
 

 
 
Karta Storbäcks FVO. 
 
Förord 
 
Storbäcks FVO bildades den 900403. Fiskevård har av föreningen bedrivits 
sedan 30-talet. 
 
Området  
består del av Stora Arksjön, Lilla Arksjön, Ån mellan sjöarna, Övre del Långselån, 
Del Gitsån, Hundsjön, Kulltjärnen samt arrende Tjänar inom Kronoparken 
Arksjöberget ( se karta) 



 

 
Medlem i föreningen är ägarna till fastighet som har  
Fiskerätt och som löser fiskerättsbevis. Föreningens verksamhet styrs av stadgar 
som upprättades vid bildandet. Styrelsen föreslår att en fiskeplan för 5 år skall 
upprättas, vilken skall tas upp till beslut på årsstämman 2016. Att föreningens 
plan förutsätter att medel och arbetskraft finns för att utförande skall kunna ske. 
 
Fiskeplanens syfte 
Denna verksamhetsplan för Storbäcks FVO omfattar en beskrivning av nuläget.  
Verksamhetsplan är ej fullständigt. Planen kommer att vara ett levande dokument 
som kan ändras i samband med föreningens årsstämma.  
Ekonomi och personella resurser kommer att uppdateras till nästa beslutsdatum.  
Syftet med denna verksamhetsplan består i att främja ett uthålligt fiske för  
fritid/ husbehov, samt upprätthålla en god status för möjlighet till fiske för 
rekreation och turism. 
  
Negativ Påverkan på Fisket. 
Det som har påverkat fisket i området är främst vattenkraftutbyggnaden samt 
även det fiske som skett under åren. Samt överfiske.  
. 
Fiskevårdsområdesföreningens åtgärder fram till i dag är, 
Översyn och förändringar av fiskeregler, med att fokus på att skydda områden i 
Stora Arksjön från nätfiske. Att upprätta skyddad zon i strömmande vatten mellan 
Stora Arksjön och Lilla Arksjön (Nedan kallad Arksjöån),  Att dygnskort gäller 
00.00 - 24.00 med syfte att underlätta fiskekontroll. Utbildning av 
fisketillsyningsmän samt utsättningar av fisk. 
 
Fiskevårdsområdets plan för tiden 2016-2021. 
 
Att beslut om fiskevårdsplan tas på ordinarie fiskestämma 2016. 
Att ytterligare beslut tas för att freda Stora Arksjön från Nätfiske. 
Att översyn/ utvärdering av flugfiskesträcka I Arksjöån görs. 
Att ev. Nya områden med fiskeförbud införs. 
Att till viss del återställa långselån. 
Frågan om minimitappning i korpån bör drivas på kommunal nivå.  
Att fisket anpassas till vattnens reproduktionsförmåga.  
Att nyttjandet sker utifrån fiskeresursen. 
Att genom samordning regler mellan fiskevårdsområden öka attraktionskraften. 
Att översyn av grunddammar bör göras. 
Att samsyn om fiskeregler, flottledsrensning träffas mellan Storbäcks FVO och 
Höglands fiskevårdsområde gällande sträcka Långselån med samägande. 
Verka för att gemensamma regler för kommunen upprättas för Fisketillsyn. 
.  
 
 
 
 
 



 

Stora Arksjön 
 

 
Bestånd, öring, harr aborre,gädda,sik samt lake. 
Bestånd som prioriteras är Harr och Öring. 
Historik, föreningens fiskeförbud mellan sjöarna har medfört att ett mycket gott 
bestånd av harr har skapats i Arksjön och mellan Sjöarna. Öringen har däremot 
minskat i storlek i stora Arksjön. Nätförbud har även införts från Sandholmens 
södra spets i öster till kronans rågång i väster. Årliga utsättningar. 
Beslut stämman 2016 
 
Fiskeregler/skyddade områden 
Under bearbetning. 
 
 
 
Lilla Arksjön 
Bestånd, öring, harr aborre,gädda,sik samt lake. 
Beslut stämma 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Arksjöån 
 

 
 
Arksjöån Beslut till stämman 2016 
lägga ut block och stenar, breddat vattendraget till ursprunglig bredd samt 
återskapat naturliga och variationsrika strukturer. Stämman 2015 beslöt att öppna  
sträckan för flugfiske  Catch and release sommaren 2015. 
Området bör hanteras varsamt. 
Beslut om Återställning av sträcka samt fastställa regler för sträckan. 
Åtgärder i samråd Kommunen, Markägare. 
A område som bör återställas. 
B Fors tänkbar lekplats 
C Fors tänkbar lekplats 
D (kvarnforsen) Område som bör återställas. 
E Grunddam Stora Arksjön, uppföljning höjd grunddamm bör göras. 
 
 
 
 
 



 

 
Långselån. 
Bestånd, Öring Harr 
Historik, Föreningen har ändrat regler samt diskuterat ev. Fredning av vissa 
sträckor. 
Ansökan om medel för flottledsrensning, biotopvårdsåtgärder har sökts under 
2015. Grundamm i anslutning kraftlinje, se bilaga 1 
Beslutsförslag Stämma 2016 
Översyn fiskeregler samt att lägga ut block och stenar, breddat vattendraget till 
ursprunglig bredd samt återskapat naturliga och variationsrika strukturer.  
Fiskeregler. 
Åtgärder i samråd Kommunen, Markägare avsende Sträcka A. 
 
Gitsån  
 
Bestånd Öring och Harr. 
Beslutsförslag Stämma 2017 
 
 
Kronoparken arksjöberget. 
Bestånd Öring, Bäckröding. Röding och Aborre. 
Beslutsförslag Stämma 2017 
 
 
Ö Hundsjön 
Bestånd Fjällröding, utsatt yngel tidigare. 
Beslutsförslag Stämma 2016 
Fiskeregler, Utsättning. 
 
Kulltjärnen 
Bestånd fjällröding och Öring Utsatt yngel-2 år. 
Beslutsförslag Stämma 2016 
Fiskeregler, utsättning. 
Beslut stämma 2017, förslag tillgänglighets anpassning 



 

 
Bilaga 1. 2 sidor 
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