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Fiskeplan Allmänningen 2016 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Under en lång följd av år har allmänningen genom statligt stöd arbetet med 
fiskevård i allmänningens vatten. Verksamheten har ett stort allmänt intresse. 
Genom reglerna i  fiskelagens 14 § kan inte allmänningen begränsa fiskerätten 
för allmänningsdelägarna. Det finns således risk att det mångåriga 
fiskevårdsarbetet kommer att spolieras genom nätfiske. För att möjliggöra en 
fortsatt fiskevård  bl.a.  genom begränsningar av nätfisket har allmänningen 
upplåtit fisket till kommunen. Kommunen skall genom regler för fisket verka för 
att fiskevården får i huvudsak samma inriktning som tidigare. 
 
Denna fiskeplan är ett grundläggande verktyg för den fortsatta utvecklingen av 
fiskevårdsarbetet. Planen anger kommunens ambitioner i form av mål och 
riktlinjer för arbetets genomförande. Under de senaste åren har behovet av en 
fiskeplan ökat för Allmänningens kortfiskeområde. Planen skall tillsammans med 
”Fiskebestämmelser Allmänningens fiskevatten” styra upp fisket och dess 
problem och göra det enklare för gemensamma beslut.  
 
Vårt förslag är att genom fortsatta provfisken och provtagning samt utföra vissa 
åtgärder såsom utsättningar av lokalt framtagen fisk och anpassa reglerna 
kunna utveckla området ytterligare. 
 
Kalkningsverksamheten skall fortsätta i samarbete mellan allmänning, 
länsstyrelse och kommun. För närvarande sprids det totalt 32 ton kalkstensmjöl 
under våren och 345 ton granulerad kalk under hösten.  
 
Bakgrund 
Kommunen saknar för närvarande resurser att handha det praktiska 
fiskevårdsarbetet m.m. För att genomföra kommunens intentioner för 
fiskevårdsarbetet behöver kommunen därför köpa olika tjänster. Genom 
avtal upphandlar kommunen av allmänningen det operativa arbetet med 
fiskevård, fiskebevakning och försäljning av fiskekort i enlighet med de 
villkor som kommunen beslutat för fisket.  
 
Allmänningen skall på Vilhelmina kommuns uppdrag handha ansvaret för 
fiskevård, fiskebevakning och försäljning av fiskekort för de vatten som 
kommunen genom arrende disponerar inom allmänningens område. 
Allmänningen skall vid uppdragets utförande följa de villkor som 
kommunen uppställt och beslutat. 
Allmänningen skall årligen till kommunen lämna dels en redovisning av hur 
uppdraget utförts dels en ekonomisk redovisning av verksamheten. 
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Allmänningen skall i samråd med kommunen ansöka om bidrag för 
fiskevård m.m.  
 
 
Mål 
Målet med Fiskeplanen är att med lämpliga uthålliga åtgärder åstadkomma ett 
förbättrat sportfiske i ALLMÄNNINGENS kortfiskeområde som stöd för 
fisketurismen i området. 
 
Metod 
Planen grundas dels på uppgifter från provfisken, vattenanlyser och andra 
befintliga bakgrundsfakta. 
 
Syfte 
Syftet med planen är att få en långsiktig och översiktlig plan om fiskevård och 
fiske samt fungera som stöd i samarbete med andra berörda. 
 
OMRÅDESBESKRIVNING 
 
Allmänt 
Allmänningen består av två områden, ett i Dikanäs och ett i Stalon. Totalt 
omfattar det ca. 52 000 ha. I Stalonområdet ligger Njakafjälls fritidsområde med 
ett stort antal sjöar och tjärnar med bra fiske av röding och öring. Dalsåns 
fritidsområde och Krutåns fritidsområde inom Dikanäsdelen har även de ett 
utmärkt fiskebestånd av röding och öring i sjöar och tjärnar. Hela området är väl 
utbyggt med leder och kojor. Inom allmänningen pågår kalkning av vattendrag 
för att främja sportfisket. 
 
Fisket 
I sjöarna Krutsjön och Bollvattnet inom Dikanäsdelen samt sjöarna Östra 
Marssjön och Svartsjön inom Stalondelen är spinnfiske eller långedragsrodd 
sommartid och pimpelfiske vintertid det bästa sättet att få fisk. I övriga sjöar 
och tjärnar är spinnfiske eller flugfiske att rekommendera. Om det är trögt fiske 
vintertid skall man borra många hål och prova sig fram, för fisk finns i sjöarna, 
det gäller bara att hitta dem.  
 
FISKEVÅRDSÅTGÄRDER 
  
Utsättningar av fisk i ett stort antal tjärnar sker årligen, pga skada av försurade 
vatten. Kalkning pågår årligen. 
 
Provfiske........: Under 1998 provfiskades det i Svartsjön, Snaratjärn, 

Rörsjön, Rödingsjön, östra Rödingsjön. Utifrån dessa 
resultat skall en utsättningsplan upprättas.  
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Fiskarter........: Öring, röding, sik, lake, gädda, abborre, mört, elritsa 
och simpa. 

 
Fiskeregler........: se nedan. 

