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1 INLEDNING 
 
 

1.1 BAKGRUND 
 

Kommunen satsar på turismen och fisketurismen är en viktig del i denna 
satsning, där sportfisket sedan länge varit en viktig del av kommunens utbud av 
aktiviteter. Trots vattenutbyggnad, försurning, och påverkan från skogsbruket 
finns ännu opåverkade områden med mycket goda förutsättningar att utveckla ett 
fiske på naturliga bestånd i ett av Europas sista vildmarksområden. 
 
Turismen är en näring som många bedömer kommer att öka med tiden. Just för 
inlandet är turismen en av de näringar som har en positiv framtid. Fisketurism är 
klart en näring som är underskattad som näringsgren. Studier visar på att fiske 
och fisketurism kan generera stora pengar om fisket är bra. En rad 
marknadsundersökningar har gjorts på vad laxfisket ger i pengar/arbetstillfällen. 
En studie i Sverige gällande de norrländska laxälvarna visar att om älvarna fick 
möjlighet att producera så mycket lax som är biologisk möjligt så skulle 
laxsportfisket uppskattningsvis ge underlag för ca 300 000 fiskedygn. Dessa 
fiskedygn innebär i förlängningen att en lokal omsättning kan skapas på omkring 
150 miljoner kr årligen genom fiskarnas utlägg. Utöver laxfiskarnas utlägg 
tillkommer ca 50 miljoner kr per år tack vare medföljande sällskap.  
 
Nu har inte Dorotea Kommun något laxbestånd men fisket efter våra arter såsom 
harr, öring, röding, gädda, id mm skulle kunna locka en mängd turister. Ett 
exempel som skulle kunna vara direkt tillämpbart i Dorotea kommun är det 
lyckade harrfiske som Lars-Åke Olsson utvecklat i Gimån. Genom att arrendera 
en strömsträcka på ca 1,5 km, biotopvårda den och sätta bra fiskeregler har han 
på några år åstadkommit ett av Sveriges bästa harrfiskevatten. Sträckan är 
väldigt populär och drar fiskare från hela landet. Under de tio år han har bedrivit 
verksamheten har faktiskt medelvikten på fisken, fiskekortspriserna, och antalet 
fiskare ökat samtidigt som han skärpt fiskereglerna successivt.  
 
Ett annat exempel är Tjuonajokk fiskecamp i Kaitumälven. Där har en annan 
driftig näringsidkare, Ingemar Kristell skapat en fiskecamp med internationell 
dragningskraft. Grunden är ett naturligt storvuxet bestånd av harr. Genom att 
bygga upp en anläggning på ett professionellt sätt med den profil som många 
utländska flugfiskare söker har han lyckat mycket bra.  
 
Ett sportfiske av hög kvalité i vildmarksområdet har mycket hög dragningskraft 
och kan innebära ett lyft för bygden i form av arbetstillfällen. Här krävs dock att 
stat och kommun i samråd förbättrar de regelsystem som finns. Det kan tex. 
gälla att förbättra näringens möjlighet till kontroll över fiskeprodukten. 
 
Fiskeriverket har tillsammans med turistdelegationen studerat närmarknaden till 
Sverige och kommit fram till att det inom sju europeiska marknaderna som 
studerats finns det 13 miljoner fritidsfiskare som tillsammans gör 800 000 
fiskeresor till utlandet varje år. I Sverige finns 2 miljoner människor som fiskar 



 

på fritiden. Sverige är dock dåligt känd som fiskeland och vi konkurrerar med 
hela värdens fiske. 

 
För att nå framgång krävs att man uppfyller ett antal kriterier. Flera av dessa 
behöver utvecklas i Dorotea. De viktigaste är: 
 
• Bra fiske. Hög medelvikt och höga tätheter av fisk. 

 
• Brett utbud. Möjligheter till många inriktningar av sportfiske 

 
• Lokal förankring. En positiv inställning till sportfisketurism hos 

lokalbefolkning 
 

• Fungerande mottagningsapparat. Ett professionellt bemötande och en 
fungerande service är mycket viktig för att fiskarna skall återkomma och/ 
eller tipsa andra. 
 

• Välorganiserad marknadsföring och försäljning. Rätta fiskeprodukter 
riktade till rätt marknad. 

 
 

1.2 SYFTE 
 

Syftet med fiskeplanen är att ange kommunens ambitioner inom området 
fiskevård och fisketurism samt fungera som ett verktyg för långsiktig 
fiskeplanering i samspel med övriga aktörer inom området. 
 
 

1.3 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING 
 

De övergripande målen med kommunens arbete med fiskevård och fisketurism 
är att 
• genom utveckling av sportfisketurismen skapa fler arbetstillfällen,  
• erbjuda högkvalitativa sportfiskevatten av olika karaktär baserat på en 

naturlig reproduktion och med ett uttag som garanterar ett långsiktigt 
hållbart nyttjande av fiskeresursen och dess omgivande miljö, 

• åstadkomma ett för den lokala näringen effektivt och lönsamt förvaltande av 
sportfiskeområdena, 

• tillgodose lokalbefolkningens behov av tillgång till, och utveckling av egna 
vatten för fritidsfiske. 

 
 

1.4 FISKEPLANERING 
 

Allmänt 
Kommunens fiskeplan är en viktig del i planeringskedjan från lokal nivå 
(fiskevårdsområde, fiskeklubb mm) till regional nivå (länsstyrelsen). Planer 
kommer att finnas på dessa nivåer. Utifrån planerna utarbetas åtgärdsprogram 
för treårsperioder. Behoven lyfts fram i ett underifrånperspektiv från 



 

fiskevårdsområden m fl, kanaliseras och struktureras via kommunens planering 
vidare till länsstyrelsen. Länsstyrelsen sammanställer behoven och söker och 
fördelar resurser i forma av ekonomiskt stöd för åtgärderna (figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Fiskeplanering i ett länsperpektiv. 
 
Kommunens fiskeplanering 
Denna fiskeplan är kommunens grundläggande verktyg för den fortsatta 
utvecklingen av fiskevård och fisketurism. Planen anger kommunens ambitioner 
i form av mål och riktlinjer för arbetets genomförande. Syftet är också att 
definiera och förtydliga roller och ansvar mellan myndigheter, företag och 
föreningar. Den innehåller också en nulägesbeskrivning för att ge ett 
utgångsläge för kommande mätningar och uppföljningar av de uppsatta målen. I 
fiskeplanen ingår huvudsegmenten fiskevård och fisketurism. Strukturen 
framgår av figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÄNSORGANISATION 
Fiskeplaner 

 
 Fiskeplan 

AC- län 

Service Information Fiskevårdsplan Marknadsföring Utbildning 

Fiskeplan 
Sportfiskarn

a 

Fiskeplan 
Kommun xx 

Fiskeplan 
fiskavattenägareföb 

Fiskeplan  
Skogsbolag mm 

Fiskeplan 
statens 
vatten 

Fiskeplan 
Klubbar mm 

Fiskeplan 
Klubbar, FVO  

Fiskeplan 
FVO, SFF mm 

Fiskeplan 
FVO, SFF mm 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Fiskeplaneringens struktur. 
 
Fiskeplanens verkställande del blir de åtgärdsprogram som tas fram på 
treårsbasis. I åtgärdsprogrammet samlas de åtgärder som är aktuella med hänsyn 
till önskemålen från näringen, fiskerättsägarna och fiskeklubbarna, och som 
ligger i linje med planens intentioner. Ansvaret för respektive del angående 
utförande, uppföljning och finansiering redovisas i åtgärdsprogrammen. 
 
Planeringsprocessen beskrivs i figur 3. 
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Figur 3. Fiskeplaneringsprocessen i Dorotea kommun. 
 
 

2 FISKEVÅRD 
 
 

2.1 DEFINITIONER 
 

Följande definitioner avseende fiskevårdsbegreppen är allmänt vedertagna och 
gäller i kommunens fiskeplan. 
 
Fiskevård: Åtgärder genom fiskvård och förvaltning med syfte 

att återskapa naturliga förutsättningar för 
fiskebestånd att tillväxa och leva i balans med 
omgivning.  

 
Fiskvård: Fiskevårdsåtgärder inriktade mot återställning och 

upprätthållande av livsmiljön samt åtgärder inriktade 
mot fiskebestånd. 

 
Förvaltning: Fiskevårdsåtgärder av administrativ karaktär som 

organisation, regleringar, tillsyn, planering och 
utbildning. 
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Beståndsvård: Direkta åtgärder mot fiskebestånden i form av 
utsättningar, fiskeregleringar eller decimeringsfiske. 

 
Sportfiske: Fiske med handhållet spö eller handlina, bedrivet för 

nöje och rekreation. 
 
Husbehovsfiske: Fiske med mängdfångade redskap varvid fångsten 

används till det egna hushållet. 
 
Fritidsfiske: Innefattar sportfiske och husbehovsfiske. 
 
 

2.2 NULÄGESBESKRIVNING 
 
2.2.1 Områdesbeskrivning 
 

I kommunen finns totalt 674 sjöar och tjärnar, från en hektars area och uppåt, 
samt åtskilliga mil strömmande vattendrag. 
 
Som ungefärlig gräns mellan skogslandet och fjällområde används i denna plan 
kombinationen 450 m ö h och odlingsgränsen. 
 

2.2.1.1 Skogslandet 
 

Allmänt 
Ligger inom Ångermanälvens avrinningsområde. Sjöar och tjärnar är i huvudsak 
näringsfattiga. Vattendragens produktivitet varierar avsevärt men generellt så är 
vattendrag med många stora sjöar i avrinningsområdet de mest produktiva. 
 
Fiskarter 
I vattendragen är harr och öring de mest intressanta ur fiskesynpunkt. Sik 
förekommer även i många vattendrag och utgör på ett fåtal ställen en viktig del i 
husbehovsfisket. 
 
Abborre och gädda förekommer i de flesta sjöar och här finns även naturliga 
sjöbestånd av sik, öring, harr och röding. I regleringsmagasinen, sjöar och 
tjärnar har utsättningar av öring, harr, röding, sik, bäckröding, kanadaröding och 
splejk skett. Inom Sallsjöåsystemets FVO, Bergvattnets samfällighetsförening så 
har det planterats ut flodkräfta med positivt resultat. 
 
