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Allmänt om Bergvattensjön 
 
Bergvattensjön ligger vackert belägen mitt i Dorotea samhälle i direkt anslutning till 

Europaväg 45. I sjön finns naturliga bestånd av abborre, 

gädda och sik men för att krydda fisket sätter kommunen ut 

regnbåge, öring och röding två till fyra gånger per år. 

 

Servicen kring sjön är god med stig, vindskydd, grillkåta, 

grillplatser samt 12 bryggor. En av bryggorna är en 

handikappbrygga. Dorotea kommuns medborgarhus 

ansvarar för servicen kring sjön. 

 

Fisket i sjön förvaltas av Dorotea kommuns miljöenhet som 

tillåter barn och ungdomar från 6-16 år (skrivna i Dorotea) 

att fiske gratis under sommarlov. Miljö- och 

byggnadsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och 

utbildningsnämnden sponsrar dessa frikort årligen. Under 

friluftsdagar är fisket fritt för skolbarnen. 

 

När det gäller själva fisket så är sommaren den tid då flest 

människor söker sig till sjön för att fiska. Den kanske bästa 

fiskeperioden infaller någon vecka före och någon vecka 

efter midsommar då Rocken (sjösandssländan) kläcker.  

Sländan kläcker i stora mängder och lockar upp sjöns 

ädelfiskar till riktig vakfest. 

 

Vinterfisket skall dock ej förglömmas speciellt senare delen 

av våren då solen börjar värma och fiskens aktivitet ökar. 

Björnrycket som är en populär pimpeltävling hålls på sjön 

varje vårvinter runt vecka 11.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskeregler 
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1. Fångstbegränsning; endast 3 stycken laxfiskar (regnbåge, röding, öring) får 

avlivas/fiskekort/dygn. Minimimått 30 cm. Andra naturliga fiskarter (abborre, gädda och 

sik) 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. Fiskekortet gäller också för innehavarens barn under 16 år 

som fiskar i dennes sällskap. Dock får högst 3 laxartade 

fiskar per kort avlivas. 

 

5. Fiskrens skall grävas ned och får inte lämnas i eller i 

anslutning till sjön. Risk för spridning av parasiter till 

levande fisk föreligger om detta ej sköts. 

 

6. Barn och ungdom (ungdom mellan 6 t o m 16 år) boende i 

Dorotea kommun kan erhålla gratis fiskekort på Dorotea Sport & Fritid, Turistbyrån eller 

OK/Q8 under sommarlovet.  

 

7. Skola och barnomsorg får fiska gratis i sjön efter anmälan till kommunens fiskeansvarig. 

En redogörelse av fiskeresultat lämnas till kommunens fiskeansvarig. 

 

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

personer söks hos kommunens fiskeansvarig.  

 

9. Tillstånd för Lions årliga vintertävling söks hos kommunens fiskeansvarig. 

 

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

 

11. Fiskekortsinnehavare får lägga ut fem angeldon eller fem spön/dygn tacklade med 

angelkrok eller trekrok och död betesfisk med syfte att fånga gädda. Gäddsax är förbjudet. 

Förtydligande krokarna får endast agnas med död betesfisk och inte annat som t ex mask, 

powerbaite, maggot etc. Fisket får endast ske under den islagda perioden.  

 

12. Fiskeansvarig eller ersättare till fiskeansvarig får ta beslut om regler för decimeringsfiske. 

 

13. Årskortet gäller för kalenderår. 
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Fiskekortspriser 
 
Årskortspriserna har minskat från 1500 kr till dagens 500 

kr. Priset på dagskort är 80 kr och 100 kr vid premiärer.  

2015-02-11 justerade Miljö- och byggnadsnämnden priset 

på dygskort till 100 kr.  

 

Fiskekorten går att handla på följande ställen: 

 Dorotea kommuns turistbyrå 

 Dorotea Sport & Fritid 

 My Way 

 OkQ8 

 DoroCamp Lappland 

 Ifiske (sms eller via nätet) http://www.ifiske.se/fiske-bergvattensjon-i-dorotea.htm 

 

 

Problem / förändringar 
 
Ett flertal faktorer har medfört att fisket i sjön minskat över 

åren. Under Fjällfiskeprojektets tid så fanns det mycket 

pengar att sätta ut fisk för vilket medförde att många fick 

fisk när de fiskade i sjön. I och med att det projektet tog 

slut minskade utsättningarna. Färre fick fisk och intresset 

minskade. Efter projektet sätts runt 500 kilo fisk/ år ut i 

sjön och tidigare var det mer än det dubbla. 

Fiskleverantören Nordfisk slutade sin verksamhet och då 

började vi anlita Sanduddens fiskeodling med sämre 

resultat gällande återfångster. Nu har vi provat Umlax och 

återfångsterna har ökat igen. Under hösten 2014 drabbades 

Umlax av fisksjukdomen BKD (Bacterial Kidney Disease) 

så nu måste leverantör bytas igen. 

 

Stundtals inkommer rykten om att det fångas regnbåge i 

Bergvattensjöns utloppsbäck (selet i Kvarnparken), vilket 

tyder på att gallret som skall hålla kvar fisken i sjön är 

glest.  