 
 
NÄTFÖRBUD INOM AV VILHELMINA KOMMUN ARRENDERAT 
VATTEN 
 
ÖSTRA MARSSJÖN    1 /9 - 30 /9 
 
STORA GRYTSJÖN 1 /9 - 30 /9 
 
FATSJÖN 21 /8 - 30 /9 
 
KRUTSJÖN 26 /8 - 25 /9 
 
BOLLVATTNET 11 /9 - 10 /10 
 
DOLARN NÄT TILLÅTNA HELA ÅRET 

 
SKANSNÄSSJÖN NÄT TILLÅTNA HELA ÅRET 

 
DAIKANSJÖN NÄT TILLÅTNA HELA ÅRET 

 
DIKASJÖN NÄT TILLÅTNA HELA ÅRET 

 
VOJMSJÖN NÄT TILLÅTNA HELA ÅRET 

 
MALGOMAJ NÄT TILLÅTNA HELA ÅRET 

 
STOR-DAINAN NÄT TILLÅTNA HELA 

ÅRET förutom vid 
harrens lektid 17/5 - 
15/6 årligen. 

 
STALONSJÖN NÄT TILLÅTNA HELA ÅRET 

 

 
 
 
FÖR ÖVRIGA VATTEN INOM ARRENDERAT OMRÅDE SOM EJ ÄR 
UPPRÄKNADE HÄR OVAN GÄLLER NÄTFÖRBUD UNDER HELA 
ÅRET. 
 
UNDER PERIODEN 15/9 - 15/10 ÅRLIGEN ÄR ALLT FISKE 
FÖRBJUDET I STRÖMMANDE VATTEN. 
 
BERGSJÖN SAMT VOJMÅN NEDSTRÖMS BERGSJÖN TILL STENNÄS 
ÄR UTARRENDERAT TILL BERGSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE.  

  
OMRÅDETS SKÖTSEL 
Fiskekortsförsäljningen fortsätter som vanligt.  
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Vid införande av regler, regleringar och förordningar så syftar de till att uppnå 
vissa effekter i det fiske eller för de fiskbestånd som avses. För att dessa skall 
vara effektiva krävs förutom information även en aktiv tillsyn av efterlevnaden 
ute vid vattnen. 
Behovet av tillsyn varierar beroende på en mängd faktorer men viktigt är att 
insatserna görs i sådan omfattning att det ger en respekt och trovärdighet för 
de fastställda reglerna. 
 
Kunskaperna förbättras kontinuerligt kring fiskevård och våra fiskbestånd. Det är 
av största vikt att de som vårdar och förvaltar fiskevatten förkovrar sig i de nya 
kunskaperna. Detta höjer kvaliteten på fiskevårdsarbetet och ökar möjligheterna 
att uppnå ett varaktigt nyttjande av våra fiskbestånd. 
Det är även viktigt att de fiskande tar del av de nya rönen inom fiskevårdens 
område. Detta ger en större förståelse och en bättre efterlevnad för de olika 
åtgärder och begränsningar som förvaltarna av fisket genomför. 
 
Inriktningen på dagens fiskevård innebär att det är ett långsiktigt arbete som 
kräver många års arbete innan resultaten kan skönjas. Det är därför viktigt med 
en långsiktig planering av de åtgärder och de insatser som skall göras. 
Fiskevårdsinsatserna bör ges tid att få effekt innan utvärderingen startar. En 
långsiktig planering är i många fall en direkt förutsättning för att kunna ta del av 
de bidragssystem som finns inom fiskevårdens område. 
En lämplig planeringsform är att upprätta en verksamhetsplan/åtgärdsplan. 
Denna bör innehålla avsnitt som behandlar service, information, fiskevård, 
marknadsföring samt utbildning. Planen bör för att ge en långsiktig stabilitet i 
arbetet omfatta minst en rullande 3 års-planering. 
 
 
Allmänningen, ca 3500 fiskedygn årligen enligt fiskekortsförsäljning. 
 
Fiskebestämmelser för Allmänningens fiskevatten: 
 
Allmänheten har rätt till fiske enligt följande: 
 
Föreningen skall upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort. 
Kortet berättigar till fiske med handredskap i samtliga upplåtna vatten inom 
fiskeområdet. 
Innehavaren av kortet är skyldig att ta reda på gällande bestämmelser.  
Kortet är personligt och får ej överlåtas. 
 
Fiskekortet, berättigar till sportfiske, inklusive dragrodd med ett redskap per 
person.  
 
Fiske med utter, långrev eller ståndkrok är ej tillåtet inom byalagets vatten. 
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Barn under 16 år har tillstånd att fiska utan fiskekort tillsammans med målsman, 
vilken har giltigt fiskekort. 
 
Årstämman beslutar om priserna på fiskekort. 
 
Fiskerättsägarna har rätt till fiske enligt följande: 
 
Rättigheter för nätfiske gäller enbart för delägande fastigheter. Nätfisketillåtna 
fiskevatten regleras på årsstämma. 
 
Gemensamma bestämmelser för samtliga fiskande 
 
1.  Nät skall utmärkas med dobb, väl synlig, med ägarens 
namn och fastighetens registerbeteckning.  
 
 
2. Totalt fiskeförbud gäller i samtliga bäckar under lektid för öring och 
harr.  
 
 
3. Årsstämman beslutar om villkoren för fiskets bedrivande och 
styrelsen verkställer årsstämmans beslut. 
 
4. För tillsyn av fisket, och dess bestämmelser, inom byalagets vatten 

finns av Länsstyrelsen förordnade fisketillsynspersoner. Förutom 
vad som sägs i Fiskelagen SFS 1993:787 samt Fiskeriverkets 
föreskrifter, FIFS 1993:31, med kompletteringar och tillägg, gäller 
nedanstående definition angående fritidsfiske. 

 
 