Fiskebeståndens status 
När det gäller fiskbeståndens status så är det framförallt öring- och 
harrbestånden som är hårt tillbakatryckta. Orsaken är främst 
vattenkraftsutbyggnaden som har medfört att lek- och uppväxtområden och 
vandringsmöjligheterna reducerats kraftigt. Andra orsaker är försurning, 
skogsbruk, flottningsrensningar och för hårt fisketryck.  
 
Inventeringar har gjorts inom Dorotea kommun i syfte att kartlägga de 
vandrande öringsbestånden (insjööring), d.v.s. de öringar som vandrar ut i sjöar 



 

för att tillväxa. Innan vattendragen och sjöarna påverkades negativt av 
människan så fanns det gott om insjööring. De inventeringar som gjorts visar att 
de flesta insjööringsbestånd är utslagna eller endast existerar i restbestånd. 
 
Tabell 1. Spärrfisken i vattendrag. Den fisk som söker sig till sina lekområden 
fångas, mäts, vägs, könsbestäms och släpps sedan ovan fällan så de kan fortsätta 
sin vandring till lekområdena. (Nyckeltalsreferens 1) 

 
Vattendrag Resultat 
Långseleån, 1996 19 öringar med en medelvikt på 3,3 kg 
Bergvattenån (Kvarnforsen), 1996 0 öringar 
Fjällån,1996 0 öringar 
Sallsjöån,1996 0 öringar 
Långseleån, 1997 6 öringar med en medelvikt på 2,9 kg. 

Fällfångsten avslutades dock tidigt under 
hösten då det fanns misstanke för 
tjuvvittjning. 

Lavsjöbäcken, 1999 0 öringar 
Tjusjöån, 2000 0 öringar. En storöring på 57 cm fångades 

dock på fiskespö efter leken i ån. Fällan 
lades med syfte att fånga lekfiskar som 
vandrade uppströms. Med största 
sannolikhet så backar öring ner från 
uppströms liggande sjöar.  

Eldsjöbäcken, 2000 0 öringar 
 

Som mått på fiskebeståndens status används nyckeltal enligt tabellerna 1 till 4. 
Kunskapen om bestånden av andra fiskarter än laxfiskarna är begränsad 
eftersom intresset hittills varit störst för laxfiskarna.   

 
Vattendrag 
Fiskebeståndens täthet har undersökts genom provfiske med elfiskeaggregat (se 
bild 1) enligt fastställd vetenskaplig metodik. När man studerar 
sammanställningen över elfiskena bör man komma ihåg att materialet härrör 
nästan uteslutande ifrån vattendrag som är lättillgängliga för elfiske. I princip i 
områden med bilvägar. Detta utgör en osäkerhet i de totala bedömningen av 
öringens förekomst. 
 
Tabell 2. Täthet/100 m2 av öring i vattendrag i skogslandet inom Dorotea 
kommun. (Nyckeltalsreferens 2) 
 
Vattendragsbredd Antal 

vattendrag 
Varav 
utan öring 

Medeltäthet i 
vattendrag 
med öring 

Medeltäthet enligt 
fiskeriverket 

<3 m 5 1 4,02 25 
3-10 m 2  5,58 9 
>10 1  0,14 8 

 
Kommentar: Tätheterna är mycket låga i jämförelse med fiskeriverkets 
sammanställning av elfisken i Norrlands inland. Observeras bör att antalet 



 

elfiskade vattendrag är få och elfisken har skett i samband med 
kalkeffektsuppföljningen gällande Fjällån samt ett antal andra vattendrag. Om 
man jämför med Vilhelminas elfiskeresultat i skogslandet som innehåller ett 
större antal vattendrag så är medeltätheterna lägre samt som fler vattendrag 
saknar öring. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Elfiske i Torvsjöån i Åsele 
 
Tabell 3. Antal vattendrag i skogslandet inom Dorotea uppdelade efter 
öringstäthet. (Nyckeltalsreferens 2) 
 
Vattendrags- 
Bredd 

Öring 
saknas 

Svaga bestånd 
<5/100m2 

Medelgoda 
bestånd 5- 15 
/100m2 

Goda bestånd 
>15/100m2 

<3 1 4 1 0 
3-10  1 1 0 
>10  1 0 0 

 
Kommentar: I Vilhelmina bedömer man att det i skogslandet saknas eller finns 
svaga bestånd av öring i över 80 % av vattendragen. Dessa siffror stämmer 
förmodligen väl överens med Doroteas förhållanden. 

 
Sjöar 
Följande redovisning baseras på provfisken med provfiskenät enligt fastställd 
vetenskaplig metodik. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabell 4. Nyckeltal avseende bestånd av sik och abborre i sjöar i skogsområdet. 
(Nyckeltalsreferens 3) 
 
Sjö  Medelvikt för 

abborre (g) 
Medelvikt för sik 
(g) 

Medelvikt för gädda 
(g) 

 

Ormsjön  98,7 47,8 1524,8  
Djuphålstjärn  73,3  1223,3  

 
Kommentar: Få sjöar är provfiskade inom Dorotea kommun nedan 
odlingsgränsen. Det är därför svårt att ge en enhetlig bild om medelstorlekar etc. 
 
Särskilt skyddsvärda bestånd 
Den storväxta strömlekande öringen i Ormsjön Öringen i Ormsjön använder 
Långseleån för lek- och uppväxt. Enligt studie av K Ottosson 1999 så skulle 
Långseleån ha potential att producera ca 300 leköringar varje år. Vid spärrfiske 
1996 så gick 19 st öringar in i fällan med en medelvikt på 3,3. Med rätt 
fiskeregler och öppnade av en vandringsväg förbi Ormsjödammen skulle 
beståndet kunna öka. 

 
2.2.1.2 Fjällområdet 
 

Allmänt 
Området innehåller ett stort antal sjöar och vattendrag varav de flesta är 
näringsfattiga. Inom området finns källflöden till Ångermanälven. Regleringar 
inom området är Borgasjön, Dabbsjön, Stor- Rajan, Lill- Rajan samt 
överledning av Korpån till Dabbsjön. 

 
Fiskarter 
De mest intressanta arterna ur fiskesynpunkt är öring, röding och harr. Dessa 
förekommer ensamma eller i olika kombinationer i såväl sjöar som vattendrag. 
Arterna reproducerar sig både i sjöar och i strömmande vatten. Utsättning av 
öring har gjorts och görs i årligen i Lill- Rajan, Västra Hundsjön och 
Arksjöarna. 
 
Fiskebeståndets status 
När det gäller fiskebeståndets status så är det framförallt harr-, öring-, och 
rödingbestånden som är tillbakatryckta. Orsaken är främst 
vattenkraftutbyggnaden som har medfört att lek- och uppväxtområden och 
vandringsmöjligheter reducerats kraftigt. Andra orsaker är försurning, skogsbruk 
och ett hårt fisketryck. 
 
Den vilda rödingen inom kommunen är utsatt för ett för hårt fisketryck i de sjöar 
som är allmänt upplåtna. Nätfiske och speciellt nätfiske på leken är den största 
orsaken till att fisken storlek hålls nere. 
 
Harrbeståndet i Långseleån är livskraftigt men med de regler som gäller så hålls 
medelstorleken på låg nivå. 
 

 



 

 
Vattendrag 
När man studerar sammansättningen över elfiskena bör man komma ihåg att 
materialet härrör nästan uteslutande ifrån vattendrag som är lättillgängliga för 
elfiske. I princip i områden med bilvägar. Från stora områden speciellt i 
fjällområdet saknas helt data och utgör en osäkerhet i den totala bedömningen 
av öringens förekomst. 
 
Tabell 5. Täthet/100 m2 av öring i vattendrag inom Dorotea Kommuns 
fjällområde. (Nyckeltalsreferens 4) 
 
Vattendragsbredd Antal 

vattendrag 
Varav 
utan öring 

Medeltäthet i 
vattendrag 
med öring 

Medeltäthet enligt 
fiskeriverket 

<3 m 6  11,3 25 
3-10 m 8 1 8,7 9 
>10 4  5,8 8 

 
Kommentar: Tätheterna är låga i jämförelse med fiskeriverkets 
sammanställning av elfisken i fjällområdet.  
 
Tabell 6. Antal vattendrag i fjällområdet inom Dorotea uppdelade efter 
öringstäthet. (Nyckeltalsreferens 4) 
 
Vattendrags- 
Bredd 

Öring 
saknas 

Svaga bestånd 
<5/100m2 

Medelgoda 
bestånd 5- 15 
/100m2 

Goda bestånd 
>15/100m2 

<3  1 5  
3-10 1 3 3 1 
>10  2 2  

 
Kommentar: I fjällområdet saknas eller finns svaga bestånd av öring i 30-40 % 
av vattendragen. I många vattendrag finns dock medelgoda bestånd. Det något 
bättre läget än i skogslandet beror bl a på att konkurrensen av andra fiskarter är 
mindre i fjällområdet.  
 
Sjöar  
Följande redovisning baseras på provfisken med provfiskenät enligt fastställd 
vetenskaplig metodik, med undantag av de fyra sjöar med areal mellan 50- 200 
ha, se kommentar.  

 
Tabell 7. Nyckeltal avseende bestånd av röding, öring, sik, abborre i sjöar i 
fjällområdet. (Nyckeltalsreferens 5) 

 
 Sjö Antal 

sjöar 
Medelv. för 
öring (g) 

Medelv. för 
röding (g) 

Medelv. för sik 
(g) 

Medelv. för 
abborre (g) 

<50 ha, 
fjäll 

26 273 (19 sjöar) 109 (11 sjöar)   

50- 200 4 259 94 (3 sjöar) 228 (2 sjöar) 138 (3 Sjöar) 



 

ha  
 

Kommentar: SCA gjorde en fiskbeståndsundersökning i de fyra sjöarna mellan 
50- 200 ha under hösten 1999, vilket resultaten i tabell 6 visar. De lade ut 4 st 
översiktsnät (maskstorlekar 5-55 mm) samt 2-3 st vanliga nät (maskstorlekar 30 
mm) i varje sjö. Näten placerades på ställen där sannolikheten till att fånga fisk 
var störst samt huvudsakligen på djup mellan 1-6 meter. Detta borde innebära att 
fiskbeståndstätheten samt medelvikterna i sjön är övervärderade, vilket visas av 
ett standaliserat provfiske i Mellan- Rissjön utfört på uppdrag av länsstyrelsen i 
Västerbotten kontra SCA inventeringsfiske. Medelvikterna utifrån olika 
inventeringar i Mellan- Rissjön: 
 
* SCA: inventeringsfiske 1999, Röding (167 g), Öring (416 g) samt abborre 
(205 g) 
* Standaliserat provfiske, 1998, Röding (54 g), Öring (113 g) samt abborre (89 
g)  

 
Öringens medelvikt är högre än rödingens beroende på att den mindre öringen 
finns i omgivande vattendrag och därmed inte ingår i nätfångsten och påverkar 
medelvikten. 
 
