
 

 

Minnesanteckningar från fisketräff på Marsfjäll  
Mountain Lodge i Saxnäs den 29 september 2014 

 
Närvarande: 

Föreläsare 
Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland 
Mats Byström, Saxnäs fiskecentrum (Kultsjögården) 
 
Dorotea 
Jörgen Sikström, Dorotea kommun 
Robert Holmlund, Dorotea Flugfiskeklubb 
Thommy Persson, Rajastrands FVO 
Eivind Sundin, Bellvik – Rörströms FVO 
Sven Bertil Björn, Bellvik – Rörströms FVO 
Per Nilsson, Avaträsk – Arksjö FVO 
Anders Gustavsson, Avaträsk – Arksjö FVO 
Alvar Lindberg, Sallsjöåsystemets FVO 
Nils Lövgren, Sallsjöåsystemets FVO 
Uno Jonsson, Storbäck - Arksjö FVO 
Jörgen Holmgren, Höglands FVO 
Björn Forsgren, Ormsjöortens FVO 
 
Vilhelmina 
Mats Grönlund, Vilhelmina kommun 
Håkan Grönlund, Ångermanälvens kfo/Kultsjöåms Fvo 
Karl-Evert Anundsson, Bergsjön Fvo/Kultsjöåns FVO 
Hans Sparrman, Skikkisjöns FVO 
Mårten Larsson, Marslidens FVO 
Ingemar Näslund, Borgsjö FVO 
Thorleif Vesterberg, Västansjö SFF 
Hans Gunnar Norman, Volgsjöns FVO 
Birger Åström, Vojmåns FVO 
Gunder Lindgren, Vojmåns FVO 
Monica Ernstsson, Eriksbergs skifteslag 
Ingela Brorsson, Vilhelmina övre allmänning 
Hans Einarsson, Kultsjöns FVO & Vilhelmina övre allmänning 
Kenneth Fjällström, Kultsjöns FVO 
Jan Roger Hegli, Klimpfjalladventure 
Raoul Karlsson, Sandsjöns sportfiskeklubb 
Rolf Bergqvist, Sandsjöns sportfiskeklubb 
 
 
Dagordning 
1. Jörgen Sikström & Mats Grönlund informerar om olika fiskeprojekt 
2. Ingemar Näslund informerar om öring/harr bestånd och olika fiskeregler. 
3. Mats Byström delger erfarenheter gällande regler i strömmande vatten/fisketurism. 
 



 

 

1 Information från kommunerna 
 
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. 
 
Information projektverksamhet 
 
”Resursen Fisk” 
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Dorotea och Vilhelmina kommuner. Projekttiden är 
mellan 2013-2016. Syftet med projektet är att öka kunskapen hos fiskerättsägare gällande hur 
fiskekosystem fungerar och vad som är ett hållbart uttag av fisk. Under dessa år skall information 
delges via de lokala informationsbladen Dorotea & Vilhelminaaktuellt och nyhetsbrev skall 
skickas ut. Fisketräffar skall hållas, i båda kommunerna, helst på anläggning för fiske.  Till 
träffarna skall fiskforskare redovisa senaste rönen kring fiskevård och regelsättning. 
Fiskerättsägarna skall dessutom få möjlighet att åka på några studieresor till områden som 
kommit långt i sitt arbete rörande fiskresursen etc. Projektet skall medverka till att 
fiskevårdsområdena får möjlighet att arbeta fram en aktuell fiskevårdsplan där focus ska ligga på 
ett hållbart uttag av fisk. Fiskevårdsplanen skall också ligga till grund för framtida ansökningar av 
bidrag. 
 
”Sjölodning & kartering” 
Sjölodning & kartering av sjöars utlopp är ett fyraårigt projekt, 2011-2014, som avslutas i år. I 
detta projekt, där Åsele, Dorotea och Vilhelmina kommuner ingår, har minst 30 sjöar lodats och 
djupkartor tillverkats. Även utlopp från sjöar karteras enligt en mall från SMHI. SMHI har 
initierat ett projekt som heter Sjölyftet vilket i korthet innebär att kommuner, länsstyrelser mm 
bör komma in med material till SMHI gällande olika former av underlag för att påskynda 
vattenmyndighetens arbete med att kartlägga sjöar och vattendrag. SMHI vill helst att 
kommunernas huvuduppgift blir djuplodning och kartering av sjöarnas utlopp. 
 
