
 

   

Minnesanteckningar  
 
Fisketräff med Fiskevårdsområden, inom LONA projektet ”Resursen Fisk” 
 
 
Plats: Hotell Dorotea 
Datum: 2/6-15 
 

Föreläsare 
Kjell Nore´n OutdoorNorth  
Genomgång av fiskevårdsområdenas uppgift att med de Fiskeplaner som skall slutföras 
under 2016. Enligt tidsplan skall ett första utkast vara klart till januari 2016. Möte därefter 
i Vilhelmina där planerna gås igenom. 
 

Bakgrund 
Projekt Resursen Fisk  

Syftet är att öka kunskapen hos fiskerättsägare inom Dorotea och Vilhelmina kommuner samt 

att få tillstånd ett antal ”områden” eller vatten/vattendrag med hållbara regler. 
 

1. Fiskeplaner - Kjell Nore´n OutdoorNorth  
Fiskevårdsområdets huvudsakliga uppgift är att samordna fisket och fiskevården och främja 
fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Med fiskevård avses åtgärder till skydd och stöd för 
fisk samt vattenlevande blöt- och kräftdjur. 
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FISKEPLAN FÖR ……………fiskevårdsområde    Beslutad datum: ….-2016 
 
   
1. Allmänt 
Allmän beskrivning av ifrågavarande område, storlek, vattenarealer, strömmande vatten, sjöar mm. Finns rapporter eller dyligt kan 
dessa bifogas. Här skall endast en kort beskrivning finnas. 

 
1.1 Geografisk avgränsning   
Beskriv den geografiska avgränsningen 

Infoga kartbild! 
 
1.2 Beskrivning av fiskevårdsområdet  
Beskriv fiskevårdsområdet så att det framgår om flottningsrestaurering har genomförts, biflöden och deras tillstånd, om kalkning görs eller 
gjorts, vandringshinder ex.vis vägtrummor, påverkan osv. Problem och möjligheter. Finns rapporter eller dyligt kan dessa bifogas. I bilaga 
skall också speciella fiskeplatser och båtnedfarter anges (dessa kan specificeras på bilagd karta, info för fiskekortsförsäljare).  
 
Exempel på påverkan: Övergödning, försurning, vandringshinder, flottledsrensning, vattenkraft, m.m. 

 
Båtnedfarter:………. Fiskeplatser/art som kan fångas:………. 

 
1.3 Sjöar och vattendrag inom området 
Dela upp området i strömmande vattendrag och sjöar, tjärnar och ange efter den kunskap som finns. Ange om det finns gott om resp. art 
eller om osäkerhet finns. Gör även en notering om någon speciell art är speciellt skyddsvärd. 
 
Vatten  Arter Påverkad (Ja/Nej) Sportfiske (Ja/Nej) 
 
Arter: A = Abborre, B = Braxen, M = Mört, S = Sik, G = Gädda, Gö = Gös, L = Lax, Ö = 
Öring, H = Harr, Rö = Röding, Re = Regnbåge, La = Lake osv….  
 
2. Fiskevårdsområdets framtidsvision  
De övergripande målen är att:  - - - - - 

 
Ansvaret för respektive del angående utförande, uppföljning och finansiering redovisas på fiskevårdsområdenas styrelsemöten samt som 
sammanfattning i de årliga årsberättelser som resp. fiskevårdsområde har.  

Fiskeplanen är en viktig del i planeringskedjan från lokal nivå till central nivå (kommunen) och vidare till regional nivå (länsstyrelsen).  

Fiskeplanens verkställande del blir inom den detaljplanering som styrelsen har. I dessa samlas de åtgärder som är aktuella med 
hänsyn till önskemålen från fiskerättsägarna, näringen och som ligger i linje med planens intentioner.                 