Fångsten per nät är beräknad enligt följande: Fångsten har först beräknats på 
respektive djup 0-3, 3-6, 6-12, 12-20 m osv. Därefter har ett medelvärde 
beräknats av fångsten. 
 
Särskilt skyddsvärda bestånd 
Dabbsjörödingen är en stam som verkat klara vattenkraftsuppdämning bra. Sjön 
innehåller ett storvuxet bestånd av röding. Rödingen används i dag som 
utsättningsfisk inom Rajastrands FVO.  
 
Stor-Rajans med nedströms liggande sjöar hyser ett storvuxet och välmående 
harrbestånd. Idag finns det inom Dorotea endast ett fåtal sjöar som innehåller 
harr. 

 
2.2.2 Fiskevård    
 
2.2.2.1 Vattenkvalitet 
 

Bakgrund 
Vattenkvaliteten kan utsättas för olika former av negativ påverkan. De olika 
formerna härrör oftast från olika källor men ibland ger en och samma källa flera 
sorters negativ påverkan. 
 
Tabell 8. Exempel på källor och negativ påverkan på vattenkvalitén.  
 
Negativ påverkan Källor 
Förorenande utsläpp Industri 
Övergödning Jordbruk, fiskeodlingar, avlopp 
Slamning Skogsbruk, vägbyggen 
Förändrad flödesregim/ temp Vattenkraft, skogsbruk, jordbruk 



 

Försurning Industri, bilism, skogsbruk 
 

Vilket genomslag den negativa påverkan på vattenkvaliteten får i fiskbestånden 
är beroende på en mängd faktorer. Förutom själva omfattningen och 
varaktigheten av påverkan så beror den även av: 
 
• Typ av vattensystem 

 
• Geografiskt läge 

 
• Vilka fiskarter som förekommer 

 
• Fiskbeståndens produktivitet 

 
• Årstid  

 
Med vattenkvalitet avses även tillgång till vatten. Inom kommunen finns 
reglerande vattendrag där förändrad flödesregim avsevärt försämrar 
betingelserna för fiskbestånden. 
 
Försurning är den påverkan som idag föranleder det största åtgärdsprogrammet. 
Kalkning (se bild 2) sker inom Fjällåns avrinningsområde, Sallsjöåsystemets 
FVO (Lillsjön och Stortjärn) samt inom Avaträsk- Arksjö FVO (Ö. 
Tallvattensjön).  

 
Tabell 9. Nyckeltal avseende vattenkvalitén. Sammanfattning av resultat från 
riksinventeringen av sjöar i Dorotea kommun 1990, vinter. Siffror inom parentes 
är antal prov. (Nyckeltalsreferens 6) 
 
 Ph Kond. 

MS/m 
Alk 
Qekv/l 

TOC 
Mg/l 

SO4 
qekv/l 

BC 
qekv/l 

Tot-N 
Qg/l 

Tot-P 
Qg/l 

Dorotea         
Medel (n=18) 5,9 3,0 127 8,3 (3) 46 219 311 11 
Stdavv. 0,5 1,3 124 6,1 15 124 88 7,8 
Median 5,9 2,7 129 5,1 49 203 294 7,0 
Max 6,7 6,8 492 15,3 75 578 406 20 
Min 4,8 1,2 -18 4,5 19 22 232 6,0 
Fjällkommuner         
Medel (n=158) 6,5 4,0 252 4,1 (45) 49 333 289 9,7 
Stdavv. 0,5 1,8 169 3,3 20 188 168 8,3 
Median 6,5 3,7 228 3,1 45 306 244 7,0 
Max 7,2 12,2 1054 12,9 161 1211 790 58,0 
Min 4,8 0,9 -26 0,3 7 22 7,5 5,0 

 
Tabell 10. Nyckeltal avseende vattenkvalitén. Sammanfattning av resultat från 
riksinventeringen av sjöar i Dorotea kommun 1995, höst. Siffror inom parentes 
är antal prov. (Nyckeltalsreferens 6) 
  
 



 

 Ph Kond. 
MS/m 

Alk 
Qekv/l 

TOC 
Mg/l 

SO4 
qekv/l 

BC 
qekv/l 

Tot-N 
Qg/l 

Tot-P 
Qg/l 

Dorotea         
Medel (n=16) 6,4 2,3 107 7,5 28 193 356 13,1 
Stdavv. 0,5 1,1 108 3,3 12 113 175 10,1 
Median 6,3 1,8 55 6,8 24 166 308 10,0 
Max 7,2 5,0 394 14,7 45 459 879 44,0 
Min 5,3 1,0 -13 3,3 12 35 166 5,0 
Fjällkommuner         
Medel (n=170) 6,9 3,4 210 4,3 43 298 321 9,8 
Stdavv. 0,5 2,3 205 2,9 25 236 175 12,8 
Median 7,0 2,9 171 3,5 38 238 309 8,0 
Max 7,9 13,6 1140 13,3 164 1345 1641 160 
Min 4,8 0,7 -27 0,4 9 16 101 4 

 
Tabell 11. Nyckeltal avseende vattenkvalitén. Sammanfattning av resultat från 
riksinventeringen av vattendrag i Dorotea kommun samt övriga fjällkommuner i 
Västerbottens län 1995, höst. Siffror inom parentes är antal prov. 
(Nyckeltalsreferens 6) 

 
 Ph Kond. 

MS/m 
Alk 
Qekv/l 

TOC 
Mg/l 

SO4 
qekv/l 

BC 
qekv/l 

Tot-N 
Qg/l 

Tot-P 
Qg/l 

Dorotea         
Medel (n=4) 7,2 5,9 452 8 49 544 241 6,3 
Stdavv. 0,4 4,8 436 4,3 15 496 74 0,5 
Median 7,2 4,8 351 7,8 49 429 258 6 
Max 7,6 11,8 1004 12,4 63 1175 309 7 
Min 6,6 2 101 4,2 36 142 140 6 
Fjällkommuner         
Medel (n=22) 7,1 3,8 231 3,5 53 318 240 6,9 
Stdavv. 0,2 1,5 130 2,3 23 143 85 2,1 
Median 7,2 3,9 207 3,2 50 323 231 7 
Max 7,6 7,5 592 10,6 108 711 523 13 
Min 6,7 1,5 63 0,2 16 96 126 3 

 
Kommentar: Resultaten från riksinventeringen 1990 (vinter) och 1995 (höst) 
för sjöar visar lägre pH och alkalinitet i Dorotea än i övriga Fjällkommuner i 
Västerbotten (tabell 8 och 9). Det bör noteras att sulfathalten däremot var lika i 
områdena 1990 och till och med något lägre i Dorotea under 1995 jämfört med 
de andra kommunerna. Halten organiskt kol i Doroteas sjöar var 
anmärkningsvärt högre och baskatjoninnehållet betydligt lägre, ca hälften mot 
de andra kommunerna. I jämförelsen mellan vattendrag var skillnaden i pH 
obetydlig, medan buffringskapaciteten i Dorotea var markant högre (tabell 10). 
Alkaliniteten i Doroteas vattendrag var nästen dubbelt så hög och BC- innehållet 
mer än det dubbla. Sulfathalterna var ungefär lika och liksom sjöarna var TOC- 
halterna i Dorotea påfallande höga.  
 
Riksinventeringen visar stora skillnader i ytvattnets kemi inom fjället och de 
fjällnära områdena i Västerbottens län, trots en låg atmosfärisk deposition av 



 

försurande ämnen. De stora skillnaderna i pH och alkalinitet är sannolikt 
naturligt betingade och förklaras troligtvis av skillnader i buffertkapacitet och 
urlakning av organiska syror inom tillrinningsområdena. Variationerna i 
buffertförmågan beror sannolikt på förekomst av mer basiska och lättvittrade 
material i fjällkedjan och sura, svårvittrade kvartsiter och graniter i öst. 
 
Jämförelsen mellan Dorotea och andra kommuner antyder att Doroteas sjöar är 
något surare än övriga (tabell 8,9 och 10). Att de skulle vara mer 
försurningspåverkade finns det dock inga belägg för. Lägre pH och buffring 
samt högre TOC- halter i Dorotea är sannolikt en följd av geografisk 
snedfördelning i urvalet av provsjöar. Sjöarna i riksinventeringarna ligger i 
huvudsakligen i kommunens östra skogs- och myrlandskap med sura bergarter. 
De fyra vattendragen provtagna i riksinventeringen rinner däremot genom 
kommunens västra del dominerad av amfiboliter och grönstenar och är mer 
välbuffrande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Kalkning med kalkdoserare i Fjällån. 
 

2.2.2.2 Biotopvård 
 

Bakgrund 
Större delen av våra vattensystem inom skogs- och fjällområdet har rensats för 
att underlätta flottning. I många fall har även uppförts olika typer av dammar för 
att kunna reglera vattenflödet. Denna påverkan har haft en stor negativ effekt på 
ekosystemen framförallt i de strömmande vattnen. En del av de rensade 
sträckorna i de harr- och öringsförande vattendragen har återställts till ett mer 
naturligt skick. Åar som är restaurerade är t o m 2002: 
 
• Saxån inom Rajastrands FVO. 

 



 

• Nedre delarna av Långseleån. 
• Delar av Bergvattenån (Kvarnforsen samt Sågforsen). 
• Fjällån  
• Sallsjöån 
• Lavsjöbäcken 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3. Flottledsrestaurering 
 
2.2.2.3 Fiskevägar 
 

Bakgrund 
I kommunens många strömmande vatten finns en mängd såväl definitiva som 
partiella vandringshinder. Vissa är helt naturliga och separerar olika fiskbestånd 
inom ett och samma vattensystem. Många vandringshinder är dock orsakade av 
mänsklig aktivitet och i många fall har fiskvandring avsevärt försvårats eller 
eliminerats. 

 
Tabell 12. Nyckeltal avseende fiskvägar. (Nyckeltalsreferens 7) 

 
Typ av 
vandringshinder 

Antal 2000 Kommentar 

Kraftverk 1 Fiskvandringsväg saknas 
Regleringsdamm 3 Fiskvandringsväg saknas 
Överledning 1 Fiskvandringsväg saknas 
Grunddamm 7 En fisketrappa byggdes 2002 

förbi grunddammen i Lill- 
Rajan. Vid de andra 
grunddammarna föreligger 
inget vandringshinder.  