”Vattenundersökning i södra Lappland” 
Vattentemperaturprojekt är ett fyraårigt projekt, 2011-2014, för Åsele, Vilhelmina och Dorotea 
kommuner, som avslutas i år. Bakgrunden till projektet är att vattenbruksföretag och 
fiskevårdsområden var bekymrade över att vattentemperaturen förändrats snabbt under den 
senaste tio-årsperioden. De ansåg att det blir varmare och varmare så att dels tillväxten på fisken 
förändras och dels att abborren och öringen har ökat markant i sjöarna. Projektet har under 
projekttiden sammanställt grunddata om ett antal sjöar i området. Lodat några sjöar samt tagit 
fram information om avrinningsområdet. Provtagning av vattenkvalitet har skett i sjöar och i 
vattendrag, samt att loggning av vattentemperatur skett i flera vatten.  
 
”Tillgänglighetsanpassning av närområdet”  
Projektet, 2011-2014, som avslutas i år består av en fiskestig runt tjärnen, galler över bäcken, 
vindskydd, informationstavlor, fiskeplatser och bryggor. 
Fiskevårdsområdet, genom försäljning av fiskekort, köper in och sätter ut fångstbar fisk. 
Området har blivit mycket populärt för besökande och inte minst för Vilhelminaborna. Området 
kompletteras, genom bygdemedel, med lysen och flera förbättringar.  
 



 

 

 

  
Baksjötjärnsområdet 
 
 
”Tillgänglighetsanpassa Östra Tallvattensjön” 
Tillgänglighetsanpassa Östra Tallvattensjön är ett projekt som drivs av Avaträsk- Arksjö FVO 
och där har en väg grävts ner till sjön och en handikappbrygga lagts ut. 
 
”Tillgänglighetsanpassa Bergvattensjön” 
Tillgänglighetsanpassa Bergvattensjön är projekt som precis avslutats. I det projektet har stigen 
runt sjön förbättras samt att en handikappbrygga lagts ut i sjön och grillkåta satts upp. 
 
”Naturskola” 
Naturskola är ett projekt som tar ut klass 5 årligen på olika naturnära aktiviteter som 
svampplockning, fiske, kanotning, tältning etc. Syftet är att väcka ett naturintresse. 
 
”Utveckling av småbåtshamn” 
Projekt småbåtshamn är ett rent bygdemedelsprojekt som består i att bryggor har bytts ut till nya 
bryggor, samt att vindskydd och dass har anlagts. 
 

 



 

 

”Dalasjö naturvårdsområde”  
Vilhelmina kommun har fått LONA (Lokala naturvårdssatsningen) medel för framtagande av en 
skyddsutredning och underlag för eventuellt bildande av ett kommunalt naturreservat för Dalasjö 
friluftsområde. Projektet pågår åren 2012-2015. På kartan nedan syns en preliminär avgränsning 
av det berörda området. Syftet med skyddsutredning är att kartlägga natur- och friluftslivsvärden i 
området, vilka övriga intresseområden som finns, vilka markägare som berörs, ta fram förslag på 
avgränsning av ett skyddsområde i syfte att bilda ett kommunalt naturreservat i Vilhelmina 
kommun.  
 

 
Dalasjö naturvårdsområde 
 
 
”Tillgängliga leder i Södra lappland” 
En förstudie bedrivs i Vilhelmina kommun under 2012-2014 där minst 15 st leder skall inventeras 
och förslag på kompletteringar/renoveringar skall finnas samt att några ledbeskrivningar skall tas 
fram och finnas tillgängliga. En skyltplan skall också tas fram. 
 
”Tillgängliga rastplatser i Vilhelmina” 
Ett projekt där några större rastplatser skall iordningsställas. Projektet pågår i fyra får fr.o.m 2012. 
 