3. Förvaltning                                                                                                                             
Ange vilken typ av fiske ni vill eftersträva, för vem/vilka. Ange fiskevårdsområdets syn på hur ni kan bidra till en positiv utveckling i 
bygden. T.ex. locka besökare, skapa förutsättning för fisketurism och/eller ökad livskvalitet för boende. Detta ska återkoppla mot er 
framtidsvision och kommer även att påverka fiskeregler och vilka investeringar som kan vara aktuella. Viktiga verktyg för att bedriva 
en bra lokal förvaltning är bland annat fångstrapportering, fisketillsyn och en uppfattning om mängden fisk i systemet. Finns detta? Vad 
krävs för att detta ska fungera? Läs; Ekologisk fiskevård som är den mest omfattande fiskevårdsbok som givits ut i Sverige. 
 

3.1 Styrelsen  
För att långsiktigt säkra en positiv utveckling är styrelsens kunskaper och engagemang viktiga. Det är även viktigt att styrelsens 
sammansättning uppdateras så ny kompetens ges möjlighet att komma in och att kompetensen kan föras vidare från avgående 
medlemmar till nya medlemmar. Observera att styrelsen måste inte enbart bestå av fiskerättsägare. Intresserade sportfiskare kan vara 
värdefulla att aktivera i styrelsearbetet eller i övrig verksamhet inom fiskevårdsområdet. Ange styrelsens sammansättning just nu och 
vilken funktion resp ledamot har. Ange även ev. hemsideadress, e-postadress mm. 

 
Ange även behov av kompetenshöjande åtgärder för styrelsen (ekologi, styrelsearbete, ledarskap m.m.). Plan för nyrekrytering till styrelsen. 

 



 

   

3.2 Samarbeten  
Ange tänkbara samarbetspartner som kan bidra till att uppnå fiskevårdsområdets framtidsvision och mål. T.ex. byaföreningar, byamän, 
företag och andra fiskevårdsområden. Vilken roll kan dessa ha? 
 

3.3 Marknadsföring  
Ange hur ert fiske ska synliggöras och hur ni kan bidra till att höja fiskets status. T.ex. webben, sociala medier, utskick till boende, 
skyltning, synas på mässor och annonsering vid arrangemang m.m. Hur skall fiskekorten säljas. Kan adresser till fiskekortsköpare 
användas på något sätt mm mm. 
 

4. Fiskevård 
…………….. fiskevårdsområdesförening har som målsättning och riktlinje för fiskevården att: (exempel) 

 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  

 det skall finnas en långsiktig planering i form av en Fiskeplan samt detaljplaner som utarbetas successivt från år till år 
 
Beskriv mer detaljerat de vatten/fiskbestånd ni anser viktiga för fiskevårdsområdets verksamhet. Hur var det förr och hur har bestånden 
utvecklats? Vad är fiskevårdsområdets mål med bestånden / fiskevattnet? Vilka åtgärder krävs för att nå målet, t.ex. 
fångstbegränsningar, fisketillsyn, inventering/kunskapsinsamling och fiskevård m.m. Ni kan använda Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram som grund för fiskevården. Om fiskevårdsområdet inte anser sig veta vilka åtgärder som kan utföras kan kontakt tas 
med XXXXXXXX kommun, eller det lokala vattenrådet.  
 
Här är några sammanfattningar av Fiskeplaner; Detta är bra information till fiskerättsägarna på årsstämman så de får inblick i det 
arbete som sker inom styrelsen. En A4, helsida, räcker för att beskriva de åtgärder som skall finnas inom Fiskeplanen och de 
detaljplaner som finns. 
 
Exempel 1. Detaljplan; (där Gädda är en viktig art) 
Namn: Fisksjön (kartkoordinater) 
Beskrivning: Fisksjön har historiskt sett haft stor gädda och abborre. På 70-talet var sjön en populär fiskeplats där fisket framförallt 
bedrevs med nät och gäddsaxar. Sjön har sänkts i syfte att öka den intilliggande jordbruksmarken och under de senaste 10 åren har 
fisket försämrats och sjön håller på att växa igen.  
Mål: Fiskevårdsområdet vill återskapa ett bra gäddfiske i sjön med möjlighet att fånga gäddor över 1 m.  
Åtgärder:  

 Återställa sjöns naturliga nivå  

 Införa fångstbegränsningar: Gädda större än 60 cm ska återutsättas.  

