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Ärendeuppgifter 
Projektnamn:   Fiske i Södralappland 
Meddelande om beslut:  2010-06-11 
Journalnr:   2010-785 
Projekttid:   2010-12-15-2012-09-01 
Beviljat bidrag:  175 000 kr (Leader) 
   75 000 kr (LAG) 
   107 000 kr (ideellt arbete) 
 
 
Sammanfattning 
Projektet har utvecklat fisket efter nya arter och då speciellt fisket efter brax och id under 
formen av internationellt mete, ”Lapland Bream”, med ett mycket lyckat resultat. Projektet 
har även inventerat båtnedfarter i de vattenmagasin som finns i södra Lappland.  Inom 
Rajastrands FVO anlades en båtramp efter inventering och råd från projektet. När det gäller 
fisket efter lake så har några lekplatser identifierats, t.ex grundet i Bielite, udden i Voullelite, 
dels genom sportfiske och dels genom att använda lakastrutar. Fiskevårdsområdena har här 
varit till stor hjälp med arbetet. På andra ställen där vi fått muntliga uppgifter om lekplatser 
har det varit svårt att vidimera detta. Inom flera fiskevårdsområden har intresset ökat för att 
inventera och undersöka fiskevattnen så olika uppgifter om lekområden lämnas fortfarande till 
projektet. På en del ställen har det varit svårt att hitta åt lekplatserna och således har fisket 
efter lake under leken gått dåligt på dessa ställen. 
 

  

Fiske efter vitfisk ”Lapland Bream Master” 
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Bakgrund 
Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner har arbetat under många år med fiskevård- och 
fisketurismsåtgärder och har genomfört ett flertal projekt under denna tid. Projekt ”Lapland 
Fishing”, ett länsövergripande projekt, visade i en inventering att ovan nämnda kommuner 
ligger i topp gällande företag som arbetar med fisketurism. Focus har i tidigare projekt legat 
på olika former av ädelfisk när det gäller utvecklandet av fisketurism. Vår idé att 
inventera/utveckla fisketurismen på andra arter är bakgrunden till detta projekt. 
 
Projektets målsättning var först och främst att utveckla fisket på brax och id. Detta medförde 
att två större tävlingar i internationellt mete har hållits i södra Lappland 2011 och 2012. Det 
har även hållits några mindre tävlingar i projektet mest i inventeringssyfte. 
 
En annan intressant art är Lake, lota lota, som en potentiell fiskart för utveckling av 
fisketurism. Den fiskas lättast under lektid som infaller i januari och kan pågå in i mars 
månad. Förr i tiden fiskades mycket lake av ortsbefolkningen för konsumtion men idag har 
dessa personer gått ur tiden och så även kunskapen om vars dessa lekplatser är. Projektet har 
mestadels gått ut på att inventera potentiella lekområden. 
 

 
Lake 
 
 
Trolling är en fiskemetod som inte används i någon större utsträckning i Västerbotten. I 
Norrbotten och i Jämtland är denna fiskemetod mycket vanligare. Vi har i projektet 
koncentrerat oss på att inventera båtnedfarter till regleringsmagasin för att se vad som finns 
och ge förslag till fiskerättsägare att anordna sådana och att sammanställa uppgifter för ett 
speciellt projekt avseende trollingfiske.    
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Syfte & Målgrupp 
Att utöka utbytet av aktiviteter för tillresande fisketurister genom att utveckla nya 
fiskemetoder, ta nya områden (vattenmagasin) och arter i anspråk (brax, id, gädda och lake) i 
anspråk.   
 
Projektets mål 
Projektets övergripande mål har varit att öka fisketurismen inom kommunerna samt skapa fler 
företag. 
 
Arbetstillfällen & nya företag 
Projektet har på ett positivt sätt arbetat för att fler arbetstillfällen kommer till stånd i södra 
Lappland där exempelvis beläggningen på några anläggningar i området har ökat, speciellt 
under tiden tävlingen ”Lapland Bream Master” har hållits. Dessa tävlingar har visat att vissa 
sjöar i södra Lappland är bland de bästa i Sverige när det gäller tillgång på brax. Dessa 
tävlingar kommer att fortsätta även efter projekttiden med förhoppning att även fler deltagare 
deltar. Ansvariga kommer att vara några fiskevårdsområden, Sallsjöåsystemets FVO och 

Ulriksfors sportfiskeklubb, som har speciell kunskap av internationellt mete. 
 
När det gäller trolling så är det beviljat ett nytt Leaderprojekt 
som enbart kommer att handla om detta.  
 
