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Fiska i Dorotea
Inom Dorotea kommun är stora områden upplåtna för 
sportfi ske och fi sket är både varierande och naturnära. 
Kommunen är stor och sträcker sig från fjället och långt 
ner i skogslandet vilket innebär att de fl esta sportfi skare 
fi nner vad de söker. 

Om man befi nner sig längst 
upp i kommunen d.v.s i 
Borgafjäll så hittar man fi ske-
vatten med lockande namn 
som t.ex Korpån, Saxån och 
Slipsiken-området (kvoterat 
område). Fisket sker där i 
ren fjällterräng eller i fjällnära 
miljö efter vackert guldskim-
rande öringar eller rödbukade 
rödingar. 

Ju längre ner i kommunen man kommer ändras artsam-
mansättningarna till att mer gälla harr, gädda, abborre, 
lake sik etc. Söker man efter riktigt stor harr, gädda och 
öring är Rajastrands fi skevårdsområde väl värt ett besök. 
Långseleån och Bergvattenån är två intressanta åar med 
olika karaktär och artsammansättning. Långseleån domi-
neras av forsar och kortare sel, där speciellt fl ug- och lätt-
tare spinnfi ske lämpar sig för att försöka komma åt åns 
otaliga harrar. Bergvattenån är en relativt näringsrik å med 
kortare forsar och längre sel. Den rinner även igenom ett 
fl ertal sjöar på sin väg ner mot Ormsjön. Ån är lokalt känd 
för sina stora gäddor och abborrar men är även intres-
sant p g a sina rikliga bestånd av id och brax. Vissa lugna 
sommarkvällar backar iden ner på forsnackar och blir där 
intressant att fi ska efter med fl uga, då den gärna tar större 
nymfer eller fi skimitationer. 
Utöver ovan nämnda exempel fi nns en mängd olika åar, 
bäckar, sjöar och tjärnar väl värda att prova inom detta 
storslagna område.

Dorotea kommun försöker aktivt utveckla fi sket inom 
kommunen, både genom olika former av biotopvård, håll-
bara regler etc. Tänk på att vara rädd om fi skeresursen 
genom att inte ta upp mer fi sk än ni kan konsumera för 
stunden.

Mer information om fi ske, fi skevårdsområden, entrepre-
nörer etc. fi nner du under www.sodralappland.nu och 
www.doroteabyar.nu. 

När det gäller andra aktiviteter så kan ni besöka 
vår turisthemsida, www.sodralappland.se och 

kommunens hemsida, www.dorotea.se.  

Fisketips
Bergvattensjön är ett populärt vatten som ligger mitt i 
Dorotea. I sjön sker årliga utsättningar av ädelfi sk och 
sjön innehåller även riktigt stor gädda

Flytringsfi ske i Bergvattensjön.

Stor öring fi nns inom en rad områden. Några exempel är 
sjöarna inom Rajastrands FVO, Storbäck FVO, Risbäcks 
kfo, Borgafjällens KFO, Dorotea fl ugfi skeklubbs vatten 
etc.

Bild tagen från Västra Vallsjön inom Dorotea fl ugfi ske-
klubbs vatten. No-kill gäller på sjöns ädelfi skar.

Stor Abborre och gädda fi nns i en mängd vatten. Som 
exempel kan nämnas Bellvikssjön, Avaträsksjön, Sallsjön, 
Nordfl ätiken, Tjusjön, Stor-Rajan etc, etc.

Harr fi nns i nästan alla rinnande större vatten inom kom-
munen om man undantar vattendrag närmast fjället. 
Riktigt grov harr fi nns i sjöarna inom Rajastrands FVO. 

Bild tagen från Åsjön inom Rajastrands FVO. 

Ett intressant område är det kvoterade området Slipsikån 
samt tjärnarna mellan sjöarna Slipsiken och Autjojaure. 
Inom området huserar arterna öring och röding. Ansökan 
om fi ske görs hos Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Bild tagen från området.

Fler och fl er har upptäckt vilket fi nt 
fi ske det fi nns på arterna id och brax. 
Dessa arter hittas i den södra delen av 
kommunen både i rinnande vatten och i 
ett fl ertal sjöar.

