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 Resursen fisk 

Inom Dorotea och Vilhelmina kommuner finns en rad ”fiskeområden”, 

avgränsade med någon form av förvaltning, som t.ex. 

fiskevårdsområden, sportfiskeområden, statens vatten, fiskeklubbar, 

allmänningar, samfälligheter eller byalag som förvaltar och upplåter 

fiskevatten. Av dessa finns också vatten som har delat ägande, vilket har 

medfört, speciellt ovan odlingsgränsen, där statens vatten inte får ingå i 

fvo, att dessa vatten är mycket svåra att förvalta. Sammantaget kan 

man dock säga att endast några få fiskeområden har satt regler som 

medför ett långsiktigt hållbart fiske. Regler som därigenom resulterat i 

goda fiskbestånd. I projektet kommer vi att använda dessa fiskeområden 

som goda exempel.  

 
 

 
 

Fiskevårdsplaner 

Syftet med projektet är att förvaltare av fiskevatten skall ta fram 

långsiktigt hållbara fiskevårdsplaner.  Inriktningen på planerna är 

antagande av regler som gynnar fiskbestånden. Vi kommer att ta fram 

några olika mallar som fiskeområdena kan använda.  

Bygdemedel 

Nytt förslag till regler för utbetalande av bygdemedel till fiskevårdande 

åtgärder har tagits fram, vilka bifogas. 

Tidsredovisning 

Vi vill i projektet att fiskeföreningarna för anteckningar, över närvarande 

och hur länge som mötena pågår med framtagande av regler och 

fiskeplaner. Dessa anteckningar skickas sedan in till oss. 

 

 

 

Generellt kan 

konstateras att 

sjöar och 

vattendrag i våra 

kommuner är 

mycket 

näringsfattiga och 

lågproduktiva. 

Ett hållbart fiske 

innebär att endast 

räntan på 

produktionen kan 

tas ut! 

 

 

 

 



 
 

Studiecirklar 

Ett bra sätt att ta fram fiskeplaner är att man startar en studiecirkel. Ta 

kontakt med något studieförbund för att få mer information. En 

studiecirkel består av minst tre personer vid 3 tillfällen under 3 

studietimmar.  

Hur startar vi cirkeln? 

1. Ta kontakt med studieförbundet där du bor, som organisation eller 

privatperson.  

2. Du/ni får hjälp att göra en studieplan och att välja studiematerial; 

Ekologisk fiskevård. 

3. Fyll i en anmälningsblankett. 

4. Er studiecirkel ska godkännas och registreras. 

5. Samla deltagarna och sätt igång! 

 

Ekologisk fiskevård är den mest omfattande fiskevårdsbok som getts ut i 

Sverige. Boken har sammanställts av Erik Degerman, Per Nyberg och 

Ingemar Näslund samt Dan Jonasson.  

 

Projektinnehåll 

Inom projektet kommer vi att delge information genom studiebesök, 

informationsbrev, annonser, möten etc. 

Utskick av nyhetsbrev och annat info-material 

Vi skickar ut information per e-post till någon kontaktperson inom 

föreningen vilken sedan ser till att vidareförmedla informationen 
till övrig styrelse eller andra intresserade. 
 

 

Vi avser att komma ut med ett Nyhetsbrev några ggr 
per år.  

Har ni idéer på innehåll eller synpunkter så mejla till 

Jorgen.sikstrom@dorotea.se 

 

Eller 

 

Mats.gronlund@vilhelmina.se 

www.sodralappland.nu 
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