Den iordningställda båtrampen i anslutning till StorRajan 
inom Rajastrands FVO, Dorotea kommun samt de nya regler 
som fiskevårdsområdet satt, dvs att ett trollingkort går att 
lösa har öppnats upp för en ny kategori fisketurister.     
 
Genomförandeplan & tidsplan 
Projektet har genomförts av fiskeansvariga i kommunerna 
Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner. Mycket av det 
praktiska jobbet har genomförts av fiskerättsägare och fiskeklubbar.  
 
Tidsplanen för projektet har i stort sett hållits dock kan vissa åtgärder enligt den specificerade 
budgeten som skickats in som svar till en återremiss rubricerad svar 2 till Leader Lappland 
angående återremiss LAGs dnr 2010-02-01 kommit att hamna på fel år. I det stora hela så har 
dock denna spec. av budget hållits. 
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Spridning av projektets resultat 
Resultaten från detta projekt har lagt ut på www.sodralappland.nu under fliken projekt och 
sen aktuella projekt. En egen hemsida för tävlingen Lapland Bream Master har skapats 
http://lapplandbreammaster.com/ där resultat, bilder, kartor etc. finns. 
De tävlande själv har lagt ut information om fisketävlingen Lapland Bream på metestorget 
http://metetorget.com.  
 
Under vårvintern 2011 deltog projektet på Vildmarksmässan i Stockholm där speciellt 
tävlingen ”Lapland Bream Master” marknadsfördes. 44 800 personer besökte 
Vildmarksmässan. Den rollup som togs fram till mässan står uppställd på turistbyrån i 
Dorotea. 
 
Under år 2011 har det genomförts en utbildning i internationellt mete och där har samtidigt 
delgetts information om projektet. Under 2012 har information lämnats om projektets 
verksamhet för fiskerättsägare på en träff i Meselefors. 
 
Ulriksfors sportfiskeklubb är ute i landet på andra internationella metestävlingar och 
marknadsför projektet till andra tävlande. 
 
Tidningarna VK och VF har skrivit tre reportage om fisketävlingen ”Lappland Bream”. 
 
Projektets finansiering 
Se punkt 1. 
 
Projektets arbetssätt 
Projektet har i nära samarbete med fiskerättsägare och sportfiskare, som dels har haft kunskap 
om mete och dels om lämpliga vatten för internationellet mete, genomfört projektets 
målsättningar.  
 
Slutsats & rekommendation 
Projektet har nått sin målsättning i stort. Fisket efter brax och id när det gäller internationellt 
mete har varit en succé och gästande fiskare vidimerar att vi förmodligen har Sveriges bästa 
braxfiske. Vinnaren 2012 fick över 200 kilo fisk under tävlingsdagarna. Om man tänker på att 
de nästan ligger en vecka i södra Lappland så ökar boendet samt intäkterna till området. Det 
är inte bara den veckan som internationella metare bor i området utan de själva håller mindre 
egna tävlingar, inventerar nya vatten löpande och lär sig områdets möjligheter. 
Förhoppningsvis kommer tävlingen att öka från 20 personer till runt 40 (finns fiskeplatser för 
40 personer) i och med att resten av Sveriges metare ser vilka resultat som tävlingen visat 
upp. 
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När det gäller lakfisket så har projektet nått så långt som projektets ambitions varit med tanke 
på de förutsättningar som finns. Det visade sig svårt att lokalisera lekplatser när många av de 
äldre som har hållit på med lakfiske har gått ur tiden.  
 
Inventering av båtplatser har lett till att ett område (Rajastrands FVO) har anlagt en båtramp 
och antagit nya fiskeregler som öppnar upp för trolling. Andra områden har visat intresse att 
genomföra projektets ide ‘med att utveckla fler båtramper. Detta projekt har även lett till ett 
nytt projekt som endast kommer att innehålla trollingfiske.  
 
Som i de flesta EU-projekt är det för mycket administration och byråkrati. Mycket tid går åt 
att fylla i alla blanketter som skall in vid redovisningarna. Sen tar det alldeles för lång tid 
mellan inlämnande av ansökan för utbetalning till godkännande och inbetalning av pengar. 
Det måste gå att förenkla detta på något sätt så att projektet kan hålla på med själva projektet 
och inte med pappersexercis dagarna i ända. Titta gärna på LONA projekten som är mycket 
enklare att hålla på med.  
 
Bilagor 
Se rapporter som finns att ladda ner på www.sodralappland.nu.  
 
 
 

 
 
 
Södra Lappland den 3 augusti 2012 
 
 
 
 
Jörgen Sikström   Mats Grönlund 
Miljöinspektör   Fritids-och fiskeriintendent 


