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Allmänt om när fisket BAKSJÖTJÄRN, put-and-take fiske 

 
BAKSJÖTJÄRN ligger vackert belägen strax utanför Vilhelmina samhälle i direkt anslutning 

till Europaväg 45. I tjärnen finns naturliga bestånd av abborre, gädda och mört. Under året 

utplanteras regnbåge och öring två till fyra gånger per år. 

 

Servicen i området är god med ridstig, fiske- vandringsleder, vindskydd och grillplatser samt 

4 st bryggor. Bryggorna är anpassade för rörelsehindrade. Vilhelmina kommun, 

utvecklingsenheten, ansvarar för skötsel och service kring tjärn. Ett par ggr i veckan så fylls 

ved på, skräp tas bort, hundlatriner töms, galler rensas och genomgång av området görs. 

 

Fisket i tjärn förvaltas av Vilhelmina kommuns utvecklingsenhet i samarbete med Volgsjöns 

fvo. Volgsjöns fvo sköter bevakning och försäljning av fiskekort. 

 

När det gäller själva fisket så är sommaren den tid då flest människor söker sig till tjärnen för 

att fiska. Under vintern nyttjas det främst som vandringsområde. Under vårvintern så börjar 

fisket och många tar sig ned för att sola och njuta av värmen. Vinterfisket skall dock ej 

förglömmas speciellt senare delen av våren då solen börjar värma och fiskens aktivitet ökar.  

 

Den kanske bästa fiskeperioden infaller någon vecka före och någon vecka efter midsommar 

då sländorna kläcker. Sländan kläcker i stora mängder och lockar upp tjärns ädelfiskar till 

riktig vakfest.  

 

 

 

   
Skoterled och vandringsled Fiskestig         Brygga 
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Fiskeregler  
 
1. Fångstbegränsning; endast 3 stycken laxfiskar (regnbåge, 

öring) får avlivas/fiskekort/dygn. Minimimått 30 cm. 

Andra naturliga fiskarter (abborre, gädda och mört) får 

fångas utan begränsningar.  

 

2. Fiskredskap; endast fiske med met-, kast-, spinn-, pimpel-, 

eller flugspö är tillåtet. Endast ett spö får brukas per fiskare 

och skall fiskas från hand (spö får ej lämnas på land eller is 

med bete ute). 

 

3. Fiske från båt är förbjudet. Fiske med flugspö från flytring 

är tillåtet genom att dubbel avgift löses för fiskekort 

(dygn). Årskortinnehavare får fiska med flugspö från 

flytring.  

 

4. Fiskrens skall grävas ned och får inte lämnas i eller i anslutning till tjärn. Risk för 

spridning av parasiter till levande fisk föreligger om detta ej sköts. 

 

5. Grupptillstånd för företag och organisationer i samband med evenemang, minst 15 

personer söks hos kommunens fiskeansvarig.  

 

6. Fiskeansvarig får ta beslut om regler i samband med fiskutsättningar. 

 

7. Fiskeansvarig får ta beslut om regler för decimeringsfiske. 

 

8. Årskortet gäller för kalenderår. 

 

 

 

Volgsjöns fvo kontrollerar  fiskekor ten under  säsongen.  

 

 Kurs i paddling
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Fiskekor tspr iser  
 
Årskort 800 kr. Priset på dyngskort är 100 kr.  

 

Fiskekorten går att handla på följande ställen: 

 Vilhelmina kommuns turistbyrå 

 Grönlunds Jakt & Fiske  

 Statoil 

 Saiva Camping 

 

 

Åtgärder   
 
Syftet med put-and-take fisket i tjärn är att alla skall ha möjlighet att fiska (gammal som ung) 

och kunna ta med sig några matfiskar hem om lyckan är framme.  

 

Förslag till förbättringsåtgärder:  

 Vassklippning speciellt kring bryggor för att underlätta för sportfiskarna 

 Kontrollera gallret i tillopps- och utloppsbäck  

 Ökad fisketillsyn 

 Ev. tilläggsgaller längre ned i inloppet till tjärn 

 Längre bryggor för flugfisket 

 Kurser i fiske, kanot mm 

 Mer information om eldning, fiske och fiskar 

 

. 
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