
Från fiskestämman 

Bestämmelser för fiske under 2006 
Fiskerättsägare får utan avgift och restriktioner fiska i vatten som tillhör det egna byalaget 
förutom i sjöar där det planteras ädelfisk - Mjövattnet, Stora- och Lilla Abborrsjöarna, 
Spannsjön samt de båda Källopstjärnarna.  

Fiskerättsägare äger dessutom rätt att utan lösande av fiskekort bedriva fiske i 
fiskevårdsområdets samtliga vatten förutom dagkortsfiskesjöar, det vill säga Mjövattnet, 
Stora- och Lilla Abborrsjöarna samt Källopstjärnarna.  

Delägare i fiskevårdsområdet får utan avgift använda fasta redskap i områdets samtliga 
obehandlade vatten. Sådant fast redskap skall vara märkt med namn och telefonnummer. 
Fisket skall bedrivas på ett ansvarsfullt sätt.  

Fiskerättsägare i fiskeföreningarna Källsjövärn, Remsle och Norrtjärn, vilka upplåtit sina 
vatten till fiskevårdsområdet, äger rätt att mot erläggande av den av fiskestämman fastställda 
avgiften bedriva sportfiske i alla härför upplåtna vatten på lika villkor som allmänheten.  

Allmänheten får under 2006 bedriva fiske inom fiskevårdsområdets vatten mot uppvisande 
av giltigt fiskekort.  

I de så kallade ädelfisksjöarna tillämpas endast dygnskort från och med att giltiga årskort 
går ut under 2006. 
Fisket i dessa sjöar bedrivs från land/is förutom i Spannsjön där det är tillåtet att fiska från 
stillastående båt.  

Fiskekortet berättigar till fiske med spö ”fört från hand”, det vill säga ett spö per fiskande.  

I Ångermanälven och i fiskevårdsområdets obehandlade vatten är det tillåtet att fiska från 
båt. 
Det är dessutom tillåtet att i fiskevårdsområdets obehandlade vatten använda fasta redskap 
som ryssja, mjärde och långrev. Sådant fast redskap skall vara märkt med ägarens namn och 
telefonnr.  

Styrelsen äger rätt att vid behov utfärda bestämmelser för att: 
Vidta fiskevårdande åtgärder 
Skydda gjorda utplanteringar 
Stimulera intresset för sportfiske 
Undanta vatten från fiske på grund av särskild omständighet  

Alla som avser att fiska i fiskevårdsområdets vatten är skyldiga att känna till gällande 
lagstiftning och fiskevårdsområdets bestämmelser för aktuellt vatten. 
Förordnade fisketillsynsmäns tillsägelser skall respekteras. 
Påträffade omärkta eller olovliga redskap tas i beslag av tillsynsman. 
Fiske på olovlig tid eller olovligt fiske i övrigt kan rapporteras till polismyndighet.  

Fiskekortspris 
Årskort 500 kr 
Veckokort 200 kr 



Dygnskort 70 kr  

Ungdomar upp till 16 år fiskar utan fiskekort i områdets obehandlade vatten. I de så kallade 
ädelfisksjöarna fiskar sådan ungdom på målsmans dygnskort inom de bestämmelser som 
gäller för kortet i fråga. 
Utfärdade fiskekort gäller från klockslag till klockslag respektive datum till datum. 
Utfärdade års- och veckokort räknas som familjekort, det vill säga familjens medlemmar 
fiskar på sådant kort.  

Budget 2006  
Intäkter  
Försäljning  
Fiskekort sjöar  195 000 SEK 
Nipstadsfiske  200 000 SEK 
Fiskekort älv  50 000 SEK  
Övriga intäkter  
Sollefteåforsen  115 000 SEK 
Sollefteå kn  30 000 SEK  
Ångermanälvens regl. företag  17 000 SEK  
Summa intäkter  607 000 SEK
      
Kostnader  
Inplantering fisk  405 500 SEK 
Provisioner älv och sjö  64 500 SEK  
Fiskebevakning  20 000 SEK  
Revisionskostnader  20 000 SEK  
Arvoden ordf.  15 000 SEK  
Anställd  24 000 SEK  
Brygga  30 000 SEK  
Övriga kostnader  28 000 SEK  
Summa kostnader  607 000 SEK

Förslag fiskeutsättningar 2006  
Tid  Vatten  Röding  Regnb. Öring Havsör. Kostnad  Leverant.
Maj  Å-älven  3 000 st  60 000  Forsmo  
Maj  Å-älven  5 000 st  37 500  Forsmo  
Maj  Å-älven  6 000 st  120 000  Hjälta  
Maj  Å-älven  3 000 st  22 500  Hjälta  
Juli  Parkkanal  100 kg  5 000  Galtstr.  

Okt.  Å. Källopps- 
tjärn    100 kg   6 500  Forsmo  

Okt.  M. Källops- 
tjärn    100 kg   6 500  Forsmo  



Okt.  Långsmal- 
tjärn    50 kg   3 250  Forsmo  

Okt  Sågtjärn  50 kg  3 250  Forsmo  

Okt  Mjövattnet    300 kg   40 125  Galtstr. 
Forsmo  

Okt  Lilla 
Abborrsjön 300 kg   100 kg   19 875  Galtstr. 

Forsmo  

Okt  Stora 
Abborrsjön 700 kg   400 kg   67 250  Galtstr. 

Forsmo  

Okt  Västra 
Spannsjön  200 kg     13 750  Galtstr.  

Summa  1 200 kg  100 kg 1 100 kg 17 000 st 405 500  
 

 


