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PROJEKT  

Inom våra kommuner pågår en del projekt; t.ex. 
vattenundersökning, resursen fisk, utsättningar av fisk, 
biotopåtgärder m.fl. 

Dessa utförs av fiskevårdsområden eller genom kommunernas 
försorg i samarbete med föreningar och företag.  

 
Resursen fisk 
Att öka kunskapen om regelsättning i fiskevattnen gm nyhetsbrev, 

kurser och studiebesök. 
 

Vattenundersökning 
Mäta temperatur- och vattenkvalitetsförändringar i sjöar och 
vattendrag över en längre period. 

 
Utsättningar fisk 

Utsättning av fisk gm bl.a. de vattendomar som finns i området. 
Ex. Volgsjöns fvo har en fiskkasse där de försträcker 1500st 2-årig 
öring över sommaren. Utsättningar som gett mkt bra resultat. I 

Bellvik-Rörströmssjön sätts det ut 500 3-somriga öringar/år. 
 

Biotopåtgärder/ andra åtgärder 
Pågående: 

 Vojmåns fvo utför biotopåtgärder i Vojmån.  

 Tillgänglighetsanpassa Östra Tallvattensjön görs genom 
Avaträsk-Arksjö FVO:s försorg. 

 
Elfisken 
Årliga elfisken görs i några vattendrag i området för att kontrollera 

reproduktion. Ex. Fjällån med referensbäckar samt Njakaområdet. 
 

Provfisken 
Vissa provfisken görs regelbundet t.ex. i Kultsjön, Kultsjöån,  
Malgomaj och Mellanrissjön.  

 
Kalkning/ försurning 

Några områden (Njakafjäll, Fjällån) kalkas årligen. Resultaten av 
vattenprover och elfisken visar på förbättrad miljö så kalkdoserna 

minskas årligen. 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt skötsel av en 

bra fiskeresurs, 

kan ge ett fiske i 

världsklass!  

Bra regelsättning 

och hållbart 

tänkande – leder 

till bättre fiske 

och bra ekonomi! 

Ammarnäs fiskecentrum 

 

 

 

 

 

 



Fiskevårdplaner 

Syftet med projektet ”Resursen fisk” är att förvaltare av 
fiskevatten skall ta fram långsiktigt hållbara fiskevårdsplaner. 

Inriktningen på planerna är antagande av långsiktiga regler som 
gynnar fiskbestånden. Se bilaga. 

Färdiga fiskeplaner kommer löpande att läggas upp på hemsidan 
www.sodralappland.nu. 

Sportfiskarna har sammanställt en liten folder som beskriver de 

vanligaste fiskereglerna. Varför finns de? Vad gör de för nytta? 
Hur fungerar de? Foldern går att ladda ner på hemsidan. 

Bygdemedel 

Nya regler är beslutade för fiskeföreningar, se bilaga. 

Föreningar som söker bygdemedel och uppfyller de obligatoriska 
aktiviteterna är kvalificerade till fördelning av bygdemedel. 

Ansökan skall vara uppdelad i enlighet med prioriteringslistan och 
en ekonomisk redovisning skall medfölja ansökan samt 
redovisning av antalet sålda fiskedygn året innan. 

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 som ses, 
(minst tre ggr tre timmar/gång), med jämna mellanrum under en 

viss tid. 
 

Boken ”Ekologisk Fiskevård” är ett bra hjälpmedel vid framtagande 
av fiskevårdsplaner.  

Projektinnehåll 

Studiebesöket våren 2014 kommer att gå till Ammarnäs 
Fiskecentrum. Anmäl dig till nedan kontaktpersoner, max 2 st 

personer per förening har möjlighet att anmäla sig. Anmälan 
senast den 30 juni. Datum, 2 dagar med en övernattning, 
meddelas senare till intresserade deltagare. Kostnad 500 kr per 

person inkl. mat, resa och logi. Planen är att åka under augusti. 
 

Utskick av nyhetsbrev och annat info-material 

Vi skickar ut per e-post till kontaktperson inom föreningen vilken 
sedan ser till att vidareförmedla informationen till övrig styrelse 

eller andra intresserade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sodralappland.nu/


 
 

 

 

 

ANMÄLAN STUDIERESA: 

 

Följande personer anmäler ………… Fvo till Studieresa 

 

1………………………………………………………. 

Namn, adress, mejl, telefonnummer 

 

2………………………………………………………. 

Namn, adress, mejl, telefonnummer 

 

Faktureringsadress:………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kontaktuppgifter ”fiske i södra lappland”: 

 

Jorgen.sikstrom@dorotea.se 

094214162 

 

Eller 

 

Mats.gronlund@vilhelmina.se 

094014047 

 

www.sodralappland.nu 

mailto:Jorgen.sikstrom@dorotea.se
mailto:Mats.gronlund@vilhelmina.se


 
 

           Bilaga 
 

 
 
 

MALL Fiskeplan 
 

 
 
En fiskeplan är en pågående process med successiva utvärderingar som gör att planen 

ständigt förnyas. En grundläggande planering måste däremot finnas i varje fiskevårdsområde.  
 

Bland de rubriker som bör ingå kan nämnas: 
 
Fiskevattnet   *kartor, djupkartor, upplåtelseformer 

Omvärldsfaktorer  *avrinningsområde, natur-och miljöförh., naturvärden,  
Fiskbestånd   *arter, tidigare utplanteringar, beståndsutveckling, hotbild. 

Fiske    *Olika kategoriers fiske, uttag, kortförsäljning, fiskestatistik. 
Fiskereglering  *Gällande bestämmelser, skyddsvärda arter/stammar, fisketillsyn. 

Fiskevårdsåtgärder  *utförda och planerade, skötsel av område (vindskydd mm) 
Undersökningar  *Provfisken, vattenanalyser mm. 
Motstående intressen *Gällande bestämmelser för vattenreglering mm. 

Information & utbildning * Planerade utbildningar, information mm. 
 