Spärrdamm Uppgift saknas  
Naturliga hinder Uppgift saknas  
Vägtrummor Uppgift saknas Finns dock inventeringar i 

Sverige som säger att var 

 



 

fjärde vägtrumma är fellagda 
och utgör vandringshinder.  

 
2.2.2.4 Fiskutsättningar 
 

Bakgrund 
Utsättningar av fisk har en mycket lång tradition i kommunen. Utsättningar har 
skett både i skogslandet som uppe i fjällen. Syftet var förr att skapa ett större 
underlag för fisket efter matfisk medan det på senare år ofta varit utsättningar 
för att förbättra ett sportfiske eller förstärkningsutsättningar i bevarande syfte. 
 
De fiskarter som nyttjas för utsättningar har varierat avsevärt. De tidiga 
utsättningarna utgjordes av ”matfiskarter” som t.ex. sik och gädda och även 
röding och öring. Därefter följde en period då det nyttjades framförallt 
nordamerikanska arter som bäckröding, regnbåge och kanadaröding. På senare 
tid har verksamheten åter svängt tillbaka till våra inhemska arter och framförallt 
till öring.  
 
Syftet med utsättningar bör vara klara pga. att det finns en del risker med 
fiskutsättningar. Genetisk så kan det innebära att befintliga bestånd som är 
anpassade till området blandas upp med gener från utsatta stammar. Det är även 
så att i odlingar så är ett fåtal föräldrar till en stor mängd yngel vilket innebär att 
genetiskt så ser de väldigt lika ut (inavel). Detta medför i regel att fisken får det 
svårare att klara förändringar i miljön. 
 
Utsättning av andra arter än de som funnits i sjön/vattendraget bör man också 
tänka över ordentligt. Förmodligen finns det en naturlig förklaring varför inte 
den arten finns i sjön.  
 
Tabell 13. Kompensationsutsättningar (Nyckeltalsreferens 7) 

 
Lokal Art Vikt Antal 
Stor- 
Arksjön 

Öring  Ca 3 hg 500 

Bellvikssjön Öring  Ca 3 hg 500 
 

Resultatet av utsättningarna är varierat. I Bellvikssjön så går utsättningarna 
bättre än de gör i StorArksjön speciellt med den öringsstam (Bågede) som sätts. 
En av orsakerna kan vara att Bellviks- och Rörströms FVO håller fisken i en 
kasse i Bellvikssjön under sommaren och fisken får större chans att anpassa sig 
till sjöns miljö. Under 70- talet så sattes det Gullspångsöring i Arksjön istället 
för Bågedeöring. Utsättningarna av Gullspångsöring upplevdes fungera bättre då 
återfångsterna åren efter låg på en hög nivå. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Återutsättning av öring i Ormsjöån. 

 
2.2.2.5 Decimeringsåtgärder 
 

Bakgrund 
En negativ effekt som i många fall uppstått efter fiskutsättningar eller 
utsättningar av t ex näringsdjur är att lokala ursprungliga bestånd har decimerats 
eller nästan försvunnit. I vissa fall beroende på direkt predation och i vissa 
beroende på konkurrens om föda, biotoper eller lekplatser. Konkurrens om föda 
har i många fall gett en konditionsförsämring av bestånden.  
 
Restaurering kan i dessa fall ske genom eliminering eller minskning av icke 
ursprungliga bestånden. Detta kan ske antigen genom riktat fiske mot den 
avsedda målarten alternativt att genomföra en rotenonbehandling av vattnet/ 
vattensystemet ifråga. 
 
Tabell 14. Nyckeltal avseende decimeringsåtgärder. (Nyckeltalsreferens 8) 

 
Metod Antal t o m 2002 Antal lyckade Kommentar 
Rotenon 16 7  

 
 
2.2.3 Förvaltning 
  
2.2.3.1 Organisation 
 

I kommunen finns ca 16 förvaltare som upplåter fiske i varierade former. 
Dominerande organisationsform är fiskevårdsområden. Andra former är t ex 
samfällighetsföreningar. 

 



 

 
 

Fiskevårdsområden 
I kommunen har stora insatser gjorts för att organisera fiskerättsägarna i 
fiskevårdsområden. Fiskevårdsområdenas fördel är att de kan förvalta alla typer 
av fiske och bestå av ett stort antal fiskerättsägare. Storlek och aktivitetsnivå 
varierar mellan de olika områdena. 
 
Tabell 15. Nyckeltal avseende fiskevårdsområden. (Nyckeltalsreferens 9) 

 
År Antal fiskevårdsområden 
2002 8 

 
Sportfiskeklubbar 
I kommunen finns idag 2 sportfiskeklubbar, varav en klubb förvaltar fiskevatten 
som är upplåtna för allmänheten. 

 
Statens vatten 
Staten via länsstyrelsen är också en stor förvaltare av fiske inom kommunen. 
Länsstyrelsen förvaltar i detta uppdrag en stor del av kommunens vatten ovan 
odlingsgränsen. Fisket upplåts till sport – och husbehovsfiske i varierade former 
och omfattning. Statens vatten är uppdelade i fem huvudkategorier. 
Undantagsvatten för samernas husbehovsfiske, husbehovsvatten för ortsbor, 
vatten upplåtna till allmänheten för sportfiske (vissa kvoterade), ej upplåtna 
vatten och ej nyttjande vatten. När det gäller statens vatten ovan odlingsgränsen 
så har samerna en mycket viktig roll  när det gäller förvaltningen av vatten. 
 
Tabell 16. Nyckeltal avseende upplåtna vatten ovan odlingsgränsen i 
Västerbotten. (Nyckeltalsreferens 10) 
 
Nyttjandeform Antal % av antal 
Undantagsvatten för samer (husbehovsfiske 
för ortsbor i 33% av dessa vatten) 

210 24 

Ej upplåtna vatten 35 4 
Husbehovsvatten för ortsbor (upplåts ej för 
sportfiske) 

158 18 

Husbehovsvatten för ortsbor (upplåts för 
sportfiske) 

88 10 

Vatten som upplåts för sportfiske 149 17 
Ej nyttjade vatten 236 27 
Totalt 876 100 

 
Samerna  
När det gäller statens vatten ovan odlingsgränsen har samerna en mycket viktig 
roll när det gäller förvaltningen av vatten. Som urbefolkning har de under många 
generationer byggt upp en erfarenhet och kunskap om fiskevattnens långsiktiga 
nyttjande. Vid beslut och planering i olika frågor är samernas inställning och 
synpunkter av stor betydelse. Samerna har som grundtes att upplåtelser av fiske 
för turism inte får äventyra vattnens långsiktiga produktion av fisk och inte 



 

heller medföra störningar för rennäringen eller på flora och fauna. Man är därför 
angelägna om att själva deltaga och påverka den utveckling som pågår inom 
området fisketurism samt även utveckla fisketurismen som en möjlig binäring 
till renskötseln. 
 
Övriga  
Fortfarande finns det kvar en del fiskevatten som förvaltas av ej organiserade 
fiskeföreningar typ skogsbolag mm. En stor del av de bolagsägda fiskerätterna 
ingår dock i fiskevårdsområden. 
 

2.2.3.2 Fiskeregleringar 
 

En reglering av den mängd fisk som får fångas är i en del av kommunens vatten 
en absolut förutsättning för att fiskbestånden ska kunna bibehållas på eller 
återuppnå en livskraftig populationsstorlek. Svaga bestånd med dålig 
reproduktion eller bestånd med låg medelvikt är ofta ett tecken på ett överfiske. 
 
Fiskeregleringarna skall beslutas av de organisationer som förvaltar fisket. 
Dessa känner vattnen väl och är motiverade att följa upp effekterna av 
regleringarna. I laxvattendragen nedan det nedersta vandringshindret finns ett 
regelverk beslutat av fiskeriverket men för skogslandet och fjällområdet måste 
respektive förvaltare besluta kring de regler som skall gälla. 
 
Fiskeregleringarna kan ske i en mängd olika former t ex fångstbegränsning 
(”bag limit”), trädaläggning, begränsning i fisketid, fridygn etc. En förutsättning 
för dessa regleringar skall vara effektiva är att de fiskade görs medvetna om 
befintligt nätverk. 
 
Tabell 17. Nyckeltal avseende fiskeregleringar. (Nyckeltalsreferens 11) 
 
År Antal sjöar 

med 
nätfiskeför
bud 

Antal vatten 
där endast 
flugfiske 
tillåts 

Antal vatten/ 
vattendrag med 
begränsningar i 
upptag av fisk 
(laxartad) samt 
relevant 
minimimått 

Vattendrag 
med 
maskmeteför
bud 

Trädalagd
a 
vattendrag 

1995 1 0 0 1 0 
2001 11 1 (insatt fisk) 15 2 3 
 
Kommentar: Länsstyrelsen har upphört med att lämna nya eller fortsatta 
tillstånd till nätfiske på vatten (statens vatten ovan odlingsgränsen) med en yta 
under 50 ha. Dessa sjöar räknas därför inte in i ovan liggande tabell. Under tiden 
1995- 2000 så har länsstyrelsen lagt restriktioner på vissa vatten/vattendrag 
(statens vatten) ovan odlingsgränsen och de räknas inte heller in i tabellen ovan. 
De vatten/ vattendrag (statens vatten) som det införts restriktioner på är: 
• Den kvoterade tjärnsystemet mellan Slipsiken och Autjojaure samt del av 

Slipsikån 
• Del av Korpån 
• Vallenjukke med tjärnar 



 

• Guoletisjaureh 
Reglerna som är satta på dessa områden är att endast 3 fiskar får avlivas/ dygn, 
minimimått 30 cm samt att maskmeteförbud råder. 
  

2.2.3.3 Tillsyn 
 

Vid införande av regler, regleringar och förordningar så syftar de till att uppnå 
vissa effekter i det fiske eller för det fiskebestånd som avses. För att dessa skall 
vara effektiva krävs förutom information även en aktiv tillsyn av efterlevnaden 
ute vid vattnen. 
 
Behovet av tillsyn varierar beroende på en mängd olika faktorer men viktigt är 
att insatserna görs i sådan omfattning att det ger respekt och trovärdighet för de 
fastställda reglerna. 
 