 Informera om gällande regler  

 Aktiv fisketillsyn  

 Båtar för uthyrning  
4.1 Behov av stöd  
För att nå er framtidsvision och utföra föreslagna åtgärder behövs stöd både ekonomiskt och kunskapsmässigt. Ange här vilket stöd ni 
tror fiskevårdsområdet behöver för att fullfölja er fiskevårds- och utvecklingsplan. 
5. Prioriterade åtgärder  
Här listar ni och prioriterar bland de åtgärder ni kommit fram till. Vilka åtgärder ger störst nytta och bidrar till att nå 
framtidsvisionen. Sortera under rubrikerna nedan och lägg till egna. 
5.1 Fiskevård 5.2 Marknadsföring 5.3 Samarbeten 5.4 Övrigt 

 
Exempel 2. (där Öring och harr är viktiga arter) 
Namn: Vattendrag (kartkoordinater) 
Beskrivning: Vattendraget har historiskt sett haft stor öring och harr. På 90-talet var vattendraget populärt, där fisket framförallt 
bedrevs med nät och maskmete. Vattendraget har tidigare flottledsrensats under flottningsepoken och medfört att stora mängder block har 
sprängts och sten schaktats bort. Levnadsbetingelserna försämrades därför drastiskt för den strömlevande fisken.  
Mål: Fiskevårdsområdet vill återskapa ett bra örings- och harrfiske i vattendraget och öka möjligheten att fånga öringar över kilot och 
harrar över halvkilot.  
Åtgärder:  

 Återställa vattendragen genom miljöförbättrande biotopåtgärder  

 Införa flugfiskesträckor med no-kill, samt förbud under fiskens lek. 

 Införa fångstbegränsningar: Öring och Harr större än 45 cm ska återutsättas.  



 

   

 Informera om gällande 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. Ange här vilket stöd ni tror 
fiskevårdsområdet behöver för att fullfölja er fiskevårds- och utvecklingsplan. 
5. Prioriterade åtgärder  
Här listar ni och prioriterar bland de åtgärder ni kommit fram till. Vilka åtgärder ger störst nytta och bidrar till att nå 
framtidsvisionen. Sortera under rubrikerna nedan och lägg till egna. 
5.1 Fiskevård 5.2 Marknadsföring 5.3 Samarbeten 5.4 Övrigt 

 
Exempel 3. (där Röding är en viktig art) 
Namn: Fisksjön (kartkoordinater) 
Beskrivning: Fisksjön har historiskt sett haft stor röding men under senaste 20-åren har storleken drastiskt minskat. På 70-talet var 
sjön en populär fiskeplats där fisket framförallt bedrevs med nät och pimpelfiske. Sjön har fått ett tusenbrödra bestånd av röding så fisket 
minskar och sjön används ej av fiskare.  
Mål: Fiskevårdsområdet vill återskapa ett bra rödingfiske i sjön med möjlighet att fånga rödingar runt kilot.  
Åtgärder:  

 Nätförbud och gynna den större öringen.  

 Införa fångstbegränsningar: Röding större än 45 cm ska återutsättas. Mindre röding 15 – 25 cm kan tas upp.  

 Informera om gällande regler  

 Aktiv fisketillsyn  

 Båtar för uthyrning  
4.1 Behov av stöd  
För att nå er framtidsvision och utföra föreslagna åtgärder behövs stöd både ekonomiskt och kunskapsmässigt. Ange här vilket stöd ni 
tror fiskevårdsområdet behöver för att fullfölja er fiskevårds- och utvecklingsplan. 
5. Prioriterade åtgärder  
Här listar ni och prioriterar bland de åtgärder ni kommit fram till. Vilka åtgärder ger störst nytta och bidrar till att nå 
framtidsvisionen. Sortera under rubrikerna nedan och lägg till egna. 
5.1 Fiskevård 5.2 Marknadsföring 5.3 Samarbeten 5.4 Övrigt 

 
 

2. Lokal information - kommun  
Mats Grönlund informerar om de LONA- projekt som vi deltar i och hur man loggar in på 
LONA. http://lona.naturvardsverket.se/ 
 
Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer kan anmäla 
projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör 
som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från 
ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. 
 
