
 

 

Minnesanteckningar från träff med FVO inom Storbäck -Arksjö 
FVO 2016, LONA projekt ”Resursen Fisk” 
 
 

Plats: Storbäck – Arksjö FVO (skola) 
Datum: 4/10-16 
 
Föreläsare 
Conny Elf, Bergs kommun 
 
 
Minnesanteckningar 
1. Storbäck – Arksjö fiskevårdsområde (FVO) informerar om sin verksamhet. Området omfattar 
del av Stor-Arksjön, Lill-Arksjön, övre delar av Långseleån, delar av Gitsån, Östra Hundsjön 
samt att de arrenderar tjärnar på Arksjöberget av Staten. De arbetar med fiskeregler men anser att 
de måste ta lite tid då det är många intressen inom området. De har bla nätfiskeförbud i vissa 
delar av Arksjön och speciellt harren har ökat i sjön. Under 2015 öppnade de sträckan 
(Långseleån)  mellan Arksjöarna för no-kill fiske där endast flugfiske med hullinglös krok får 
användas. Sträckan har varit trädalagd i ca 15 år och fisket speciellt gällande harr är otroligt. Detta 
visar hur fisket skulle kunna vara i Långseleån nedströms Lill-Arksjön om rätt regler infördes. 
Under 2016 har en konsult inventerat sträckan mellan sjöarna samt ca två km nedströms Lill-
Arksjön gällande vilka åtgärder som går att utföra för att återställa ån från den påverkan 
flottningen hade. Under 2017 kommer samråd att utföras samt att pengar kommer att sökas för 
en flottledsrestaurering.   
 
2. Conny Elf informerade om den satsning Bergs kommun håller på med gällande ett 
kommunfiskekort. Hittills är 9 områden med om man räknar med statens vatten ovan 
odlingsgränsen. Kommunen går in med 9 tusen kr/område och dessa pengar tillsamman med de 
pengar som kommer in via fiskekort fonderas till 2019 då en utvärdering skall utföras. Conny har 
som plan att kunna växla upp dessa pengar sen i ett projekt. Alternativt att de delas ut till 
medverkande områden. Kommunkortet ligger ovanpå områdenas vanliga kort vilket innebär att 
det fortfarande går att köpa kort för respektive område. 
 
Regler och kortpriser gällande kommunkortet för turister (85 000 ha): 
 
Ett vanligt fiskekort kostar 600 kr och gäller i 8 dagar för en person och barn under 16 år i 
kortinnehavarens sällskap. Familjekort gäller i 8 dagar för två vuxna och barn under 16 år i 
kortinnehavarens sällskap. Båtpass kostar 300 kr och gäller i 8 dagar. Om båt hyrs eller om man 
har en båt liggande i någon sjö behövs inget båtpass. 
 
Tre enkla fiskeregler gäller Intervallfångst gäller här. Max tre ädelfiskar per dygn får tas omhand. 
De fiskar som tas omhand ska vara inom storleksintervallet 25-40 cm. Observera att det är tillåtet 
att en av de fiskar som tas omhand får vara större än 40 cm (s.k. troféfisk). Detta gäller för 
laxfiskarna öring, röding och harr resterande arter omfattas inte. Fiske får bedrivas från båt. För 
den som tar med egen båt krävs särskilt båtpass. De som hyr båt eller har egen båt liggande i 
respektive sjö behöver inget sådant båtpass. Krok agnad med maggot/mask är tillåten.  
 
 
 



 

 

 
För Bergsbor mantalsskrivna i Bergs kommun (85 000 ha): 
 
Fisket gäller i ett 85 000 hektar stort fiskeområde som gäller i endast markerade vatten, se karta i 
PDF. Fisket skall bedrivas med ett handredskap fört från hand. Fiskekorten är personliga och får 
inte överlåtas till annan. Fiskekortet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan 
uppvisas för kontroll. Årskort 1200 kronor. Gäller från den tid du köper det och ett år framåt. 
Kortet är personligt och du måste vara mantalsskriven i Bergs kommun Barn under 16 år i 
kortinnehavarens sällskap behöver inte vara mantalsskrivna i kommunen. Båt får användas för 
fiske i de vatten som ingår i FiskaiBergpasset. I övrig gäller samma regler som turistkortet. 
 
Det har varit viktigt för projektet att ha samma profil på allt som presenteras ute vid vattnen, i 
broschyrer och på webben.  
 
Fiska i Bergpasset säljs endast via internet onlineköp. 
 
Marknadsföring av kommunen fiske sker via broschyrer, webb, filmer, mässor etc. Drömfiske 
Jämtland/Härjedalen prisad för bästa upplevelsemonter 2014-15 och nominerad 2016. 
 
Fyra halvtimmes TV program gjordes och sändes på TV4as upplevelser kanaler under 
Fiskedestination Berg, producent Johan Broman. Det har även gjorts nya program under 2016. 
  