Tabell 18. Nyckeltal avseende fisketillsyn. (Nyckeltalsreferens 12) 
 
År Antal tillsynsmän Antal Polisanmälningar 
1999-2000 45 8 

 
2.2.3.4 Utbildning 
 

Kunskaperna förbättras kontinuerligt kring fiskevård och våra fiskebestånd. Det 
är av största vikt att de som vårdar och förvaltar fiskevatten förkovrar sig i de 
nya kunskaperna. Detta höjer kvaliteten på fiskevårdsarbetet och ökar 
möjligheterna att uppnå ett varaktigt nyttjande av fiskebestånd. 
 
Det är även viktigt att de fiskande tar del av de nya rönen inom fiskevårdens 
område. Detta ger en större förståelse och en bättre efterlevnad för de olika 
åtgärder och de begränsningar som förvaltarna av fisket genomför. 

 
Tabell 19. Nyckeltal avseende utbildning. (Nyckeltalsreferens 13) 
 
År Genomförda utbildningsinsatser mot 

förvaltare av fiskevatten 
 Fiskevård Fisketillsyn 
2002 1  3 

 
2.2.3.5 Planering 
 

Inriktningen på dagens fiskevård innebär att det är ett långsiktigt arbete som 
kräver många års arbete innan resultaten kan skönjas. Det är därför viktigt med 
en långsiktig planering av de åtgärder och de insatser som skall göras. Det är 
även viktigt med en noggrann planering mellan t ex marknadsföringsinsatser 
och fiskevård. Fiskevårdsinsatserna bör ju ges tid att få effekt innan 
marknadsföringen startar. En långsiktig planering är i många fall en direkt 
förutsättning för att kunna ta del av de bidragssystem som finns inom 
fiskevårdens område. 
 
En lämplig planeringsform är att upprätta en verksamhetsplan. Denna bör 
innehålla avsnitt som behandlar service, information, fiskevård, marknadsföring 



 

samt utbildning. Planen bör för att ge en långsiktig stabilitet i arbetet och gälla i 
åtminstone 3 år. Dock bör planen vara tidsbegränsad till högst 5 år pga. att 
förändring sker hela tiden inom områdets vatten, biologisk kunskap, regelverk 
etc.   
 

2.2.3.6 Personal 
 

Den sakkunskap som krävs för ett meningsfullt fiskevårdsarbete finns i dag 
tillgängligt både i Dorotea kommun och genom samarbete även i 
grannkommunerna. Tillgång till lokalt stationerad kompetens med 
fiskeribiologisk utbildning är en förutsättning för att driva fiskevårdsarbetet 
framåt. Sakkunskap finns även ute i fiskevårdsområdena huvudsakligen i form 
av praktiska kunskaper. 
 
Uppskattning av personal inom Dorotea kommun som arbetar med fiskevård. 
 
Tabell 20. Nyckeltal avseende fiskevårdspersonal. (Nyckeltalsreferens 14) 
 
Personalkategori Antal 

tjänster 
Utbildning/ bakgrund Övrigt 

Miljöinspektör 
med 
fiskebiologiska 
kunskaper 

0,5 Miljöinspektör samt 
20 poäng fiskebiologi 
och fiskeodling 

Kommunanställd 

Praktisk 
fiskevård 

2 Huvudsakligen 
praktisk erfarenhet 

Ideellt arbete (FVO) 

 
2.2.3.7  Nyttjare 
 

Yrkesfiskare 
Inom kommunen förekommer inget yrkesfiske.  

 
Husbehovsfiske 
Husbehovsfiske förekommer i stor omfattning. Husbehovsfisket kan delas upp i 
två kategorier, samernas husbehovsfiske och lokalbefolkningens 
husbehovsfiske. Samernas husbehovsfiske regleras i rennäringslagen och 
innebär tillgång till ett stort antal vatten. Nyttjandet av samernas tillgång till 
husbehovsfiske är dock begränsad och huvudsakligen inriktat på större vatten 
som i regel så kallade undantagsvatten som ej upplåts för sportfiske. 
Husbehovsfisket för övrig lokalbefolkning är av större omfattning och berör 
även mindre vatten. Länsstyrelsen har dock upphört med att lämna nya eller 
fortsatta tillstånd till nätfiske på vatten med en yta under 50 ha. De uppgifter 
som framgår av tabell 17 omfattar inte samernas fiske. 

 
Tabell 21. Nyckeltal avseende nätupplåtelser ovan odlingsgränsen på statens 
mark. (Nyckeltalsreferens 15) 
 
År Antal upplåtna vatten för nätfiske ovan odlingsgränsen (statens 

vatten) 
 



 

Mindre än 50 ha                                                     Större än 50 ha 
2000 4   (8 nätupplåtelser i dessa 

vatten) 
7   (62 nätupplåtelser i dessa 
vatten) 

  
Sportfiske 
Sportfiske behandlas i kapitel 3 sporfisketurism. 

 
 

2.3 FISKEVÅRD - MÅL OCH RIKTLINJER 
 

Kommunen har definierat målsättningar och riktlinjer för de olika 
åtgärdsområdena inom fiskevården. Dessa skall användas som utgångspunkt för 
upprättande och genomförande av åtgärdsprogram som tas fram i samarbete 
med fiskevattenförvaltare och fiskeklubbar. 
 

2.3.1 Fiskevård 
 
2.3.1.1 Vattenkvalitet 
 

Målsättning 
Av mänsklig verksamhet betingade försämringar av vattenkvalitet skall ej 
tillåtas utgöra en orsak till att något av våra naturligt förekommande fiskbestånd 
minskar eller försvinner. 
 
Riktlinjer 
I de vattensystem där pågående försurning nått nivåer som verkar menligt på 
fiskeekosystemen skall effekten motverkas med hjälp av kalkning eller annan 
åtgärd med motsvarande effekt. Viktigt att vattenkemisk målsättning anpassas 
till vattensystemets naturliga förutsättningar. 
 
Vattenföretag och andra åtgärder som innebär risk för slamning eller annan 
påverkan som riskerar att resultera i menlig påverkan på reproduktionen hos fisk 
skall förläggas till sådan plats och tid på året att riskerna elimineras. Samråd 
skall alltid ske med fisksakkunnig. 
 
Högsta prioritet har vattendrag som har förutsättningar för laxfiskar såväl 
vandrande som stationära. 
 
I reglerade vattendrag skall en bättre anpassning ske vad gäller 
minimitappningar. Ökade tappningar ger vissa möjligheter att minska den skada 
som regleringen orsakat på fisket och det biologiska livet. Högsta prioritet har 
högre minimitappningar i vattendrag som har förutsättningar för laxfiskar såväl 
vandrande som stationära. 
 
I regleringsmagasin sker snabbt en urlakning av näring och detta ger avsevärt 
försämrade levnadsbetingelser för fiskbestånden. Insatser bör göras för att 
utreda möjligheterna med att höja näringsstatusen i magasinen, där 
matfiskodling kan vara ett alternativ. 

 
 



 

 
2.3.1.2 Biotopåtgärder 
 

Målsättning 
Samtliga negativt påverkade vattenbiotoper skall återställas till mer ursprungligt 
skick. 
 
Riktlinjer 
I flottledsrensade vattendrag skall de påverkade sträckorna återställas. De 
dammar som kan finnas i sjöarnas utlopp och inte behövs för att upprätthålla 
vattenföringen under lågvattenperioden skall tas bort. I vissa fall har dammen 
styrt nivån i den ovanliggande sjön. I dessa fall ersätts dammen med en 
stentröskel på motsvarande nivå. I reglerade vattendrag skall krävas att 
restaureringsåtgärder genomförs som minskar den negativa effekten av den 
förändring av vattenföringen som minimitappningar innebär. Högsta prioritet 
har vattendrag som har förutsättningar för laxfiskar såväl vandrande som 
stationära. 
 
För många av de sjöar som sänkts eller utdikats är motivet för ingreppet ej 
längre aktuellt. Dessa sjöar skall med hjälp av lämpliga biotopåtgärder återfå sin 
ursprungliga omfattning. 
 

2.3.1.3 Fiskvägar 
 

Målsättningen 
Fiskvandring skall möjliggöras förbi de vandringshinder som eliminerat eller 
avsevärt försvårar en ursprunglig förbivandring. 

 
Riktlinjer 
Fiskevandring skall säkerhetsställas i de vattendrag där mänsklig påverkan 
orsakat vandringshinder eller avsevärt försvårat förbivandring. I undantagsfall 
kan nya vandringsvägar öppnas förutsatt att dessa bevisligen ej medför någon 
menlig effekt på befintliga ekosystem. 
 
I de reglerade vattendragen skall fungerande fiskvägar inrättas i de dammar som 
medför vandringshinder. 
 
I regleringsmagasinen finns många biflöden som kan utgöra potentiella 
lekområden. Svårigheter för fiskvandring uppstår  dock ofta när magasinet är 
sänkt. Åtgärder skall vidtas som möjliggör lekvandring till dessa biflöden. 
 
Högsta prioritet har vägtrummor och liknande som försvårar lekvandring och 
spridning i mindre vattendrag samt vandringshinder i regleringsmagasin som 
försvårar lekvandring för fisk. 

 
2.3.1.4 Fiskutsättningar 

 

Målsättning 
Utsättningarna skall i huvudsak ske med ett så lokalt härstammande 
utsättningsmaterial som möjligt. 



 

 
Riktlinjer 
Utsättningarna skall i huvudsak ske enbart med inhemska fiskarter och syftet 
skall vara att återskapa eller förstärka befintliga bestånd. Utsättningsmaterialet 
ursprung skall vara så geografisk närliggande som möjligt. 
 
Utsättningsbehov kontra eventuell annan möjlig åtgärd skall noggrant analyseras 
i samband med planeringen. 
 
I fjällområdet skall inga utsättningar ske i de få kvarvarande fisktomma vatten 
för att bevara unika ekosystem. 
 
Högsta prioritet har vattensystem där laxartad fisk försvunnit på grund av 
mänsklig påverkan. 
 

2.3.1.5 Decimeringsåtgärder 
 
Målsättning 
Åtgärderna skall möjliggöra för undantryckta eller hotade bestånd att återerövra 
ursprungligt livsrum och populationsstorlek. 
 
Riktlinjer 
De främmande arter som har introducerats och menligt påverkat naturligt 
förekommande bestånd skall i största möjligaste utsträckning elimineras eller 
reduceras till en omfattning som ej påverkar de naturliga bestånden. Åtgärden 
bör i första hand ske med utfiskning men även kemisk behandling kan bli 
aktuell. 
 
