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Bakgrund 
Sallsjöåns 
fiskevårdsområdesförening (FVOf). 
I detta område finns en mängd större 
sjöar med ett bra fiske efter abborre, 
gädda, id och brax. I sjöarna finns 
även lake, benlöja, mört och någon 
enstaka öring. I Tjusjöån och 
Bergvattenån finns kräfta. 
 
Sallsjöån är en fin harrå som rinner 
mellan Sallsjön och Laiksjön. Det 
fångas även en och annan öring i ån. 
I de lugnare partierna lurar grov 
gädda och id.  
 
Lapland Bream Master 
(internationell metestävling) håll 
inom fiskevårdsområdet varje år. Det 
brukar vara mellan 20-30 tävlande 
årligen och de fångar under fyra 
dagar mellan 1-2 ton fisk. Alla fiskar 
släpps tillbaks levande.  
 
Sallsjöåns FVOf är en 
sammanslagning av tidigare Laiksjö, Lavsjö och Svanaby 
fiskeföreningar. Sammanslagningen skedde år 1988. Föreningens 
målsättning är bl a att verka för möjligheterna till bättre fiske i de 
sjöar, tjärnar och åar som finns inom fiskevårdsområdet.  
 
Detta har bla skett genom insättning av fisk i vissa sjöar och tjärnar 

samt återställning av Sallsjöån till det skick den var innan den 
flottledsrensades. Uppförande av vindskydd och bryggor har också 
skett på vissa ställen. Informationstavla för fiskevårdsområdet finns 
uppsatt vid Tjusjön, intill vägen mellan Lavsjö och Svanabyn. 
 
Många av sjöarna har både permanentboende och fritidshus i 
närområdet. Kommunen håller på med en LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) – plan där strandskyddet 
kommer att lättas på. De sjöar som ingår inom FVO är Tjusjön och 
Ullsjön vid Svanabyn.  
 
Syfte & målsättning 
Syftet med planen är att få en långsiktig och översiktlig plan om 
fiskevård och fiske samt fungera som stöd i samarbete med andra 
berörda.  
 
Målet med fiskeplan är att med lämpliga uthålliga åtgärder 
åstadkomma förbättrade förutsättningar för fiskebestånden, ett 
förbättrat fritidsfiske samt stöd för fisketurismen i området. 

 
Presentation av vatten 

 
 

Området 

Fiskevårdsområdet (FVO) innehåller en rad stora sjöar med 
oreglerade vattendrag. Avrinningsområdet startar uppe i 
Stenbitshöjden och rinner sedan oreglerat västerut ner till Ormsjön 
som är reglerat. Tidigare har det varit gott om storöring i systemet 
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men av någon anledning är de idag nästan 
utslagna. Mänsklig påverkan inom 
området är lämningar efter 
flottningsepoken då vattendrag rätades, 
sten flyttades upp på sidorna och sjöars 
vattennivåer sänkes.  
 
Miljökvalitetnorm vatten 
Vattendelegationen beslutar om 
miljökvalitetsnormerna, som uttrycker 
den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid 
en viss tidpunkt.  Huvudregeln är att alla 
vattenförekomster ska uppnå normen god 
status till år 2015 och att statusen inte får 
försämras, men ibland kan undantag 
göras. Om inte god status kan uppnås till 
2015 så kan tidsfristen förlängas till 2021. 
FVO sjöar och vattendrag är klassade: 

• Tjusjön – God ekologisk status 
• Svanavattnet – god ekologisk 

status 
• Ullsjön – god ekologisk status 
• Sallsjön – god ekologisk status 
• Sämsjön – måttlig ekologisk status 

– påverkan tröskel/damm 
• Laiksjön – måttlig ekologisk status 

– påverkan fysiska förändringar 
• Eksjön – måttlig ekologisk status – påverkan 

tröskel/damm/barriärer 

• Bergvattenån – måttlig ekologisk status – rensning av 
vattendrag genom flottning 

• Fjällån – måttlig ekologisk status – försurning 
• Sallsjöån – måttlig ekologisk status – rensning av vattendrag 

genom flottning  
• Lavsjöbäcken - måttlig ekologisk status – rensning av 

vattendrag genom flottning 
• Lusvattenbäcken – god ekologisk status 
• Stenbäcken – god ekologisk status 

 
Mer information finns under http://www.viss.lansstyrelsen.se/.  
 
När det gäller de strömmande vattnen så har Sallsjöån mellan 
Yttersjön och Laiksjön flottledsrestaurerats vid två tillfällen. Vid det 
första tillfället grävde man likartade trösklar vilket medförde att 
gädda och vitfisk invaderade forsarna och i stort sett slog ut öringen. 
Vid det andra tillfället skapades uppväxtområden för både större och 
mindre strömlevande fisk. Öring har satts ut (ensomrig) under en 
femårsperiod i ån. Även Lavsjöbäcken övre fors har restaurerats och 
ensomrig öring satts ut. Fjällån kalkas årligen med två kalkdoserare 
samt att sjöarna Mårdsjön, Ullsjön, Västra Tallvattensjön kalkas. 
Våtmarksområden i Fjällåns källområde kalkas även de årligen. 
Många strömsträckor i Fjällån har restaurerats men under vårfloden 
går det så mycket vatten i ån att det är svårt att få trösklar etc. att 
hålla. Även om tre av de strömmande vattendragen 
flottledsrestaurerats så var det under 80 – och 90 talet då man var 
väldigt försiktig med att lägga tillbaks material. Idag restaurerar man 
på ett helt annat sätt genom att lägga tillbaks allt material som man 
hittar. Man försöker skapa områden för alla storlekar av fisk och det 
kanske viktigaste är att skapa lekområden. 
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Barriäreffekter i vatten är en viktig fråga där vägar, dammar, 
bäverdammar etc. kan skapa vandringhinder för strömlevande fisk. 
Det finns bidrag (70% av kostnad) att söka för att lägga om 
vägtrummor.   
 
