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1. Allmänt 

Fiskevårdsområdet består av hela Skikkisjön med tillrinnande tjärnar, sjön Skabbegatt samt 

Skikkibäcken ner till Dajkanviks byalag. Området omfattar c:a 900 ha. Skikkisjön har sitt utlopp i 

väster och rinner ut i Vojmsjön vid Dajkanvik. 

 

1.1 Geografisk avgränsning 

Se bifogad karta 

 

1.2 Beskrivning av fiskevårdsområdet 

Fiskevårdsområdet bildades i maj 2011 efter att en ideell sportfiskeklubb under ett antal år arbetat 

med fiskevårdande åtgärder i området. Sportfiskeklubben rev under 2007-2008 ut det gamla 

flottningsdammet som utgjorde ett vandringshinder, flottledsrestaurerade Skikkibäcken, lade ut 

lekgrus och död ved samt inledde utplantering av öring och röding i sjön och i bäckar. Området har 

inte kalkats. 

En vägtrumma i Kvarnbäcken utgör ännu i dag ett vandringshinder. 

 

Området är tillgängligt genom allmänna vägar till byn Skikkisjön där båtramp finns för sjösättning 

av båtar. Från Storuman når man sjön via Brännbacka. Ett antal skogsbilvägar leder ner mot sjön, 

både på norra och södra sidan av sjön. Sjön erbjuder stillhet och avkoppling med sparsam 

bebyggelse. Vindskydd med eldstäder finns utplacerade längs sjön. 

Gamla nätplatser är markerade med skyltar längs hela sjön. Platserna har historiska namn såsom 

Gammjäntnäset, Gertruds Bränna, Bostoksvika, mfl. Totalt finns ett 40-tal platser utmärkta. 

I byn Skikkisjön finns Klubbhuset som utgör en samlingsplats och utgångspunkt för fiskare. 

 

2015 - Dominerande arter i Skikkisjön är för närvarande abborre och sik. Gädda har reducerats och 

är inte längre så vanlig som för bara 10 år sedan. Med de åtgärder som har genomförts har öring 

etablerat sig och vi har gott hopp om att öringsstammen åter ska bli så stark som den en gång var. 

Harr och röding har också blivit vanlig. Skikkibäcken har utvecklats till ett bra harrvatten. 

 

Exempel på påverkan: 

 

Skikkisjön hade en stark stam av storvuxen öring fram till 1950-60. Stammen decimerades kraftig 

när Vojmsjödammen byggdes och lekmöjligheterna i Vojmån försvann. 

 

Enligt en gammal intervjuundersökning från mitten av 1800-talet ska röding ha varit en 

dominerande art i Skikkisjön vid den tidpunkten. Runt början av 1900-talet började sik att ta över 

och röding har inte funnits i Skikkisjön sedan dess. Sik kan eventuellt ha utplanterats i sjön eller 

också har sik vandrat upp från Vojmsjön när Skikkibäcken rensades för timmerflottning. 

 



Under flottningsepoken kanaliserades vattenflödet i Skikkibäcken vilket har medfört att vass och 

sjögräs har etablerat sig på vissa sträckor i bäcken. Vassklippning är befogad dels för att underlätta 

flugfisket men också för att minimera ståndplatser för abborre och gädda som går ner i bäcken.   

 

Under flottningsepoken dämdes sjön upp med 2-3 meter varje vår. Eroderingsskador uppstod längs 

stränderna men dessa har nu återväxts. 

 

Under en lång period har skogsavverkningar skett runt sjön och slam och sediment har förts ner till 

sjön där bäckar rinner ner. Detta problem är störst i Lillsjön. 

 

Inget jordbruk bedrivs runt sjön längre. När jordbruken fanns kunde en viss övergödning skönjas då 

sjögräs spridde ut sig i Lillsjön i östra delen av Skikkisjön. Igenväxningen har avtagit men ett 30-40 

cm tjockt slamlager täcker botten i Lillsjön och grumlar vattnet i viss mån i de övriga delarna av 

sjön. Vattnet är klarast nära utloppet i väster. 