Mer information hittas under http://vildmarksporten.se/fiske/ 
 
3. Jörgen Sikström informerade om det projekt som Ångermanälvens vattenråd håller på att 
arbeta fram som handlar om inventeringar i Fjällsjöälven och Faxälven i likhet med de 
inventeringar som utförts i Ångermanälvens huvudfåra. I huvudfåran har man pekat ut över 100 
åtgärder för att förbättra habitaten för fisk och andra vattenlevande organismer. Det är både 
åtgärder som kostar elproduktion och åtgärder som går att utföra utan att kraftbolagen drabbas. I 
Vilhelmina nedan bullerforsens kraftverk håller man på med att öppna sidofåror för att förbättra 
livsmöjligheterna för fisk. Även nere i Åsele har pengar sökt för åtgärder i bla Torvsjöån.  
 
Kommunerna Dorotea, Strömsund, Sollefteå tillsammans med vattenrådet har beviljat 500 000 kr 
under 3 år. Telge energi tillsammans med WWF är intresserade att gå in med ca 500 000 kr och 
resterande pengar (2 miljoner) kommer att sökas ur Svenska naturskyddsföreningen miljöfond. Vi 
får hoppas på positiva beslut! 
 
4. Jörgen, Mats Grönlund och Håkan Grönlund informerade om LONA projektet ”Biotopvård i 
mindre vatten” som handlar om att gräva fram eller tillföra lekgrus i mindre vatten. Kommunerna 
har redskap att låna ut om föreningarna själva vill förbättra lekmöjligheterna för strömlevande 
fisk. Innan mötet var över så visades dessa redskap upp och samtidigt visades en film som 
länsstyrelsen tagit fram hur man använder dessa redskap för att skapa lekbottnar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vildmarksporten.se/fiske/


 

 

 
Sammanfattning från mötet den 2 oktober 2013 vilket gällde gädda: 
I sjöar med endast abborre så blir det ofta dvärgbestånd. Hårt decimeringsfiske kan öka tillväxten 
på de kvarvarande fiskarna. Viktigt att stora abborrar har stora yngel att äta och växa på. För 
gädda så var egentligen ett fönstruttag, man får ta upp gäddor mellan 40-60 cm, den bästa regeln 
där det då blev ett bra bestånd med stora gäddor. Om man satte minimimått så tenderar fisken att 
inte bli större än minimimåttet, alla större fiskas upp. 
 
 
Sammanfattning från mötet den 29 september i Saxnäs 2014 

Ingemar Näslund informerade om viken att sätta fiskeregler i strömmande vatten för att öka 

fiskbeståndens numerär och storlek. Vi har inte så många strömvatten kvar p g a 

vattenregleringar och de få som finns kvar är ofta fisketrycket för hårt, vilket resulterar i ett 

dåligt fiske. 

 

Inom den forskning som han bedrivit har mängder med vattendrag dykinventerats och där ser 

man att minimimått är ett ganska dåligt redskap då storleken på fisken drivs mot 

minimimåttet. Ett exempel var ett vattendrag där fiske inte får bedrivas ovan bron och 

nedanför bron får fiske bedrivas med reglerna är att tre ädelfiskar över 35 cm får avlivas per 

fiskare och dygn. Vid dykinventeringarna framgick att ovan bron fanns mycket fick som var 

över 35 cm och ända upp mot 50 cm. Nedan bron där fiske fick bedrivas var ytterst få fiskar 

över 35 cm. 

 

Ett mål man bör ha som fiskerättsägare är att fisken i alla fall hinner leka en gång innan den 

fiskas upp. Minimimåttet på harr i lite större strömvatten bör då ligga på minst 35 cm får att 

harren skall hinna lekmogna.  
 

För att få tillbaks ett attraktivt fiske i våra ofta nedfiskade vatten måste uttaget minska, vilket 

medför att hårda regler måste till under en längre tid. När man byggt upp bestånden så det 

finns tillräckligt med stor lekfisk vars lek kan fylla alla produktionsytor med fisk, kan ett uttag 

börja ske.  
 

Ingemar visade även ex. på hur förödande maskmete är för fiskbestånden i strömmande 

vatten. Maskmete är effektivt under stora delar av året och det är svårt att sätta tillbaks en 

maskmetad fisk då kroken ofta sitter långt inne i mun/svalget.  

 
Sammanfattning från mötet i Avaträsk 2 juni 2015 
Ulrik Thuresson, fiskerättsägare från Kraddsele, informerar om den interna resa som Kraddsele 
FVO har haft för att förbättra fisket inom området samt de ökade kortförsäljningsintäkterna. 
2003 startade arbetet för att få till förändringar inom området. Kraddsele sneglade på Ammarnäs 
FVO (området ovanför) som redan startat en förändring mot hållbara regler.  
 
Innan 2003 hade de haft 15 år med maskfiskeförbud i Vindelälven och en baglimit på 5 
fiskar/fiskare och dygn. De hade även lekförbud på harr och öring. Kortförsäljningen låg på 
ungefär 30 000 kr/ år. Campingen låg i vila och det var svårt att sälja tomter inom området. 
 
