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Allmänt 
Området omfattar sträckan från utloppet i Borgasjön och upp 
till trädgränsen, se karta. Ån utgör gränsen mot Jämtland och 
kommunens sträcka slutar där den kvoterade sträckan som 
ligger på statens vatten börjar.  

Fisket förvaltas av Dorotea kommun. Fisket har arrenderats 
av kommunen sen 1968. Kortpriserna låg länge på 15 
kr/fiskare och dygn samt 50 kr/fiskare och vecka. Det 
tidigare minimimåttet låg på 25 cm och det fanns ingen 
baglimit. 

Fisket i Slipsikån domineras av öring men även någon 
enstaka röding kan finnas längst upp på sträckan. Störst chans att komma i kontakt med fin 
fisk finns i selen. Fisket är relativt svårt p g a skygg fisk och klart vatten.  

För att fisket skall bli ändå bättre så har reglerna för upptag av fisk samt minimimått ändrats 
från och med sommaren 2002, se regler. 

I och med att det är strömmande vatten så är det under sommaren och förhösten som fisket 
sker i ån. Vårfloden kan komma relativt sent så juli och augusti är de säkraste månaderna. 
Fisket får dock bedrivas från 1/5 – 31/8.  

Ån är väldigt vacker med fall, kraftiga forsar och lugnflytande sel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiskeregler 
Reglerna justerades 2002-05-13 (dnr 2002.3097.435) av miljö- och byggnadsnämnden. 

De regler som gäller är: 

• endast tre fiskar får avlivas/ dygn och fiskare 
• Minimimåttet på fisk som får avlivas är 35 cm 
• Maskmete eller andra organiska beten är förbjudet 
• Fisket skall bedrivas med ett handhållet fiskespö 
• Endast 3 flugor får användas 
• Fisket får bedrivas under tiden 1/5 – 31/8 varje år 
• Fiske får endast ske efter lösen av fiskekort 
• Totalförbud gäller för mängdfångande redskap som nät, utter, långrev etc. 
• Fiskekortet gäller också för innehavarens barn under 15 år som fiskar i dennes 

sällskap, dock får endast 3 fiskar/kort avlivas 
 
Fiskekortspriser 

Fiskekortspriserna justerades 2002-05-13 (dnr 
2002.3098.406) av miljö- och byggnadsnämnden. 
  
Fiskekortspriserna har höjts till: 
- 60 kr/ fiskare och dygn 
- 150 kr/fiskare och tre dygn 
- 300 kr/fiskare och vecka  

I dagsläget är det endast två ställen som säljer fiskkort och det är Sutme stugby samt 
Turistbyrån i Dorotea. För att göra det enklare för fiskare att köpa fiskekort bör smskort eller 
swish kunna användas. 

 

Problem / förändringar 
Ser man till försäljningen av fiskekort så får man det intrycket att det fiskas lite i ån, men efter 
samtal med boende i Borgafjäll besöks ån av fiskare men förmodligen har de inga fiskekort. 
När det gäller fiskeregler så förespråkar man idag maxmått eller fönsteruttag tillsammans med 
en lämplig baglimit. Reglerna togs 2002 och kanske skulle behöva revideras igen, dock måste 
man undersöka hur stort fisketrycket är på ån. 

Företaget 69 grader nord brukar dyka i ån och de menar att det är mycket fisk i ån och det 
finns öringsindivider som är riktigt stora.  

 

 



 

Åtgärder för att förbättra fisket och ekonomin runt Slipsikån 
Ån har aldrig flottats och den bör därför 
fungera bra som lek – och uppväxtområde för 
öring som kommer från Borgasjön för att leka. 
Det som behöver utrönas är om det fiskas 
mycket i ån och om de håller sig till de regler 
som är satta. Ett par provfisken samt även 
årliga elfisken bör utföras för att få en bild 
över åns produktionsförmåga. Är det så att 
fisketrycket är för hårt så kan det bli aktuellt 
med ytterligare skärpning av reglerna. Även 

fiskekortspriserna ligger lågt och bör justeras. 

Förslag till förbättringsåtgärder:  

2016 
- Få en bild över fisket i ån genom 
återkommande besök  
- Provfiska ån 
- Välj ut en elfiskesträcka och elfiska 
- Skylta upp vad som gäller  
- Idka fisketillsyn 

2017 
- Elfiska 
- Inför smsfiskekort eller swish 
- Idka fisketillsyn 
- Översiktlig inventering om behov av lekgrus  
- Ev. justering av fiskekortspriser  

2018 
- Elfiska  
- Idka fisketillsyn 

2019 
-Elfiska 
- Idka fisketillsyn 
- Provfiska 
- Revidera fiskeplanen och ev. regler  


