
• Ramp för att ta sig från brygga ner på is vintertid. 

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller 
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2017-11-30

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej

Motivera ditt svar
Vi är inte momspliktiga. 

Kontaktpersoner

Kontaktperson Lars-Johan Sundh

Namn Lars-Johan Sundh
Utdelningsadress Hästhovsvägen 3
Postnummer 84040
Postort Svenstavik
Land Sverige
Mobilnummer 0705174482
E-postadress taxisund@hotmail.se
Ansvarsområde Styrelse



Välj projekt

Besöksnäring och destinationsutveckling > Utveckling av specifikt besöksmål > Samarbeta, 
organisera, arrangera

Besöksnäring och destinationsutveckling > Utveckling av specifikt besöksmål > Investering

Natur, jakt, fiske, friluftsliv > Fiske > Investering

Natur, jakt, fiske, friluftsliv > Fiske > Samarbeta, organisera, arrangera

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• JÄMTLAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• BERG

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Leader Sjö, Skog & Fjäll 

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Fiskare, men även andra som vill ha en naturupplevelse, som har någon typ av funktionshinder. 

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 250000 

Projektets syfte och vilket behov det finns av det

Vad är syftet med projektet?
Svar: Vi vill att fiske ska vara för alla, såväl ung som gammal ska ha förutsättning att kunna fiska. Både 
gående som handikappad bör få möjlighet att komma ut och ta del av våra härliga naturupplevelse.  
Vi i Storsjö Fiskevårdsområde vill därför skapa ett friluftsområde för funktionshindrade där det finns goda 
möjligheter till att fiska och få fisk. 
Vi vill erbjuda två nya produkter. Sommartid ett friluftsområde för funktionshindrade som erbjuder fiske i bra 
fiskevatten, men anpassad bryggor, toalett och vindskydd. Vintertid kommer det även erbjudas en produkt 
med möjlighet att ta sig ut på isen för isfiske för funktionshindrade. 

Vilket behov finns det av projektet?
Svar: Idag finns det ingen anpassad fiskeplats i området och ingen uttalad plats i Bergs kommun eller i 
Jämtlands län. 
Projektet främjar en attraktiv besöksnäring, efter samtal med Myndigheten för delaktighet (Jonas Andersson) 
så beskriver han projektet som nydanande och unikt. Vilket kan skapa nya besöksanledningar till området. 

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Ja 



Beskriv hur projektet kommer att vara till nytta för företag.
Svar: Ökad besöksnäring skapar förutsättningar för företagande, boende kan erbjudas lokalt, affären kan få 
merförsäljning, underhåll kommer skötas av lokalt företag, färdtjänst kan få arbete med skjutsar. Lokala 
hantverkare som utför arbetet. 

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Projektgruppen kommer bestå av representanter från fiskevårdsområdet(i styrelsen finns kompetens för 
leda byggprojekt), SCA, Storsjö Fiskecamp. Fiskevårdsområdet har erfarenhet av andra, dock mindre, 
byggprojekt. 

Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: SCA, Storsjö FiskeCamp, Fiskerättsägarna, bybor, Bergs Kommun, lokala entreprenörer, länsstyrelsen. 

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?
Svar: Då huvuddelen i projektet planering och byggnation så är dessa aktiviteter som huvudsak kommer 
uppta projektets aktiviteter. Se bilaga för aktivitetsplan

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Det finns inga handikappanpassade fiskeplatser i kommunen, inte någon för projektet känd plats i länet. 
Enligt uttalande från Jonas Andersson, myndigheten för delaktighet, så är satsningen unik och nytänkande. Till 
vår kännedom finns det inte heller ngn som tillgängliggör vinterfiske för funktionsnedsatta från ramp på 
brygga. 
Vid samtal med Myndigheten för delaktighet (Jonas Andersson) så beskriver han projektet som nydanande och 
unikt i landet. 

Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Nej 

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Jämtlands län, men även besökare från hela världen. 

Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: En anpassad friluftsplats för funktionshindrade. Unik fiskeplats för rullstolsburna. 
 

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?



Svar: Ökad besöksnäring. Fler funktionshindrade får möjligheten till fiske och naturupplevelse. Ökat antal 
arbetstillfällen för lokala företagare. 
Ekologisk hållbarhet  
Väster-Rotsjön är en naturlig fiskeplats, där idag all förökning av såväl röding, öring och harr naturligt. Det är 
båt förbud i sjön, så allt fiske sker från land utan störningar. 
Social hållbarhet  
Vi, vårt fiskevårdsområde,  gör ingen skillnad på varken kön, religion, etnisk tillhörighet eller ålder alla är 
välkomna att komma och uppleva vår natur och vårt fiske. Vi vill med friluftsområde för funktionshindrade 
göra det möjligt för fler att komma  ut i naturen. Vi skapar en möjlighet för alla att delta i naturupplevelser. 
Ekonomisk hållbarhet  
Investeringen skapar möjligheter för utveckling i ett område som ligger lite på sidan om. Storsjö har inte 
fjällen, men vi har fisket som skulle kunna skapa än fler hållbara arbetstillfällen. Storsjö Fiskevårdsområdet - 
ett fiske för alla. 

Vad händer med resultatet?

Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?
Svar: Handikapporganisationer, övriga fiskevårdsområden, turistinformation, PRO

Hur kommer ni att sprida projektets resultat?
Svar: Vi hoppas vi kan marknadsföra vårt fiskevårdsområde mot handikappade. Det kommer ligga till grund 
för marknadsföring av området som tillgängligt för alla. 

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Fiskevårdsområdet stå för underhåll på friluftsområdet för funktionshindrade och se till så det är dugligt. 
Lokala företagare kommer kunna erbjuda nya produkter för en ny målgrupp.  

Er vanliga verksamhet

Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?
Svar: Vi gör inget likande idag. 

Andra sökta och beviljade stöd

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

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej 

Motivera ert svar.
Svar: inte de finansiella resurserna att genomföra detta. 

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 



Beskriv det ideella arbetet
Svar: Röjning, trädfällning 4*8 h =32 h
Samarbetsgrupp 2 träffar* 5 h * 6 personer= 60 h
Projektledning, övervakning m.m. 32 h. 

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 27280 

Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?
Svar: 27280 

Mätbara mål och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Nej 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 172 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 172 

Utgifter

* Ej momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade inklusive moms. 
Utgifter
Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)
Övriga utgifter Bygglov 15000
Investeringar Byggnations, vindskydd m.m. 175000
Investeringar Gräva, grus duk 60000
* Ej momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade inklusive moms. * Ej momsredovisningsskyldig - 
utgifter är redovisade inklusive moms. * Ej momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade inklusive moms. 

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Övrigt offentligt stöd från LAG 82500
Sökt projektstöd 167500

Bilagor

Bifogade bilagor

• Aktivitetsplan: Aktivitetsplan.docx
• Budgetmall för projektstöd: budgetmallStorsjö.xlsx
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