I många fall har utsättningar inneburit kvalitetsförsämring på befintliga bestånd 
på grund av ökade eller förändrade konkurrensförhållanden. Här skall genom 
decimeringsfisken ursprungligare förhållanden mellan fiskpopulationerna 
återställas. 
 
Högsta prioritet har undantryckta sjöbestånd av öring och röding. 

 
 
2.3.2 Förvaltning 

 
2.3.2.1 Organisation 
 

Målsättning 
För fiskets förvaltning skall organisationsformer eftersträvas som bevarar, 
restaurerar och tillgängliggöra varaktiga fiskemöjligheter. 
 
Möjligheten för kommunen, näringsidkare eller liknande till underupplåtelser 
med ensamrätt skall öka. 
 
Samernas viktiga roll i förvaltningen av statens vatten skall lyftas fram 
tydligare. 
 



 

Riktlinjer 
I de områden som idag saknar täckning skall behovet av organisationer ses över. 
 
Förvaltarnas möjligheter att få tillgång till vatten med rådighet och kontroll i 
syfte att upplåta med ensamrätt till fisketurister skall prioriteras. 
 
Samerna skall redan på idéstadiet involveras i dessa frågor. 
 

2.3.2.2 Områden 
 

Målsättning 
Det är angeläget att fiskbestånden vårdas och utnyttjas på bästa sätt. FVO skall 
omfatta fiske som tillhör flera fastigheter. De biologiska förutsättningarna är 
därför viktiga. I dag saknas en förvaltningsform för fiske i vatten ovan 
odlingsgränsen med blandad ägarstruktur, då statens vatten ej kan ingå. Arrende 
blir då enda möjligheten att få ett sammanhängande område. Kostnaden för 
arrende är alltför hög i dagsläget, då FVO ansvarar för tillsyn, information och 
försäljning av fiskekort.  
Enligt LOFO skall den geografiska avgränsningen av fvo i första hand 
eftersträvas en med hänsyn till fisket och fiskevården naturlig enhet. En sådan 
enhet kan exempelvis vara en sjö, ett sammanhängande system av sjöar och 
vattendrag eller en älvsträcka avgränsad av vandringshinder. 
 
Riktlinjer 
FVO och samfälligheters gränser skall ses över för att ge dessa en mer enhetlig 
struktur där vattendelare blir naturlig gräns.  
 
Översyn skall göras över de missförhållande som idag råder i vatten ovan 
odlingsgränsen där ägandet är delat. 
 

2.3.2.3 Fiskeregleringar 
 

Målsättning 
Fiskeregleringar skall beslutas på lägsta administrativa nivå och säkerställa att 
det ges optimalt antal fisketillfällen utan att riskera överfiske. 
 
Riktlinjer 
Behovet av fiskeregleringar skall lyftas fram och tydliggöras för förvaltare och 
nyttjare. Lokalt bestämmande och bra information ökar förståelsen hos nyttjarna 
vilket är en förutsättning för att erhålla maximal efterlevnad av regleringar. 
 
Fisket skall regleras och via varierande upplåtelser anpassas till de olika 
vattnens produktionsförmåga.  
 
Husbehovsfiske skall i första hand styras till de större mer produktiva vattnen 
och sportfisket till de mindre. 
 
Vatten för sportfiske skall separeras för olika kategorier av sportfiskare. 
 
Högsta prioritet har reglering av fångstuttaget till vattnens produktionskapacitet. 



 

2.3.2.4 Tillsyn 
 

Målsättning 
Tillsynen skall ha en omfattning som garanterar de förväntade effekterna av 
påkallade regler och förordningar. 
 
Riktlinjer 
Tillsynen skall, förutom kontroll av efterlevnaden, även ses som en möjlighet att 
förbättra allmänhetens kunskap kring de regleringar som finns inom regionen. 
Verksamheten skall därför i första hand koncentreras till de områden där 
informationsbehovet är störst. 
 
Tillsynen skall vara av sådan omfattning att samtliga nyttjare känner respekt för 
gällande regler och begränsningar och därmed blir motiverad till noggrann 
efterlevnad. 
 
Högsta prioritet har en ökad samverkan mellan olika kategorier tillsynsmän och 
uppdragsgivare. 
 

2.3.2.5 Utbildning 
 

Målsättning 
Förvaltare av fiske och fiskevatten samt de fiskande skall utöka sina kunskaper i 
varaktigt fiske och fiskevård. 
 
Riktlinjer 
Ett stort utbildningsbehov kring alla områdena fiskevård och förvaltning 
föreligger inom kommunen och övriga Sverige. Kännedom kring olika 
möjligheter att förkovra sig inom området fiskevård måste förbättras hos 
förvaltare och nyttjare. En kontinuerlig samordning/sammanställning av 
tillgängligt utbildningsmaterial underlättar för en utökad utbildningstakt. En 
viktig del i utbildningsinsatserna är att lyfta fram sportfiskets potential som 
produkt för utveckling av turismen samt verka för att sprida en positivare attityd 
och högre status för fiskevården och sportfiskeprodukten. 
 
Högsta prioritet har ökande kunskaper i beståndsvård. 
 

2.3.2.6 Planering 
 

Målsättning 
För varje organisation som arbetar med fiske och fiskevård skall det finnas en 
långsiktig hållbar planering i form av en verksamhetsplan. 
 
Riktlinjer 
Ökad information skall upplysa förvaltare av vatten kring fördelarna med en 
långsiktig planering avseende såväl fiskevård som marknadsföring, information 
mm. Upplysning kring och hänvisning till goda exempel skall underlätta 
planarbetet. Grundläggande information som t.ex. elfiskeresultat skall kunna 
tillgängliggöras. Planeringen skall ske i samråd med berörda parter t.ex. samerna 
och näringen. 



 

 
Högsta prioritet har information gentemot kommunens fiskeförvaltare. 
 

2.3.2.7 Personal 
 

Målsättning 
Fiskebiologisk kompetens skall finnas lokaltstationerad inom kommunen för att 
leda utvecklingen av fiskevårdsarbetet. Personal med grundläggande 
fiskevårdsutbildning skall finnas för att bistå med praktiskt fältarbete. 
 
Riktlinjer 
Personalen skall ha fiskebiologisk kompetens som fortlöpande hålls uppdaterad 
och aktuell. 
 

 

2.4 LAGSTIFTNING OCH PLANER 
 

2.4.1 Fiskelagstiftning 
 

Nedan redovisas översiktligt de lagar, förordningar och författningar som 
kommunen och fiskerättsägarna har att följa i fiskevårdsarbetet. Till många av 
nedanstående har vissa kompletteringar skett med senare beslut men här 
redovisas endast huvuddokumenten. 
 
Fiskelagen (1993:787) 
 
Fiskeförordningen (1993:1097) 
 
Lagen om fiskevårdsområden (1981:533) 
 
Lag om förvaltning av samfälligheter (1973: 1150) 
 
Fiskeriverkets författningssamling (1993:31) 
 
Miljöbalken (1998:808)  
 

2.4.2 Planer 
 

Fiskevårdsarbetet berörs av ett antal olika planer som styr olika delverksamheter 
inom området. 
 
Länsfiskeplan 
Se avsnitt 1.4. 
 
Länskalkningsplaner 
De årliga länskalkningsplanerna som upprättats av länsstyrelsen styr 
kalkningsverksamheten och effektuppföljningen av den. Här ingår även 
biologiskt återställningsarbete i kalkade vatten. Dorotea kommun bedriver 
kalkning av Fjällån och dess avrinningsområde samt sjöarna Stortjärn, Lillsjön 



 

och Ö Tallvattensjön. Effektuppföljning i form av vattenprovtagning och 
elfisken sker inom kommunen i enighet med planen. 
 
 
Fiskeriverkets policy fiskeutsättningar 
Fiskeriverket har lagt fast en policy för den framtida 
fiskeutsättningsverksamheten. Denna policy lägger riktlinjerna för vilka former 
av utsättningar som harmoniserar med dagens syn på bevarande av biologisk 
mångfald, främmande arter m.m. 
 
Dessa riktlinjer ligger som bas för handläggningen av utsättningsärenden. 
 
Aktioner för biologisk mångfald 
Under 1995 beslutades på ett flertal statliga verk om riktlinjer kring framtida 
arbetet med bevara den biologiska mångfalden. Dessa redovisades i så kallade 
aktionsplaner för biologisk mångfald. De som i första hand berörde fiskets 
område var Naturvårdsverket och Fiskeriverkets aktionsplaner. 
 
 

2.5 FINANSIERING 
 

Omfattningen av fiskevårdsverksamheten är inom många åtgärdsområden direkt 
kopplad till tillgängliga ekonomiska resurser. Detta gäller framförallt  
fiskevårdande arbete. Fiskeutsättningar, biotopvård, fiskvägar är oftast relativt 
kostsamma projekt. Inom segmentet förvaltning finns däremot många åtgärder 
som inte behöver stora ekonomiska anspråk t.ex. fiskereglering och planering. 
 
För att bedriva mer kostsamma projekt krävs oftast extern finansiering via någon 
typ av bidrag. Nedan beskrivs de bidragsmöjligheter som finns tillgängliga idag.  
 

2.5.1 Kommunalt fiskebidrag 
 

Dorotea kommun har idag ett årligt fiskevårdsbidrag som är riktad till 
fiskevårdsområdesföreningar. Bygdeavgiftsmedel används även i viss 
omfattning till fiskevårdsåtgärder/utsättningar, etc. De kriterier som är 
bidragsberättiga är långsiktig hållbar fiskevårdsplan samt service kring 
vatten/vattendragen. 
 

2.5.2 Statliga bidrag, anslag C4: Fiskevård 
 

Regeringen har avsatt ett anslag på 20 miljoner kr/år för fiskevård. Anslaget 
förvaltas av Fiskeriverket. Anslaget får användas till fiskevårdsåtgärder inom 
fem olika kategorier nämligen; bildande av fiskevårdsområden, Fisketillsyn, 
Utsättningar, Bevarande av hotande arter och stammar, Främjande av biologisk 
mångfald. Ansökningar sker till Länsstyrelsen som sammanställer och äskar 
medel årligen från Fiskeriverket. 

 



 

2.5.3 Bidrag för kalkning av sjöar och vattendrag 
 

Bidrag för sjöar och vattendrag där försurningsskador hotar eller redan har 
uppstått. Urval av vatten sker utifrån omfattande biologiska och vattenkemiska 
undersökningar samt vattnens skyddsvärde. 