Avslutningsvis informerades gruppen om att varje förening skall ha en egen fiskeplan samt en 
egen hemsida. På www.sodralappland.nu kommer vi att göra en Mapp där föreningarnas egna 
hemsidor kommer att finnas, samt de sidor som finns på Fiskekort.se el. likn. sidor. 
 

3. Projektinformation - southLapland  
Rasmus Westerberg informerade om det nya turistprojektet, INTILL-projektet, i södra Lappland, 
Åsele, Dorotea, Vilhelmina och Strömsunds kommuner. Projektet är ett samverkansprojekt 
mellan destination Hemavan Tärnaby, dest Gold of Lapland och dest South Lapland. Projektet 
skall arbeta med Samverkan, Marknader, Varumärke, Dest.utveckling och 
Turistutvecklingscenter. Målgrupper är mikro- och småföretag inom besöksnäringen samt 
potentiella besökare. 
 
 

http://lona.naturvardsverket.se/
http://www.sodralappland.nu/


 

   

4. Nästa möte 
Kommunerna kallar till nästa möte som kommer att vara i Vilhelmina någon gång i början av 
2016 efter att föreningarna har skickat in ett första utkast på Fiskeplan till kommunernas 
fiskeansvarig, se adresser nedan. Helst via e-post. 
 
Vi vill även påminna om att hållbara regler skall ingå i planen. Under projektets (Resursen fisk) 
gång har vi genom forskare (Per Byström, Ingemar Näslund) samt fiskerättsägare Ulrik 
Thurlesson visat på att hållbara regler ger ett bättre fiske och mer intäkter till fiskevårdsområdena.  
 

5. Sammanfattning tidigare fisketräffar 
Sammanfattning från mötet den 2 oktober i Åsele 2013 
Per Byström (fiskforskare) och Gösta Paulsson (tidigare ägare av Pro Nature – gäddfisketurism i 
Åsele) pratade om regler på gädda. Per berättade om en test i Lycksele där 6 sjöar ingick som i 
princip var ofiskade. I två sjöar sattes ett minimimått på gädda på 60 cm. I två sjöar sattes ett sk. 
fönsteruttag där gädda mellan 40-60 cm fick tas upp och resten skulle släppas tillbaks. De två 
sista sjöarna var sk. kontrollsjöar där det inte togs upp någon gädda. I sjöarna med minimimått 
såg man efter testfisket att storleken på gäddor minskade och medelstorleken styrdes mot 
minimimåttet. I sjöarna med fönsteruttag bibehålls storleksstrukturen motsvarande en ofiskad 
sjö, vilket beror på att man inte fiskar upp lika mycket fisk som med minimimått då det är svårare 
att fånga fiskar inom fönstret. Samma slutsats har de kommit fram till i en omfattande studie från 
USA på gädda. I denna studie har man följt upp sjöarna under en längre tid (21-27 år). De såg att 
redan 3 gäddor/fiskare (baglimit) och dag påverkade gäddbestånden och framförallt 
storleksstrukturen negativt och därför infördes regler motsvarande de som testas i Lycksele. 
Gösta Paulsson som tidigare drev fiskecampen ”Pro Nature” i Åsele berättade att Gafsele FVO 
där hans gäster fiskar har satt regeln att 4 gäddor under 60 cm/fiskare får avlivas och att alla 
större gäddor skall släppas tillbaks. Detta för att kunna bevara det exklusiva gäddfiske som finns i 
sjön.   
 
Sammanfattning från mötet den 29 september i Saxnäs 2014 
Ingemar Näslund (fiskforskare) 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 träffen i Avaträsk den 2 juni 2015  
Fiskerättsägaren Ulrik Thuresson (Kraddsele FVO) var inbjuden som föreläsare och informerade 
om de förändringar som skett i Kraddsele under åren 2003-2015.  
 



 

   

 Fiskekortsförsäljningen har ökat från 30 000 – 350 000 kr. 