 

För bara 10-20 år sedan var lake en vanlig fiskart i Skikkisjön. Numera är den sällsynt. 

 

1.3 Sjöar och vattendrag inom området 

 

Skikkisjön uppdelas i tre delar genom smala sund. Österifrån kallas dessa områden Lillsjön, 

Storsjön och Västra Sjön. Västra Sjön ligger på gränsen mellan Vilhelmina och Storumans 

kommuner där en mindre del av sjön ligger inom Storumans kommun. 

Sjön Skabbegatt ligger på södra sidan av Skikkisjön och förbinds med en liten bäck till Skikkisjön. 

Det dominerande fiskbeståndet i Skabbegatt är abborre och gädda. Inga andra arter är kända i den 

sjön. 

I östra delen av sjön rinner Kvarnbäcken in i Lillsjön. Kvarnbäcken avvattnar myrområden på 

omkringliggande berg samt fem små tjärnar med gäddbestånd.   

På norra sidan av sjön rinner Sågbäcken ner i Skikkisjön. Utplantering av öringsyngel i denna bäck 

har varit mycket lyckosam. 

 

2. Fiskevårdsområdets framtidsvision 
De övergripande målen är att: 

Skapa ett attraktivt sportfiske under såväl sommar som vinter i sjön 

Återskapa en stark öringsstam som leker och förökar sig naturligt 

Skapa ett attraktivt flugfiske efter harr och öring i Skikkibäcken 

Vassklippning i Skikkibäcken 

Förbättra lekgrusbäddar och lägga större block i Skikkibäcken 

Bottenrensa Lillsjön och klippa vass 

Skapa ett attraktivt familjefiske i Lillsjön 

Bygga handikapp/familjeanpassade bryggor för fiske i Lillsjön 

Bygga uppväxtdammar i bäckar för utplantering i sjön 

Bygga båtramper för att underlätta isättning av båtar 

Bygga båthus för uthyrningsbåtar 

Sätta ut fågelholkar längs sjön 

  

3. Förvaltning 

Fisket i området riktar sig till sportfiskare samt till fiskerättsägare och boende i området. Genom en 

aktiv förvaltning ska fiskevårdsområdet skapa ett attraktivt fiske som attraherar besökare och 

boende/fritidshusägare i området. 

Genom arrangemang som t.ex. fisketävlingar ska området marknadsföras så att fler väljer att fiska 

inom Skikkisjöns FVO. 

Varje år görs en sammanställning av fångad öring och röding för att följa effekterna av 



utplanteringarna. 

Fångster av grov abborre, stor gädda, arrangemang och viktiga händelser marknadsförs via 

Facebook. 

 

3.1 Styrelsen 

Styrelsen i Skikkisjöns FVOF består av två representanter för fiskerättsägare, en representant för 

SCA som är stor markägare i området, en sportfiskare/fritidshusägare samt en ungdom. 
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Fiskevårdsområdet har en Facebook-sida – Skikkisjöns FVOF 

 

3.2 Samarbeten 
Dajkanviks Byalag – nedre delen a  Skikkibäcken 

Nedre Vojmsjöns FVO – erfarenhetsutbyte, Vojmsjödammen 

Vojmåns FVO – erfarenhetsutbyte, Vojmsjödammen 

Grahn och Hellströms Jaktklubb – lokal förening 

Vojmådalens Snöskoterklubb - skoterleder 

Järjagården - boende 

Fiskebutiker, turistbyrå, lokala företag – försäljning fiskekort, marknadsföring, sponsring 

 

3.3 Marknadsföring 

Facebook-sida 

Skyltning 

Arrangemang 

Fiskeguide 

Historisk beskrivning av området 

Tidningsreportage 

 

4. Fiskevård 
 

Skikkisjöns fiskevårdsområdesförening har som målsättning och riktlinje för fiskevården att: 

 

- vattenkvaliteten ej skall försämras på sådant sätt att naturligt lekande bestånd försvinner 

- fiskeregler skall säkerställa att det ges optimalt antal fisketillfällen utan att riskera överfiske 