 
Anslaget förvaltas av Naturvårdsverket. Planering och ansökningarna för projekt 
ingår i den årsvisa länskalkningsplanen och i denna sker en länsvis 
sammanställning och prioritering av projekt. 

 
2.5.4 Bidrag för återställning i kalkade vatten 
 

Detta bidrag är endast tillgängligt för fiskevårdsarbete i vattensystem som är 
kalkade. Syftet med åtgärderna skall vara att restaurera och återskapa de bestånd 
som försvunnit eller decimerats på grund av försurningens påverkan. 
 
Anslaget förvaltas av Naturvårdsverket. Planering och ansökningarna för projekt 
ingår i den årsvisa länskalkningsplanen och i denna sker en länsvis 
sammanställning och prioritering av projekt. 
 

2.5.5 Vattenavgiftsmedel 10 kap. 5§ vattenlagen 
 

De ekonomiska resurser som finns inom denna kategori utgör ersättningar för 
den skada som åsamkats av olika regleringsföretag. Dessa har i vattendom blivit 
ålagda att avsätta en summa pengar att nyttjas för att minska regleringens 
negativa effekt på vattensystemet. 

 
I vattendomarna finns det oftast speciserat till vilka åtgärder som nyttjade 
pengar kan komma i fråga. 
 
Ansökningar av projekt sker till Fiskeriverket.  
 
I och med miljöbalkens ikraftträdande 1 januari, 1999 sker all prövning av 
vattenverksamhet enligt (11 kap). Vattenlagen (1983:291) har i och med 
miljöbalkens införande upphävts. 
 

2.5.6 Vattenavgiftsmedel 10 kap. 6§ 
 
Principer som ovan men beslutade enligt den äldre vattenlagen. 
 

2.5.7 Övriga medel 
 
Utöver ovan beskrivna medel finns ett stort antal bidragsmöjligheter t.ex. EU- 
medel och projektmedel som kan sökas för fiskevårdsåtgärder och liknande. 
 

2.5.8 Översikt 
 
Nedan följer en översikt över de vanligaste bidragstyperna samt förvaltare och 
ansökningstider. Detta är de bidragsformer som är särskilt inriktade mot 
fiskevården. 



 

 
Tabell 22. Bidragsmöjligheter inom fiskevårdsområdet. 
 
Bidrag Förvaltare 

centralt 

Förvaltare län Ansökningstid 

C4: Fiskevård Fiskeriverket Lst: Markförv. Höst 
Kalkningsbidrag Naturvårdsverket Lst: Miljöanalys Vår 
Biologisk återställning Naturvårdsverket Lst: Miljöanalys Vår 
Vattenavgiftsmedel 10:5 Fiskeriverket  Året runt 
Vattenavgiftsmedel 10:6 Fiskeriverket  Året runt 
Kommunala 
fiskevårdsb. 

  Innan 31 mars 

 
 

 

3 FISKETURISM 
 

Turismen är en näring som allmänt sett bedöms växa i framtiden. Fisketurismen 
är en gren som är av särskilt intresse för inlandet och fjällområdet med hänsyn 
till de goda naturliga förutsättningar som finns. Goda skäl att satsa på 
fisketurism är bland annat: 
 
• Sportfisket lokalisering till glesbygder och områden med hög arbetslöshet 

gör att värdet av en ökning av antalet arbetstillfällen är extra stort. 
 

• Kostnaderna för att utveckla ett sportfiske riktat till resande turister är låga i 
förhållande till många andra typer av turistnäringar. 
 

• Sportfisket gynnar ett brett utbud av service i form av utrustning, transporter, 
boende, mat och diverse övriga tjänster. 
 

• Sportfisket kan bedrivas under en stor del av året vilket innebär att 
investeringar och projekt kan nyttjas under en större del av året än vad som 
är fallet för den vanliga semesterturismen. Förutsättningarna är därför större 
att investeringarna ska bli lönsamma. 

 
Med de rätta förutsättningarna kan fisketurismen utvecklas till en betydande 
lokal näring. En grundförutsättning är att man genom fiskevårdsåtgärder och 
fiskeregler utifrån vattnens produktionskapacitet skapar ett högkvalitativt fiske. 
 
Ett problem i dagsläget är att fiskeresursen inte nyttjas på ett sätt som optimerar 
intäkterna till bygden. En stor del av fisketuristerna nyttjar fisket och köper 
fiskekort men lämnar i övrigt inte ifrån sig så mycket pengar i området. Till viss 
del beror detta på att den lokala näringen inte har utvecklat, ofta pga. brist på 
ekonomiska och kompetensmässiga resurser, de strukturer och den serviceanda 
som krävs för att fisketurismen ska ge några större ekonomiska effekter i 
bygden. En annan orsak till detta är tyvärr att fiskerättsägarna och 
lokalbefolkningen i ganska stor omfattning har en negativ attityd till ökad 
fisketurism. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5. Flugfiske i en av tjärnarna inom det kvoterade området mellan Slipsiken 
och Autojaur. 
 

 

3.1 DEFINITIONER 
 
Följande definitioner avseende begreppen inom området fisketurism är allmänt 
vedertagna och gäller kommunens fiskevårdsplan. 
 
Fisketurist: Personer som reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 

omgivning för kortare tid än ett år och övernattar på platsen för 
besöket. Resans huvudsakliga ändamål är sportfiske. 

 
Sportfiske: Fiske med handhållet spö eller handlina, bedrivet för nöje och 

rekreation. 
 
Se även definitioner under 2.1 
 
 

3.2 NULÄGESBESKRIVNING 
 

3.2.1 Sportfiskaren 
 

Allmänt 
Sportfiskaren är en mycket heterogen grupp och varje sportfiskare har en egen 
profil utifrån ett stort antal faktorer som t.ex. fisketeknik, arter, vattendjup, 
omgivning, årstid, servicekrav, boendeform mm. 

 
Sportfiskarens inriktning 
Sportfiskaren kan indelas utifrån sin särskilda teknik, inriktning på fiskarter, 
krav på miljö, service och många andra faktorer. 
 

 



 

 
Generalisten 
Har ett brett fiskeintresse och fiskar på många olika arter med varierande 
fiskemetoder. Fiskar ofta både sommar och vinter. Kan t.ex. fiska i fjällen med 
spinnspö efter öring och röding, i skogslandet efter abborre och gädda, bäckmeta 
efter öring, pimpelfiska under vintern etc. 
 
Specialisten 
Har specialiserat sig på en fiskemetod och fiskar ofta efter ett fåtal arter. Här har 
vi t.ex. flugfiskaren som fiskar efter öring, harr och röding. Är ofta väldigt 
kunnig om fisketeknik och tar reda på de lokala förutsättningarna. Om fiskaren 
kommer från trakten nyttjas i regel service i liten omfattning. Specialisten som 
kommer från andra regioner eller framförallt utlandet har ofta höga krav på 
service, boende, guidning etc. Specialisten är väldigt trovärdig vad gäller att 
sprida reklam över ett område. 
 
Spinnfiskaren 
Använder spinn- eller haspelutrustning och fiskar med drag, spinnare, flugkast 
och mask. Fiskar ofta efter många olika arter. På grund av betenas utformning 
skadas fisken i regel så att återutsättning ger mycket hög dödlighet. 
 
Flugfiskaren 
Använder flugspö och flugor och fiskar huvudsakligen efter harr, öring och 
röding. Metoden är skonsam mot fisken eftersom flugan i regel sitter ytligt och 
lätt kan lossas vilket underlättar återutsättningen av fisk. Studier har visat att det 
råder låg dödlighet på återutsatt fisk. 
 
Bäckmetaren 
Fiskar med metspö eller liknande och använder mask som agn. Fiskar efter 
bäcköring i bäckar och åar. Metoden kan vara mycket effektiv. Fisken tar betet 
ordentligt och sväljer ofta kroken. Detta medför att blir svårt att lossa och 
återutsätta fisken. Mycket hög dödlighet hos återutsatt fisk. 
 
Trollingfiskaren 
Fiskar från båt med en eller flera spön med beten på olika djup. Fiskar i regel 
efter öring och röding. Hit kan långdragfiske efter röding hänföras. På grund av 
betenas utformning skadas fisken i regel så att återutsättning är svår och ger 
mycket hög dödlighet. Fisket sker dock oftast i större sjöar som tål ett relativt 
stort uttag. 
 
Pimpelfiskaren 
Fiskar med pimpelspö och blänke med agnad krok och ibland med fluga som 
upphängare. Även andra beten som t.ex. mormyska används. Fisket sker efter ett 
flertal arter men populärast är rödingen. Vissa fiskare använder olika 
näringsblandningar som man mäskar med, d.v.s. släpper ner i vattnet för att 
locka till sig fisken. Återutsättning med god överlevnad är möjlig. 

 
Sportfiskarens geografiska ursprung 
Sportfiskaren kan utifrån sitt geografiska ursprung indelas i följande kategorier: 



 

 
• Lokal fiskare. Kan indelas i undergrupperna: 

 
* Fiskerättsägare 
* Ortsbor och övriga närboende 

 * Fritidshusboende 
 

• Närfiskare. De som reser mellan hemmet och fiskevattnet, 80 km eller en 
timmes väg från hemorten. 
 

• Fjärrfiskare. Kommer från mer avlägsna orter inom eller utom landet. 
  
Sportfiskarens övriga karaktärer 
Utöver ovan nämnda egenskaper tillkommer fiskarens övriga önskemål eller 
krav på fiskeprodukten (se 3.2.4) 

 
3.2.2 Marknaden 
 

Allmänt 
Marknaden kan indelas grovt i närmarknaden (inom Sverige) och 
fjärrmarknaden (andra länder). 
 
Närmarknaden 
Närmarknaden är i dag den största marknaden. Den kan indelas i lokal, regional 
och nationell (Sverige). 
 
Fjärrmarknaden 
Fjärrmarknaden (utland) har idag en relativt liten andel. Den är dock på 
uppgående och mycket intressant. Här kan man finna fiskekategorier som har 
höga krav på servicenivå och standard samtidigt som man är mycket skonsam 
mot fiskeresursen eftersom man accepterat fångstbegränsningar och 
återutsättningar till fullo. 
 