 Olika former av regler inom området (specialsträckor med catch - and realese, maxmått 
istället för minimimått etc). 

 Campingen samt stuguthyrning i Kraddsele går bättre och bättre. 

 Tomtpriser stiger. 

 FVO har under sommaren anställt en fiskevärd som även fungerar som tillsyningsman. 

 Stolta bybor. 

 Storleken och antal fisk i älven har ökat. Innan regelförändringarna var det svårt att få en 
harr över 8 hg. Nu tas det harr över det magiska 2 - kilosstrecket varje år. 

 
 
Mer utförliga minnesanteckningar från dessa träffar finns under www.sodralappland.nu 
(Information om pågående projekt/resursen fisk). 
 
 

Jörgen Sikström    Mats Grönlund 

 

 

Dorotea kommun   Vilhelmina kommun 

Miljöenheten /fiske   Utvecklingsenheten /fiske 

 

917 81 Dorotea   912 81 Vilhelmina 

 

jorgen.sikstrom@dorotea.se   mats.gronlund@vilhelmina.se 

 

 

 
www.sodralappland.nu  
 
 

http://www.sodralappland.nu/
mailto:jorgen.sikstrom@dorotea.se
mailto:mats.gronlund@vilhelmina.se
http://www.sodralappland.nu/


 

   

Närvarande: 
 
Dorotea 
Robert Holmlund, Dorotea Flugfiskeklubb r.holmlund@spray.se 070-2280335 
Per Nilsson, Avaträsk – Arksjö FVO pernilsson_24@hotmail.com 070-6779663 
Anders Gustavsson, Avaträsk – Arksjö FVO theanders85@gmail.com 070-2543226 
Lennart Ottosson, LO,s Vildmarks – Fiske, fiskeguidlennart@gmail.com  0730-643928 
Per-Anders Persson, Bergvattnets samf, hokberget@dorotea.net  070-3183982 
Bo Selin, Bergvattnets samf, Byvägen 8, 91732 Dorotea  0942-10492 
Hans Näsström, Bellvik – Rörströms FVO, Bellvik 80, 91791 Dorotea 076-1385497  
Eivind Sundin, Bellvik – Rörströms FVO, Ullsjöberg 28, 91799 Dorotea 070-2307361 
Per Ersson, Långsele-Höglands FVO, Box 24, 91702 Högland  070-2789247 
Einar Wallin, Storbäck - Arksjö FVO, Storvägen 185, 91793 Lajksjöberg 0730-885158 
Leif Karlsson, Storbäcks FvoF, leif.karlsson@dorotea.se   070-2832846 
 
 
Vilhelmina 
Mats Grönlund, Vilhelmina kommun mats.gronlund@vilhelmina.se 070-5559827 
Håkan Grönlund, Ångermanälvens kfo/ 

Kultsjöåns Fvo lyckebo0123@hotmail.com  070-2405414 
Gunder Lindgren, Vojmåns FVO gurralindgren8@gmail.com 070-5480541 
Birger Åström, Vojmåns FVO margaretaastrom@hotmail.com 076-1022791 
Sune Elebro, Vilhelmina Allmänning vilhelmina.allmanning@telia.com 094050063 

Kultsjöns FVO    070-2203965 
Kenneth Fjällström, Kultsjöns FVO tixzer@yahoo.se 
Ulf Grahn, Skikkisjöns FVO ulf.grahn@gmail.com  073-8347030 
Hans Sparrman, Skikkisjöns FVO    073-8044737 
Sven-Erik Tidström, Malgomaj FVO sven-erik.tidstrom@norra.se 070-2941838 
Ivar Risslén, Malgomaj FVO ivarrisslen@punkt.se   070-6609092 
Raoul Karlsson, Vilhelmina sportfiskeklubb, raoul.karlsson@vilhelmina.se 
Rolf Bergqvist, Vilhelmina sportfiskeklubb   070-2606455 
  
 
Övriga 
Rasmus Westerberg, Destination South Lapland, info@southlapland.com 073-7874828 
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