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Styrelsen för Fiskeområde Vindelälven får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 

Fiskeområde Vindelälven  ett Leaderområde 

Föreningens ändamål är att i Vindelälven och Umeälvens nedre del förbättra fiskeförvaltningen med 
mera fisk till nytta och nöje för ortsbor och besökare. Verksamhetsområdet är Vindelälvens 
avrinningsområde samt Umeälvens avrinningsområde nedströms sammanflödet med Vindelälven. 
Fiskeområdet är ett av 48 s.k. Leaderområden i Sverige och arbetar efter en av Jordbruksverket godkänd 
strategiplan.  Verksamheten genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden, 
Svenska staten via Jordbruksverket samt regionalt stöd från Länsstyrelsen i Västerbotten och berörda 
kommuner; Umeå kommun, Vännäs kommun, Vindelns kommun, Lycksele kommun, Sorsele kommun 
och Arjeplogs kommun. Vår strategi innehåller fyra insatsområden, Förvaltningsplaner, Samverkan, 
Fiskbestånd och Tillgänglighet. Inom dessa områden vill vi arbeta med de medel som nu finns 
tillgängliga. Vår förhoppning är strategins mål skall vara uppfyllda 2022 då denna målperiod inom EU 
avslutas.

Föreningens bildande

En strategi utarbetades under 2015 tillsammans olika intressenter inom yrkesfisket, fisketurismnäringen, 
kraftägarna, fiskerättsägarna och kommunerna. Denna strategi låg till grund för ansökan om att bli ett 
Leaderområde. Föreningen bildades den 20 aug 2015. 

Medlemmar 

Till medlemmar i föreningen kan alla antas som bor inom verksamhetsområdet och stödjer den Lokala 
utvecklingsstrategin. Vid årets slut fanns som medlemmar följande myndigheter och organisationer: 
Umeå kommun, Vännäs kommun, Vindelns kommun, Lycksele kommun, Sorsele kommun, Arjeplogs 
kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU fakulteten för skogsvetenskap, Biosfärsområdeskandidat 
Vindelälven-Juhtatdahka, Ume-Vindelälvens Fiskeråd

Från privat sektor och som enskilda medlemmar fanns Rune Sjöström, Christin Westman, Ulf Carlsson, 
Lo Persson, Anders Nilsson, Cecilia Wallinder, Stina Sjöström, Therese Lundin, Åke Forssén, Magnus 
Bidner, Lasse Sandgren och Frans Creugers.

Styrelsen, tillika LAG

Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter. Från offentlig sektor, 2 från kommunerna, 1 från Länsstyrelsen 
Västerbotten och 1 från SLU. Från ideell sektor, 1 från Ume-Vindelälvens Fiskeråd och 1 från 
Biosfärsområde Vindelälven. Från privat sektor, 1 från Yrkesfisket, 1 från Sportfiskeentreprenörerna och 
1 från Vattenfall Vattenkraft AB. Bland dessa väljs ordförande.
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Under aktuell period har styrelsen haft följande sammansättning:

 

Ordinarie:

Namn Organisation Sektor

Anders Nilsson Ume-Vindelälvens Fiskeråd, ideell (v. ordförande)

Rune Sjöström Vindelns kommun offentlig (ordförande)

Christin Westman Vännäs kommun offentlig 

Ulf Carlsson Länsstyrelsen Västerbotten offentlig 

Lo Persson Sverige Lantbruksuniversitet offentlig 

Cecilia Wallinder Biosfärområde Vindelälven ideell 

Therese Lundin Sportfiskeentreprenörerna privat 

Åke Forsén Vattenfall privat 

Stina Sjöström Yrkesfisket privat 

Ersättare:

Magnus Bidner Arjeplogs kommun offentlig 

Lasse Sandgren Ume Forsfiskeområde ideell

Frans Creugers Turismföretagare privat 

 

Anställda i föreningen

Christian har under 2020 haft en anställning som verksamhetsledare för föreningen på 50 %. 