 
Exempel på vindskydd



 

 

”Lapland Bream Master” 
Ett lyckat fiskeprojekt är det avslutade Leaderprojektet ”Fiske i Södra Lappland” som resulterade 
i fisketävlingen ”Lapland Bream Master” (http://lapplandbreammaster.com/) som går årligen i 
Dorotea. Fisketävlingen håller på i fyra dagar inom fiskevårdsområdet Sallsjöåsystemets FVO. 
Det är en fiskeklubb ifrån Strömsunds kommun som arrangerar tävlingen och det är mellan 20 – 
30 tävlande varje år. Under 2014 kom tävlande från Sverige, Norge, Danmark och England. 
Tävlingen är en metestävling (internationellt mete) där de som fiskar riktar in sig på arter som 
brax, id, mört etc. och under dessa dagar fångas mellan 1,5-2 ton fisk. All fisk släpps tillbaks!  

 
Lapland Bream Master 
 
Information om LONA 
Föreningar kan söka bidrag till olika naturinriktade åtgärder. Syfte är att skydda naturen och göra 
den tillgänglig. Kommuner ansöker från Lst senast 1 dec. Viktigt att lokala ideer fr företag, 
föreningar kommer in till kommunerna. Bidraget på 50% kan kombineras med annan 
medfinasiering. Egen arbetstid/ideell tid räknas som 200 kr/timme. 
I LONA-registret http://lona.naturvardsverket.se/ finns lista på de projekt som drivs i dag inom 
kommunerna i södra Lappland. 
 
Hemsidan  
Mats och Jörgen informerade även om kommunernas gemensamma hemsida och efterfrågade 
delaktighet från områdena. Gå in på hemsidan och klicka Er till era områden och se om uppgifter 
stämmer. Här kan föreningarna bl.a. lägga in sina hemsidor. 
 
 

 

www.sodralappland.nu 
 
 
 



 

 

 
2       Fiskeregler i strömmande vatten 
 
Ingemar Näslund informerade om vikten av att sätta fiskeregler i strömmande vatten för att öka 
fiskbeståndens numerär och storlek. I Norrland finns inte så många strömvatten kvar p g a 
vattenregleringar och i de få som finns kvar är ofta fisketrycket allt för hårt, vilket resulterar i ett 
dåligt fiske. 
 
Inom den forskning som bedrivits har mängder med vattendrag dykinventerats och där 
konstateras att minimimått är ett ganska dåligt redskap då storleken på fisken drivs mot 
minimimåttet. Minimimåtten är ofta för låga satta också så fisken får svårt att reproducera sig. Ett 
exempel är ett vattendrag där fiske inte får bedrivas ovan en bro och nedanför bron får fiske 
bedrivas med reglerna 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 leka.  
 
Ett bra sätt för fiskerättsägare att få reda på hur fisket är i deras vatten är att intervjua fiskare på 
plats. Gärna om man får se fångsterna också för att se hur stora de är. Ingemar berättar att inom 
deras forskning så intervjuades en mängd fiskare för att se hur de upplevde fisket och om de 
följer gällande regler. Ett av resultaten var att om vattnen är nedfiskade så avlivades det stundtals 
fisk som är under minimimåttet och att öring i högre grad avlivades under minimimåttet än harr.  
 
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 och ett uttag kan börja 
ske.  
 
Ett för stort uttag kommer snabbt att leda till att fiskbeståndet fiskas ner igen och 
storleksstrukturen drivs mot minimimåttet. Ingemar visade exempel på åstäckor som legat i träda 
och där fiskbeståndet vuxit till sig. Redan efter första fiskesäsongen så hade sportfiskarna 
reducerad fiskbestånden till hur de var innan trädaläggningen.  
 
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.  
 
I dag är ofta tillresta turister ganska bra på att släppa tillbaks fisk och många efterfrågar hårda 
regler för att då finns det chans att fiskeupplevelsen blir bättre. Många är även beredd att betala 
för en sådan upplevelse. Det finns i dag relativt många områden där fisket och tillresande turister 
utvecklats i positiv riktning p g a att fiskereglerna medfört att fisket förbättrats. Ex på sådana 
områden är Ammarnäs, Kraddsele, Idsjöströmmen i Gimån etc.  
 