2003 började man fundera på om man skulle fortsätta som vanligt eller om man skulle göra en 
förändring. Man bestämde sig för att göra en förändring genom att skärpa upp reglerna för uttag 
av fisk och att höja kortpriset från 50 kr till 100 kr per dygn.  



 

 

Andra förändringar: 
- Flugfiskesträcka som ingår i det allmänna kortet. 
- Två specialsträckor (dyrare). 400 kr / fiskare och catch and realese. På specialsträckorna 

har de en dag per vecka som var reserverad för ortsborna. Dock gäller samma regler! 
- Maxmått på 40 cm infördes istället för minimimått. 
- Baglimiten skärptes. Två fiskar får behållas/fiskare varav en får vara en öring. 
- Eftersom fiskerättsägarna var skeptiska så gick de med på en provperiod på 2 år. 

 
Första året såldes inga mer fiskekort men de ökade priserna gjorde att man gick från 32 000 kr – 
74 000 kr i intäkter. År två sålde de kort för 105 000 kr. De ser ett ökat intresse från media och 
även campingen börjar få in fler gäster. Även privatstugor börjar gå att hyra ut. 
 
Stämman beslutar köra efter det valda spåret och efter det har reglerna skärpts ytterligare till att 
all öring skall återutsättas. Maxmåttet på harr har ökat till 45 cm då storleken på harr ökat så 
mycket att det var få som fick harr under 40 cm. Dagens fiskekortspriser ligger på 180 kr/dygn 
och person, 600 kr för specialsträckorna /person och där har man även fört in ett gruppkort på 
2200 kr (får fiska från tolv på dagen till tre på natten) om man är ett gäng som vill fiska ilag på 
dessa sträckor. 
 
Idag säljer området fiskekort för 350 000 kr/år och man brukar räkna med att det utgör endast 
10% av vad gästerna lägger i bygden i form av boende, mat etc.  
Andra effekter: 

- Campingen i Kraddsele går bra. 
- Fiskevårdsområden har anställt en fiskevärd som även fungerar som tillsyningsman under 

säsong. 
- Fvo betalar även Campingen för att sköta ved och sophantering inom området. 
- Stolta bybor. 
- Tompriser stiger. 
- Andra områden hakar på och börjar sätta hållbara regler. 

 
En intressant aspekt är att det innan 2003 sällan togs större harr än 8 hg. Idag är det vanligt med 
1,5 kilos harrar och varje år fiskas det upp harrar över det magiska 2 – kilosstrecket.  
 
I och med regelförändringarna har den kategori sportfiskare som brukade besöka Ammarnäs och 
Kraddsele byts ut till sportfiskare som inte vill ta upp någon fisk utan kommer endast för 
upplevelsen. De lägger pengar i bygden men tär inte på resursen! Läs mer under 
http://kraddselefiske.se/ 
 
Ammarnäs FVO har under samma period ökad fiskekortsintäkterna från runt 30 000 kr till idag 
500 000 kr. Läs mer http://ammarnasfvo.se/ 
 
Nu har Ulrik tagit över Sorsele kortfiskeområde som innehåller allt från älvar, mindre åar samt en 
hel del sjöar. Även här skärper han upp reglerna.  
 
 
 
 

Jörgen Sikström    Mats Grönlund 
Dorotea     Vilhelmina 

http://kraddselefiske.se/
http://ammarnasfvo.se/


 

 

jorgen.sikstrom@dorotea.se  
 mats.gronlund@vilhelmina.se 
 
 
Bilaga 1.  
 
Närvarande: 
 
Conny Elf, Bergs Kommun 
Lars Norberg, Åsele kommun 
 
Dorotea 
Jörgen Sikström, Dorotea kommun 
Oskar Östman, Ormsjöortens FVO 
Lennart Ottosson, Dorotea Flugfiskeklubb 
Jan Åke Wallin, Rajastrands FVO 
Agne Nillson, Rajastrands FVO 
Alvar Lindberg, Sallsjöåsystemets FVO 
Nils Lövgren, Sallsjöåsystemets FVO 
Sven Björn, Bellvik – Rörströms FVO 
Eivind Sundin, Bellvik – Rörströms FVO 
Uno Jonsson, Storbäcks FVO 
Einar Wallin, Storbäcks FVO 
Bo Sture Nordin, Storbäcks FVO 
Jan Erik Wallin, Storbäcks FVO 
Per Ersson, Höglands FVO 
Rolf Henriksson, Höglands FVO 
Anders Gustavsson, Avaträsk – Arksjö FVO 
Stefan Lindberg, Avaträsk – Arksjö FVO 
 
 
Vilhelmina 
Mats Grönlund, Vilhelmina kommun 
Håkan Grönlund, Ångermanälvens kfo/Kultsjöåns Fvo 
Birger Åström, Vojmåns FVO 
Bo Fjellman, Vojmåns FVO 
Ulf Grahn, Skikkisjöns FVO 
Ivar Risslen, Malgomajs FVO 
Sven Erik Tidström, Malgomaj FVO 
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