Från januari till slutet av september har Christian arbetat 50 %. Från oktober till december har Christian 
jobbat ca 40 % för föreningen. Resterande 10 % har han varit föräldraledig.

Ordförande har under motsvarande period haft en ersättning motsvarande anställning på ca 5%.

 

Verksamhet

Föreningens styrelse har under året haft 2 protokollförda sammanträden utöver årsstämman. På grund av 
Covid-19 har sammanträden och årsstämman under 2020 skett digitalt i verktyget ZOOM. 

Under 2020 prioriterades två projekt av föreningen. Lokala aktionsgruppen (LAG) har från start beslutat 
om totalt 12 projekt för sammanlagt 10,50 Mkr. Då vår totala projektbudget var på 10,5 Mkr har 
föreningen inga pengar i dagsläget att fördela till nya projekt. 
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Ekonomi
 
2020 betalade kommunerna in sin sista del av medfinansieringen. De har under sex år betalat in en årlig 
summa till föreningen på 210 000 kr. Totalt är den kommunala medfinansieringen 1 260 000 kr.
 
Den övriga egna finansieringen står sedan 2019 Region Västerbotten för. Föreningen har under 2020 fått 
ett förskott av regionen på 400 000 och ansöker i övrigt om utbetalning eftersom.
 
Framtid  Strategi fiske
 

Allt tyder på att Havs-och fiskerifonden inte kommer avsätta medel till Leader i nästa programperiod 
(2021-2027). Vilket enligt vår mening innebär att det inte finns förutsättningar för Fiskeområde 
Vindelälven att ansöka om att bli ett Leaderområde i den nya programperioden.

Utifrån detta har föreningen identifierat två områden som är angeläget att jobba vidare med efter 
programperiodens slut. Föreningen kommer arbeta med att ta fram underlag för hur vi kan arbeta vidare 
med den fisketuristiska delen medan Ume/Vindelälvens fiskeråd kommer arbeta fram en strategi för hur 
vi arbetar vidare med resursen i Vindelälven. De kommer att sammanställas till ett strategidokument som 
bl.a. kommer att skickas till de områden som arbetar med Leaderstrategier i Västerbotten och 
förhoppningsvis ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete i Vindelälven. 
 
2020-12-03 hade Fiskeområde Vindelälven en träff tillsammans med Ume-Vindelälvens Fiskeråd och 
Stiftelsen Vindelälvsfiske där dessa frågor diskuterades närmre och strategiarbetet fördelades. 
Fiskeområde Vindelälven har tagit fram en enkät och tanken är att skicka ut den våren 2021 till företag 
som på något sätt arbetar med fisketuristisk näring i området.
 
Nätverksträffar
 
Verksamhetsledaren har under 2020 deltagit på ett antal nätverksträffar där fiskeområde Vindelälven 
varit inbjudna.
 
2020-01-16 Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling
Landsbygdsnätverket bjöd in svenska leaderområden till ett tvådagarsmöte i Stockholm för att diskutera 
hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling.
 
2020-10-06 Digital Nationell leaderträff.
Leaderträffen 2020 blev startskottet för programperioden 2021-2027. De blickade tillbaka för att fånga 
upp viktiga lärdomar och erfarenheter. 

2020-09-04 Dialogmöte om kommande programperiod inom Leader
Föreningen fick möjlighet att ge inspel till kommande programperiod inom Leader. Ett digitalt möte där 
ansvariga från jordbruksverket och de leaderområden som endast har havs- och fiskerifonden deltog. 
 
2020-09-09 Digitalt dialogmöte om nästa programperiod för havs- och fiskeriprogrammet (EHFF) 
2021-2027. 
Föreningen fick möjlighet att ge synpunkter på ett utkast från jordbruksverket om förslaget på åtgärder 
inför nästa period.
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Informationsinsatser

Utskick

Då föreningen inser att det inte finns förutsättningar att ansöka om att bli ett fiskeområde nästa period 
författade föreningen ett utskick som skickats till kommunerna och andra finansiärer och 
samarbetspartners 2020-09-15.