Slutsats: Ett relevant minimimått bör kombineras med en baglimit för att minska uttaget av fisk. 
Ofta är dock redan tre fiskar som många områden har som baglimit för mycket, vilket resulterar i 
att fiskbestånden fiskas ner och fisket blir mindre attraktivt. Maskmete är ett fiskemetod som är 
förödande för bestånden och kanske bör förbjudas i alla fall på vissa sträckor.  



 

 

 
-          Det tar lång tid att få till förändringar, innan bestånden hunnit reagera o bli större  
 
-          Viktigt att man tar diskussionen i fvo på ett bra sätt 
 
-          Bevakning nödvändig & viktig om regler ska funka 
 
-          Intervjuer ett bra redskap för förvaltningen att ta reda på hur fiske är & vad folket tycker. 
 
Det finns andra metoder/regler att begränsa uttaget av fisk så som fönsteruttag och maximimått. 
Fönsteruttag innebär att fisk inom fönstret (ex 25-35 cm) får tas upp och mindre fiskar och större 
fiskar släpps tillbaks. Maxmått (ex 45 cm) innebär att fiskar under 45 cm får tas upp och de över 
skall släppas tillbaks. Dessa regler bör kompletteras med en baglimit. 
 
Exempel: 
 
•     Fiskeregler Ammarnäs FVO inom Vindelälven och Tjulån, catch & release på öring under 
hela säsongen. Harr får avlivs 2 st/ fiskare och dygn. Minimimått 35 cm.  
 
•     Kraddsele fiske har catch & release på öring under hela säsongen. När det gäller harr så får 2 
harrar avlivas/ fiskare och dygn. Dock råder ett maxmått på 45 cm, dvs all harr över 45 cm skall 
släppas tillbaks.  
 
 
Generellt maskmeteförbud råder på bägge områdena. Utöver detta har båda områdena 
specialsträckor med ännu hårdare regler. 
 
3       Erfarenheter från Fiskecentrum i Saxnäs 
 
Mats Byström informerade om utvecklingen av fisket uppe i Saxnäs. Målet när de började var att 
få tillstånd ett par högkvalitativa vatten som både lockar sportfiskare från Sverige och 
internationellt. Fiskekorten till bägge nedanstående delar av Ransaren förmedlas av Fiskecentrum 
i Saxnäs. 
 
Nedre Ransarån (nedan sjön Ransaren) är kvoterat, d.v.s. 10 fiskare per dygn får fiska inom 
området. Fiskereglerna som gäller är endast flugfiske och att en fisk som är över 45 cm får 
behållas/ fiskare och dygn. Dessa regler har medfört att speciellt öringen ökat i antal och vikt.  
 
Ransarån mellan Tjåkkele och sjön Ransaren. Max 900 fiskekort per säsong som fördelas på tre 
olika delsträckor. Fiskereglerna som gäller är endast flugfiske och att två fiskar som är över 40 cm 
får behållas/ fiskare och dygn. 
 
Fiskecentrum har även samarbete med samebyn och upplåter guidade turer till Ransarån ovan 
Tjåkkele och även till Fiskonbäcken. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nästa träff 
 
Avslutningsvis informerades gruppen om att nästa träff kommer att handla om Fiskeplaner och 
att varje förening skall ha en egen fiskeplan samt en egen hemsida. På 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. 
 
Projektet kommer även att ordna en studieresa till Ammarnäs där vi får träffa ett 
fiskevårdsområde som kommit långt i regelsättning och fått till ett bra fiske. 
 

Läs mer på www.sodralappland.nu 
 
 

 
 
 
Bra länkar 
 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/101360/temablad_biotopvard_webb.pdf 
 
http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/5wA6cnI8C/Guide_till_backrestaurering_2
008.pdf 
 
 
 
 
KULTSJÖGÅRDEN 
http://www.kultsjogarden.se/sv/aktuellt.htm 
http://www.saxnasfishing.se/sv/fiskecentrum-.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jörgen Sikström    Mats Grönlund 
Dorotea     Vilhelmina 
jorgen.sikstrom@dorotea.se   mats.gronlund@vilhelmina.se 
 
 
 