Marknadsföring 
Under lång tid så har marknadsföringen och synsättet på marknadsföringen legat 
i marketing mix- synsättet med de fyra P:na som stomme. Företaget har styrt 
och baserat sin marknadsföring på de fyra P:na. Kombinationen av de fyra P:na 
har blivit företagets marketing mix. 
• Produkt 
• Plats 
• Pris 
• Påverkan/ promotion 
Men idag med hjälp av den nya IT- tekniken så börjar en ny form av 
marknadsföring ta form. Idag handlar det mera om att utveckla relationer till 
kunderna och ett samspel mellan både kund och säljare där bägge parter tjänar 
på utbytet. 
 
Marknadsföring av tjänster skiljer sig helt från den traditionella synen på 
marknadsföring som en separat speciallistfunktion. Marknadsfunktionen är här i 



 

stället spridd över stora delar av organisationen. Som följd därav kan strategisk 
planering av marknadsföring inte ses separat från en övergripande strategisk 
planering. 
 
För att kunna överleva som företag i dag så måste man göra ett mycket bra 
arbete.  Kunden möter ett överflöd i sökandet, så därför måste man övertyga 
deras behov och ha hög kvalitet. Människor behöver fritid, och de vill 
tillfredställa sina behov och önskningar, vilket skall vara till nytta och ha ett 
värde. 
 
Internationellt har top 10 Fishing Sweden ytterligare förstärkt sin ställning på 
marknaden. Antalet bokningar har åter ökat och ytterligare press- och 
agentkontakter har tagit under året. Top 10:s positiva samarbete med turistrådet 
och genom att vara delaktig och rådgivande i många projekt i landet gör Top 10 
till en viktig aktör inom fisketurism. 
 
Exempel på marknadsföringsåtgärder är att kommunerna i Södra Lappland, 
Dorotea, Vilhelmina och Åsele samarbetar med broschyrer, annonser, mässor 
etc. i samarbete med näringen.  

 
3.2.3 Näringen 

 
Allmänt 
Med näringen avses alla aktörer som helt eller delvis arbetar inom 
sportfiskeområdet. 
 
Anläggningar 
Med anläggningar avses anläggningar för boende i samband med turism. I 
kommunen finns ett antal anläggningar av olika typer, allt från enkla 
campingplatser till hotell.  
 
Fiskerättsägare/ förvaltare 
De fiskevatten som upplåts ägs och förvaltas i huvudsakligen av 
fiskevårdsområdesföreningar. Fiskedygnsvärdet beräknas till 3- 4 miljoner kr 
(nyckeltalsreferens 10). Förvaltningar och resultat i form av fiskekortsförsäljning ser 
ut enligt följande: 
 
Tabell 22. Nyckeltal avseende fiskekortsförsäljning 1997- 1999 (Nyckeltalsreferens 
16). 
  
Förvaltare Antal fiskedygn 1997 Antal fiskedygn 1998 Antal fiskedygn 1999 
Sallsjöåns FVO 1706 2064 1441 
Bellvik- Rörström FVO 2067 1896  
Bergvattnets SFF    
Höglands FVO 725   
Storbäck- Arksjö FVO 914 1424 1056 
Mårdsjö FVO 267 236  146 
Rajastrands FVO 1315 1399 1325 
Ormsjöortens FVO 1275 717  
Slipsikens kfo 81 53 88 
Bergvattensjön kfo 998 1023 1041 



 

Rissjöarnas kfo 470 327 383 
Avaträsk- Arksjö FVO  1401 2270 
Risbäcks kfo    
Dorotea övre 
sockenalm. 

   

Borgafjälls kfo    
Statens vatten ovan 
odlingsgränsen 

   

Assi Domän    
 
Handel 
I kommunen finns ca 2 livsmedelsbutiker, 1 sportaffär, och  8 bensinstationer 
med butik. Fisketurismens betydelse för dessa är svår att mäta eftersom ingen 
statistik samlas in för detta. För glesbygdsbutikerna i fjällområdet är sannolikt 
fisketurismen sommar som vinter kompletterat med annan besöksnäring av stor 
betydelse. 
 
Transportföretag 
När det gäller fisketuristens val av transportmedel är det i dagsläget egen bil 
som dominerar. Detta är ganska naturligt med tanke på den begränsade 
möjligheten att nå avlägsna mål i glesbygden med relativt stort bagage och med 
stor möjlighet avseende restider. 
 
Ett annat transportmedel av betydelse är flyget, huvudsakligen då 
helikopterflyget. Helikoptern ger en möjlighet att på ett bekvämt sätt nå 
intressanta fiskevatten i fjällområdet. 
 

3.2.4 Produkten 
 

Fiskeprodukten kan definieras som en komplex sammansättning av följande 
delar i olika proportioner utifrån fisketuristens önskemål och val. 
 
• Fisket 
• Omgivande natur 
• Tystnad 
• Ensamheten 
• Kultur 
• Information 
• Service 
• Boendeform 
• Mat 
• Guidning 
• Transporter 
• Utrustning 
• Kringaktiviteter 

 
I Dorotea kommun finns goda förutsättningar att kunna erbjuda ett brett och 
varierat utbud av fiskeprodukter. Exempel på fiskeprodukter i dagsläget: 

 
Tabell 23. Exempel på fiskeprodukter 2000. 



 

Typ av fiskeprodukt 
Borgagården. Logi, mat, fiskeinformation. Fiske i fjällmiljö. 
Doro-Camp Lappland. Logi, guidning, fiskeredskap. Fiske efter öring, harr etc. 
Harrsjö jakt & fiskecamp. Logi, guidning. Fiske efter harr, öring etc. 
Nya Risbäcksgården, Logi, mat, Fiske i närområdet efter harr, öring etc. 
Nynäs Jakt & Fiskecamp. Logi, guidning, trollingfiske etc. 
Deepdiv Jakt & Fiske. Logi, guidning, trollingfiske, etc. 
Jakt & Fiskemuseum. Guidning, fiskeredskap etc. 

 
3.2.5 Personal 
 

När det gäller personal som arbetar med fisketurism är det till stor del samma 
personer som arbetar med fiskevården (se 2.2.3.6). Till detta kommer den 
kommunala personal som arbetar med turistiska frågor i allmänhet. 

 
Vidare arbetar de näringsidkare som har fisket på sitt program till viss del med 
fisketuristiska frågor. Omfattningen beror på vilken andel och profil man har på 
sitt företag. 

 
3.2.6 Attityder till sportfisket 
 

En viktig förutsättning för att fisketurismen skall kunna utvecklas i linje med de 
naturliga förutsättningar som finns är att sportfisket och sportfisketurismens 
status höjs. I detta ligger också att man inser att fisket inte ska ses som en 
enskild egendom utan som en viktig naturresurs som kan utveckla bygden. 

 
Generellt ser det ut som att befolkningen välkomnar sportfisketurister och tror 
på fiskeresursens attraktivitet och utvecklingspotential. Däremot är intresset 
begränsat när det gäller att arbeta inom detta område. Vidare är 
husbehovsfiskare, fiskerättsägare, och renägare överrepresenterade bland dem 
som är negativa till sportfisketurister. (Alatalo, M. (1998): Om västerbottningens 
fiskevanor och attityder till sportfisketurister, fiskeresursen, fiskevård och 
allemansrätten). Kulturgeografiska Institutionen, Umeå Universitet). 

 
 

3.3 FISKETURISM- MÅL OCH RIKTLINJER 
 

3.3.1 Marknaden/ fisketuristen 
 

Målsättning 
Den marknad som i första hand skall förse Dorotea med fisketurism, är den med 
höga krav på servicenivå samtidigt som den är skonsam mot naturresurserna. 
 
Riktlinjer 
Marknadsföringsinsatserna skall grundas på analyser av marknaderna, särskilt 
när det gäller fjärrmarknaden. Följande prioritering av marknader ska ske: 
 
1. Sverige, hela landet men främst Mälardalen och inlandet. 
2. Finland, främst Österbotten. 
3. Danmark 



 

4. Övriga EU, främst tyskland, Italien och Holland. 
 

Marknadsföringsinsatserna ska ske i samråd med samerna, näringen, 
fiskeorganisationer och övriga intressenter. 

 
3.3.2 Näringen 
 

Målsättning 
Företagen som arbetar med bl a fisketurism skall öka sin lönsamhet och öka i 
antal. 
 
Riktlinjer 
Fisketurismföretag skall ha samma status och behandlas på samma sätt som 
övriga näringsgrenar. 
 
Samarbete med samebyarna och utveckling av samiska sportfiskekoncept har 
hög prioritet. 
 
Fisketurismföretagen ska få stöd och hjälp med att: 
 
Skapa och bygga nätverk 
Erhålla större kontroll över produkten, tex. rådighet över fiskevattnen, 
Utveckla en bra mottagningsapparat med hög kvalité på service, information och  
tjänster med hög nivå på professionalism, lyhördhet och attityd. 
Utbilda sin personal inom områdena sportfiske, fisketurism och fiskevård. 
 

3.3.3 Produkten 
 

Målsättning 
Fiskeprodukter anpassas till varje grupperings intresse och önskemål skall 
tillhandahållas. Produkterna skall fördelas över kommunen så att resursen och 
omgivningen nyttjas på ett hållbart sätt. 
 
Riktlinjer 
Utvecklingen av fiskeprodukter ska ske i samråd med alla som berörs. 
Utveckling av sportfiskeområden ska prioriteras. 
 
Övergripande frågor som rör service & information och som ej direkt kan 
hänföras till organisation eller företag skall skötas genom kommunens försorg. 
 
Utveckling av fiskeprodukter skall ske utifrån genomförda marknadsanalyser 
och de naturliga förutsättningarna som finns lokalt. Till de lokala 
förutsättningarna hör den samiska kulturen som skall lyftas fram och ingå i en 
naturlig del i fiskeprodukten. 

 
 
 
 
 



 

3.3.4 Personal 
 

Målsättning 
Personal med kombinerad kompetens och erfarenhet inom områdena fisketurism 
och fiskevård skall finnas lokalt stationerad inom kommunen för att leda 
utvecklingen av fisketurismen. 

 
Riktlinjer 
Personalen skall ha turistisk kompetens som löpande håll uppdaterad och 
aktuell. 

 
3.3.5 Attityder till sportfisket 
 

Målsättning 
Fisketurismen och sportfisket skall ha en hög status som näring och 
sysselsättning. Fisketuristen skall ses som en värdefull besökare som medverkar 
till bygdens fortlevnad. 

 
Riktlinjer 
Utbildningsinsatser inom fiskevårds- och fisketurismområdet skall innehålla 
moment som lyfter fram frågor om fisketurismens status och attityderna till 
verksamheten. 

 
 

3.4 FINANSIERING 
 

Se avsnitt 2.5. 
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