 

De flesta put- & taketjärnar har satt 3 ädelfiskar som gräns för upptag/dygn. I Bergvattensjön 

får man enligt reglerna avliva 4 ädelfiskar/dygn.  

 

Det finns stor gädda i sjön som tar för sig av den utsatta fisken. Det behövs därför årliga 

reduceringar av gädda för att öka chanserna för ädelfisken att överleva. 

 

För att underlätta för gästande sportfiskare och öka antalet ställen där det går att fiska bör vass 

slås med jämna mellanrum. 

 

http://www.ifiske.se/fiske-bergvattensjon-i-dorotea.htm
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En ökad tillsynsverksamhet bör förbättra intäktssidan samt medföra att sportfiskarna håller sig 

till de regler som är satta. 

 
Åtgärder för att förbättra fisket och ekonomin runt sjön 
 
Syftet med put-and-take fisket i sjön är att alla skall ha möjlighet att fiska (gammal som ung) 

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

under sommaren till ungdomar skrivna i Dorotea är viktigt för att väcka ett friluftslivsintresse 

och öka utbudet av utomhusaktiviteter. 

 

 

Förslag till förbättringsåtgärder:  

 Ändra priset på dygnkort från 80 kr till 100 kr. Pris justerades till 100 kr av miljö- och 

byggnadsnämnden 2015-02-11. 

 Minska antalet fiskar som får tas upp per dygn från 4 till 3. Antalet justerades till 3 

laxfiskar av miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-11. 

 Reducera antalet gäddor årligen med gäddsax, angeldon och nät. 

 Klipp vass runt sjön för att underlätta för sportfiskarna. 

 Kontrollera nätet i utloppsbäck så att inga fiskar smiter. 

 Ökad fisketillsyn. 

. 
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Fisket i Bergvattensjön - fiskekortspriser 
 

Nedanstående togs av miljö – och byggnadsnämnden 2015-02-11. 

 

2015,3049,435 

Fisket i Bergvattensjön 

 

Beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 

att justera priset på dygnkort från 80 kr till 100 kr.  

 

att punkt 1 i tidigare beslutade regler ändras till följande lydelse ”Endast 3 laxartade fiskar 

(regnbåge, röding, öring eller harr) får avlivas/fiskekort och dygn. Minimimått 30 cm. Andra 

naturliga fiskarter (abborre, gädda och sik) får fångas utan begränsningar”.  

 

att punkt 4 i tidigare beslutade regler ändras till följande lydelse ”Fiskekortet gäller också för 

innehavarens barn under 16 år som fiskar i dennes sällskap. Dock får högst 3 laxartade fiskar 

per kort avlivas”. 

 

att i övrigt fastställa fiskeplanen. 

----- 

 

Bakgrund - fiskekortspriser 

 

Put-and-take fisket i Bergvattensjön innebär att kommunen planterar ut ädelfisk årligen och 

sköter andra aktiviteter som härrör till fisket i sjön, som t ex fisketillsyn, premiärer, utfiskning 

av gädda, vassbekämpning etc. Fisket i sjön är populärt och bidrar till ökad gemenskap och 

rörelse kring Bergvattensjön. Fisket är gratis av skola och förskola under vinterhalvåret och 

under sommarlovet så sponsrar kommunen frikort till barn skrivna i Dorotea kommun mellan 

6-16 år. Lions årliga pimpeltävling (Björnrycket) i sjön är också ett trevligt inslag. 

 

Ett försök gjordes under två år (2001 och 2002) för att se om en halvering av kortpriset skulle 

medföra ökade intäkter i form av att fler skulle köpa årskorten. Det visade sig inte bli någon 

större anstormning vad gäller anskaffning av årskort. Efter detta försök sattes priset till 1000 

kr/kalenderår. Årskortpriset har dock reducerats till 500 kr efter inkommet medborgarförlag. 

 

Dygnskortet har sen 2009 beslutats öka från 60 kr till 80 kr. Under premiärer kostar kortet 100 

kr. I dag så ligger de flesta put-and-take vattens dygnskortspris på 100 kr mycket p g a att 

priset på utsättningsfisk ökat under åren.  
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Förslaget är att endast justera dygnskortspriset och låta resterande priser gällande fisket bestå. 

Priset på premiärer utgår då dygnskortspriset blir detsamma. Kostnader som tillkommer är 

tryck av fiskekort, 10 % av summan på korten till försäljare etc.  

Bakgrund - fiskeregler 

 

År 2009 reviderades reglerna gällande fisket i Bergvattensjön i miljö - och byggnadsnämnden 

(sammanträdesprotokoll 2009-02-18, § 12, sid 20).  

Miljöenheten vill ändra i reglerna så det endast är tillåtet att avliva 3 ädelfiskar per dygn 

oavsett kort (dygns – eller årskort) från tidigare 4 st ädelfiskar. En sådan förändring likställer 

kommunens put- and-take vatten med övriga put- and-take vatten i kommunen. Det medför 

även att fisken räcker längre i sjön och fler fiskare får chans till ett attraktivt fiske vilket bör 

leda till ökad fiskekortsförsäljning. 

----- 

 

 

 

 