Kvicksilver i fisk 
Många sjöar inom området har varit med i ett länsövergripande 
projekt där kvicksilver- och cesiumhalter har analyserats på fisk. 
Generellt kan sägas att kvicksilverhalterna ligger högt inom området. 
De sjöar som har halter som överstiger gränsvärde för saluförande 
för fisk är: Sallsjön, Tjusjön, Lavsjön, Ullsjön och Sämsjön. 
Laiksjön och Svanavattnet ligger halterna under gränsvärdet. Mer 
information hittas under www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.   
 
Put- & take 
FVOf sätter ut fångstfärdig ädelfisk i två sjöar (Per Salomonstjärn och 
Lillsjön). Vid bägge dessa sjöar finns vindskydd och planer finns att ordna 
en handikappanpassning runt Per Salomonstjärn.  
 
Service runt sjöar och vattendrag 
I många av FVO vatten finns det vindskydd där besökande fiskare kan 
koka kaffe och grilla. Utöver de vindskydd som finns vid put & 
takesjöarna finns vindskydd vid Eldsjön, Fjällån……..  
 
Hemsida eller motsvarande 
En hemsida är viktig för att kunna få ut relevant information till 
gästande fiskare. Andra sociala medel fungerar också som t ex 
facebook där det är lätt att nå andra. 
 
Fiskekort 
Idag så säljs endast vanliga pappersfiskekort hos 
handlare och privatpersoner. Området har en 

fiskekortsautomat vid Viks i Laiksjön. Idag finns även möjligheter 
att sälja fiskekort på nätet, via telefon eller med swish för att 
förbättra servicen för de fiskande. Området har följande priser på 
fiskekort: 

• Dagskort 80 kr 
• 400 årskort och 100 kr för tilläggskort gällande maka eller 

make. 
 
Fiskeregler 
För att öka attraktionen inom området så bör regelsättningen 
gällande upptag av fisk ses över. Forskning och konkreta försök har 
visat att ett bättre fiske kan erhållas med hållbara regler. I dag tittar 
man även på andra arter än ädelfisk. Gädda t ex är en populär 
sportfisk där man bör överväga att sätta regler som gynnar 
produktionen av stor gädda. 
 
Nuvarande regler är att samtliga vatten inom området är upplåtna för 
fiske med handredskap. Fiske från båt är ej tillåtet i Lillsjön och Per 
Salmonstjärn. En sträcka efter Sallsjöån är skyltat endast för 
flugfiske. Öringsförbud råder i hela Sallsjöån. Fångstbegränsning är 
infört. Minimimått 35 cm och 4 ädelfiskar/ kort och dygn. Fiske är 
tillåtet hela året i stillastående vatten. I strömmande vatten råder 
förbud 15 sept-15okt. Under samma period råder förbud med att 
fiska med nät i närheten av bäck- och åmynningar. 
 
Fisketillsyn 
För att få ökad kontroll över gästande fiskare samt regelefterlevnad 
är en satsning på fisketillsyn viktig. En idé är att antigen byta tjänst 
med ett annat FVO där man känner färre personer. En annan idé är 
att FVO går ihop med kommunen och anställer en tillsyningsman 
under ca 3 månader under sommaren.  
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För att förbättra fisket och få till ett mer attraktivt fiske utförs 
följande regelförändringar: 

• Uppskärpning av fiskuttag i Sallsjöån till 2 harrar per fiskare 
och dygn samt öringsförbud. Maxmått på harr införs där harr 
över 35 cm skall gå tillbaks.  

• Maskmeteförbud i större strömmande vattendrag (Sallsjöån, 
Fjällån och Tjusjöån). 

• Strömfiskeförbud från 15/9-15/10 (öringleken) och maj 
månad (harrleken). 

• Nätförbud i å och bäckmynningar under 15/9-15/10. 
• Maxmått sätts på gädda i sjöarna där gäddor över 75 cm skall 

släppas tillbaks. 
• Lusvattentjärn sätts ett maxmått på abborre där abborrar över 

40 cm skall släppas tillbaks. 
 
Åtgärder som utförs under planerad period (2015-2018): 

• Lekgrus tillförs med hartijokimetoden och sen utförs 
planering för att eventuellt tillföra grus. T ex Rensjön går det 
att öka öringsbeståndet i sjön genom att ordna fler lekbottnar. 

• Hemsida skapas alt. en facebooksida om FVO (2016). 
• Uppskyltning med gällande regler, start 2016. 
• Fisketillsyn årligen. 
• Införsel av försäljning av fiskekort via telefon, ifiske eller 

swish. (2017). 
• 2016 söks pengar för en handikappsanpassning ner till Per 

Salomonstjärn. Sista ansökandag till LONA är 1:a december 
2016.  

• Elfiske i Sallsjöån 2016 och 2018.  

• 2017 Inventering av Tjusjöån gällande en ev. 
flottledsrestaurering.  

• Utsättning av fisk i put- & takesjöar. Årligen! 
• Fisketävlingen Lapland Bream Master. Årligen! 
• Elfiske i Lavsjöbäcken 2017. 
• Inventering av vägtrummor som ligger fel och utgör 

vandringshinder för fisk och andra vattenorganismer. 
Årligen! 

• Inventering var det finns grov fisk (alla arter) inom området. 
Sen sätts sådana regler att fisken behåller sin storlek och 
helst att medelstorleken ökar. 

 