Bild tagen från Ormsjöån. Har fi skaren tur kan även stor 
öring fastna på fi skegrejerna. Öringar uppemot 8 kg har 
fångats i ån. 

StorRajan är känd för sitt fi na öringfi ske men sjön inne-
håller inte bara stor öring. Även gäddfi skaren kan här få 
uppleva riktiga högtidsstunder.

Storgädda från sjön StorRajan inom Rajastrands FVO. 
Gäddan vägde över 15 kilo och fångades som bifångst 
vid riktat fi ske efter storöring.

Några bra telefonnummer
Dorotea turistbyrå 0942-140 63
Dorotea kommun 0942-140 00
Dorotea sjukstuga 0942-251 00
Apotek   0771-450 450
Busstation  0942-100 90
Dorotea taxi  0942-102 00
Vilhelmina Flygplats 0940-398 88

Borgahällan med sjön Gubbsjön i förgrunden. 
Foto: Calle Bredberg

Fiskevårdsområden

Kommunikationer
Till Södra Lappland tar du dig på många sätt. Det 
går direktfl yg från Arlanda och sommartid fi nns In-
landsbanan som ett bra resalternativ. Du kan även 
åka direktbuss från Stockholm och bussförbindel-
serna med Umeå, Östersund och de närliggande  
kommunerna är goda.

Väljer du att ta bilen hit så åker du på några av 
landets vackraste vägar, Konstvägen 7 Älvar, Saga-
vägen och Vildmarksvägen. 
Genom regionenpasserar även E45. 

Avstånd
Stockholm - Dorotea 64 mil
Umeå - Dorotea 22 mil
Östersund - Dorotea 18 mil
Sundsvall - Dorotea 26 mil
Örnsköldsvik - Dorotea 20 mil

Fiske med stor variation
Dorotea Kommun är ett stort område, inte bara till ytan 
utan även i variationsrikedom!
Här fi nns kalfjällets lockande miljöer, med porlande bäck-
ar och småtjärnar, och bara någon mil därifrån de djupa 
skogarna. Var du än befi nner dig, är det alltid nära till 
vatten, småbäckar, tjärnar, sjöar, åar... Kalfjäll och täta 
skogar, -ja, variationen är stor i vår natur!

Här kan du fi ska på sommaren i små fjällbäckar, stora 
älvar, tjärnar, eller sjöar och på vintern i fjällmiljö eller 
i skogslandet. Här fi nns mycket att utforska och upp-
täcka!

Denna fi skekarta är en översiktlig sammanställning över 
vilka upplåtna vatten som fi nns i Dorotea kommun.  
Kartskalan gör det inte i detalj möjligt att utläsa var 
gränserna går, men de har markerats så noggrant som 
möjligt. Kartan visar vart man kan söka gränserna.
Gränserna är ofta men inte alltid markerade i terrängen 
med uthuggna gränsgator i skog, med rösen, pålar eller 
skyltar. Den fi skande är skyldig att ta reda på var grän-
serna går exakt.

OBS! Kartans syfte är att visa vilka vatten som är upp-
låtna. De är däremot inte tillräckligt detaljerade för att 
fungera som orienteringskartor.

För detaljerad karta hänvisas till exempelvis 
Lantmäteriets Fjällkarta.

FISKEKARTA
DOROTEA KOMMUN

Reservation för ev. fel och ändringar.
Grafi ska Verkstan i Vilhelmina -09.
Ur karta © Lantmäteriverket. Gävle 2009
Medgivande MS2009/08561. 
Ärende MS2009/08561.
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FISKEREGLER
I regel gäller strömfi skeförbud 15/9-15/10  
årligen. I övrigt gäller lokala regler.
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OMRÅDE A
Kvoterat fi skevatten. Max 3 dygn per person. 
Gäller fi ske i juli och augusti. 100 dygn
Ansökningsblankett fi nns på www.ac.lst.se

VILHELMINA
DOROTEA
ÅSELE

www.sodralappland.nu
www.sodralappland.se
www.doroteabyar.nu
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