- fisket skall anpassas till vattnets produktionsförmåga 

- tillsynen skall ha en omfattning som garanterar de förväntade effekterna av påkallade regler och 

förordningar 

- intresserade inom FVO kan förkovra sig inom området fiske & fiskevård 

mailto:ulf.grahn@gmail.com


- det skall finnas en långsiktig planering i form av en Fiskeplan samt detaljplaner som utarbetas 

successivt från år till år 

 

Namn: Skikkisjön med till- och frånflöden 
 

Beskrivning: Vattendraget har historiskt sett haft stor öring. Under 1800-talet ska även röding ha 

varit en dominerande art. Sik har under de senaste decennierna etablerat sig allt starkare. 

Abborrbeståndet har fluktuerat - vissa tider det varit väldigt starkt men gått tillbaka och sedan 

återkommit. Gäddbeståndet har också fluktuerat men har under de senaste åren gått tillbaka. 

Historiskt har fisket bedrivits med nät, ryssja, långrev och not medan sportfisket med spö har varit 

begränsat. Numera är nätfiske och fiske med andra fasta fångstmetoder ytterst begränsat och 

sportfiske med spö är vanligare. 

Skikkibäcken har tidigare flottledsrensats under flottningsepoken vilket har medfört att stora 

mängder block har sprängts och sten schaktats bort. Levnadsbetingelserna försämrades därför 

drastiskt för den strömlevande fisken. Skikkibäcken har flottledsrestaurerats men dessa åtgärder 

behöver  underhållas. 

Mål: Fiskevårdsområdet vill återskapa ett bra örings-, rödings- och harrfiske i vattendraget och öka 

möjligheten att fånga öring över 2-3 kg, röding över 1 kg och harr över 1 kg. 

Vårda beståndet av grov abborre och gädda för att erbjuda sådant sportfiske. 

Åtgärder: 

Underhålla den flottledsrestaurering som gjorts i Skikkibäcken genom miljöförbättrande 

biotopåtgärder. 

Utplantering av öring och röding i bäckar och i Skikkisjön 

Öka förståelsen av de fångstbegränsningar som finns i flugfiskesträckor och under förbudsperioder 

under fiskens lek. 

Följa utfallet av de existerande fångstbegränsningarna för att eventuellt ändra dessa regler så att 

örings- och rödingsbeståndet kan utvecklas optimalt.    

Informera om gällande regler och öka förståelsen/acceptansen av dessa regler. 

Aktiv fisketillsyn 

Båtar för uthyrning 

 

4.1 Behov av stöd 

För att nå målen och kunna utföra föreslagna åtgärder behövs stöd både ekonomiskt och 

kunskapsmässigt. 

- FVO kommer att söka bygdemedel och annat stöd för att genomföra de planerade åtgärderna. 

- Fler tillsynsmän/kvinnor ska utbildas. 

- Tillsammans med andra FVO anordna kunskapsdagar för fiskerättsägare så att förståelsen för olika 

fiskevårdande åtgärder ökas. 

 

5. Prioriterade åtgärder 

 

5.1 Fiskevård 

– Utplantering av öring och röding 

– Minkjakt 

– Bottenrensning i Lillsjön, vassklippning 

– Anlägga bryggor för handikapp/familjefiske 

– Förbättringar av klubbhuset 

– Underhåll av biotopåtgärder i Skikkibäcken - vassklippning 

– Båthus för uthyrningsbåtar – fler trolling/uthyrningsbåtar 

– Båtramper för lättare sjösättning av båtar 

 

5.2 Marknadsföring 



 

 -     Fisketävlingar 

– Facebook-sida 

– Skyltning 

– Reportage i fisketidningar 

 

5.3 Samarbeten 

– Dajkanviks Byalag – hela Skikkibäcken 

– Utbildning tillsammans med andra FVO 

– Grahn & Hellströms Jaktklubb – utveckling av Skikkiporten naturrum 

– Vojmådalens Snöskoterklubb – skoterleder 

– Järjagården – boende 

– Företag (lokala och fiskeorienterade nationella företag) - sponsring 

  

5.4 Övrigt 

  