Hemsida och sociala medier

Föreningen uppdaterar sin Facebooksida med information gällande lokalt ledd utveckling och annat 
intressant som gäller fiske. Hemsidan har viktiga länkar och information om projekten som beviljats. 
Hemsidan har koppling till Facebook som gör att inlägg på Facebooksidan visas på hemsidans förstasida.

Övrigt

Framtid
Arbetet framöver handlar om att se till att de pågående projekten får den hjälp de behöver för att 
genomföra sina projekt på bästa sätt. 
 
 
Föreningen har sitt säte i Vindeln.
 
 
 
Främjande av ändamålet
 
Föreningens ändamål är att i Vindelälven och Umeälvens nedre del förbättra fiskeförvaltningen med 
mera fisk till nytta och nöje för ortsbor och besökare.
 
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Coronapandemin som började ta fart under räkenskapsåret påverkade inte företaget finansiellt i någon 
större omfattning under räkenskapsåret.
 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017  
Föreningens intäkter 481 746 819 922
Föreningens kostnader -382 -680 -646 -762
Föreningens resultat 99 66 173 160
Årets resultat 99 66 173 160

Både de övriga externa kostnaderna och personalkostnaderna har under 2020 varit mindre eftersom 
projektledaren arbetat 50%, således blir då den rekvirerade intäkten mindre.
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Föreningens intäkter
Bidrag 1 481 648 746 267
Summa föreningens intäkter 481 648 746 267

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -101 802 -238 302
Personalkostnader 2 -280 550 -441 863
Summa föreningens kostnader -382 352 -680 165
Rörelseresultat 99 296 66 102

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -105 -51
Summa finansiella poster -105 -51
Resultat efter finansiella poster 99 191 66 051

Resultat före skatt 99 191 66 051

Årets resultat 99 191 66 051
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 323 706 502 614
Summa kortfristiga fordringar 323 706 502 614

Kassa och bank
Kassa och bank 1 022 293 834 192
Summa kassa och bank 1 022 293 834 192
Summa omsättningstillgångar 1 345 999 1 336 806

SUMMA TILLGÅNGAR 1 345 999 1 336 806

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3
Balanserat resultat 727 067 661 016
Årets resultat 99 191 66 051
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 826 258 727 067

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 5 300 6 170
Övriga skulder 425 396 454 854
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 89 045 148 715
Summa kortfristiga skulder 519 741 609 739

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 345 999 1 336 806
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
 
Not 1 Erhållna bidrag

2020 2019

Bidrag Jordbruksverket -1 495 -3 844
LAG stöd 33% 159 437 247 537
Rekvirerat bidrag fr. Jordbruksverket 67% 323 706 502 575

481 648 746 268

 
Not 2 Medelantalet anställda

2020 2019

Medelantalet anställda 0,5 1

 
Not 3 Eget kapital i ideell förening

2020-12-31 2019-12-31

Balanserat resultat 727 067 661 016
Årets resultat 99 191 66 051
Belopp vid årets utgång 826 258 727 067

 
Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin som började ta fart under räkenskapsåret har inte påverkat föreningen finansiellt i 
någon större omfattning efter räkenskapsårets utgång.
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Vindeln  2021-      03-31 

Rune  Sjöström Åke Forsén
Ordförande

Ulf Carlsson Christin Westman

Anders Nilsson Stina Sjöström

Cecilia Wallinder Lo Persson

Therese Lundin

Vår  revisionsberättelse  har  lämnats  2021-      03-   31   

Benjamin  Henriksson
Auktoriserad revisor
KPMG AB
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Till föreningsstämman i Fiskeområde Vindelälven, org. nr 802497-1494 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Fiskeområde Vindelälven för år 2020.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Fiskeområde Vindelälven för år 2020. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

 
Umeå den 31 mars 2021 
  
KPMG AB  
  
 
 

 
  
Benjamin Henriksson  
Auktoriserad revisor  
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