
Leaderprojekt 

 
Fiske i Södra Lappland 

 

 

 

 

Trolling 

Trollingfiske inom Västerbotten är dåligt utvecklat och då speciellt i de mer fjällnära 
regionerna av länet. 
 
Kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele har ett antal större regleringsmagasin som 
nyttjas förhållandevis lite av sportfiskare. Trolling kan vara ett steg att utveckla fisket i dessa 
magasin. Tanken med detta projekt att inventera lämpliga ställen för att utföra ramper där 
större trollingbåtar kan sjösättas samt att samråda med fiskerättsägare om förändring av 
fiskeregler, anpassade att även gälla trolling. I projektet finns inte pengar avsatta för att utföra 
själva byggandet av ramper. 
 
I de flesta magasin finns stor gädda och abborre, samt att de ofta sker 
kompensationsutsättningar av öring. De mer fjällnära magasinen hyser stammar av öring, 
röding och harr. 
 
Dabbsjön (Borgafjälls kfo, Dorotea) 
För att få bättre reglering av Saxälvens vatten har en relativt stor regleringsdamm anlagts vid 
Lilla Dabbsjöns utlopp och Dabbsjöarna har dämts upp 24 meter. Innan regleringen fanns 
stora och lilla Dabbsjön men i och med regleringen är det nu en sjö som nästan är två mil lång 
och på bredaste stället ca 2 km (när dammen är uppfylld). Sjön hyser goda bestånd av öring 
och röding. I dag är det relativt många som använder mindre båtar och drar långdrag för att 
fånga sjöns fiskar. 
 
I sjön finns ett par ställen där fiskare kan lägga ner båtar. Med lite markarbete bör även större 
båtar gå att få ner på något av dessa ställen. 

 
På detta ställe finns en nedfart som inte är speciellt bra för att ta ner större båtar. Nere vid sjön 
skulle det krävas en hel del arbete för att få till en så pass stor plan att stora bilekipage kan 
vända. Även vägen ner är dålig. Koordinat 7183751-1467663.  



 
 
 
Detta ställe är bättre än det förra med en vändplats 
innan du kommer ner till sjön och relativt stort 
plant område nere vid sjön. För att större 
bilekipage skulle kunna komma ner måste planen 
på bild till vänster göras större och nedfart till 
sjön planeras till. Underlaget ner mot sjön är 
relativt fint grus och backen ganska brant. Frågan 
är om en bil tar sig upp med ett tungt ekipage. 
Koordinat 7181101-1472683. 
 
 
 
 
 

 

 
Om ett ställe skall göras iordning för att större 
båtar kan sjösattas så är denna plats den bästa. 
Marken vid sjön är relativt plan och markytan 
stor. Endast lite markjobb behövs för att få 
platsen funktionell för större ekipage. En plan 
ovan högsta sjönivån vore kanske önskvärd för 
att parkera bilar om sjön skulle vara maximalt 
fylld. Koordinat 7174807-1478021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borgasjön (Borgafjälls kfo, Dorotea) 
Borgasjön är ett regleringsmagasin som har en dämningsamplitud på 18 m. Sjön är ca 1,5 mil 
lång och ca 2 km bred på bredaste stället när sjön är fylld. Fiskbeståndet i sjön utgörs av 
öring. röding och lake. Idag är det endast mindre båtar som kan tas ner till sjön och de flesta 
som fiskar under sommaren använder långdrag. Det finns ett par ställen som är intressanta när 
det gäller att kunna ta ner större bilekipage och det är nedfarten vid Sutme stugby eller nedfart 
vi Borgagården. Uthyrning av mindre båtar sker idag från ovan nämnda företag. Frågan är om 
det skulle missgynna företagens uthyrning av båtar om en riktig båtnedfart ordnades på något 
neutralt ställe. 
 

 
Om ett ställe skulle väljas ut för att kunna planeras till för att få ner större båtar så är 
förmodligen detta ställe det bästa. På södra sidan sjön precis efter att man passerat dammen 
finns en väg som går upp längst sjön. Nivåskillnaden är inte så hög från vägen och ner till 
sjön, däremot så måste underlaget fixas till då det idag utgörs mestadels av finare sediment. 
 

 
 



StorRajan (Rajastrands FVO) 

StorRajan är en relativt stor sjö som ligger i samma system som ligger nedan Dabbsjön i 
samma system. I StorRajan fångas varje år en hel del större öringar, gäddor och harr. 
Fiskevårdsområdet som förvaltar sjön är en av de mer driftiga områdena inom Dorotea och 
har lyckats med att få till ett attraktivt fiskeområde i vatten som är hårt exploaterade av 
vattenkraftsändamål. Under hösten 2010 har ordförande (Roger Pålsson) i fiskevårdsområdet 
inventerat sjön för att se var man kan bygga en båtramp. Han har även byggt båtrampen, 

anlagt en parkering samt flyttat dit ett vindskydd. Massor som användes har skänkts av 
Statskraft.  
 

 

Parkering före och efter. 
 
 
 
 



Ramp påbörjas och ramp klar. När rampen byggdes så var det väldigt lite vatten i magasinet 
men i och med att vägen lutar så spelar det vattennivån någon roll. Det kommer alltid att vara 
möjligt att sjösätta båtar på denna plats.  
 
 
 
 
 


