
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sollefteå FVO 
 
Plats: Amatörteatern, Sollefteå 
Tid: 2009-12-05 kl. 15 00 
Närvarande: Kurt-Arne Öh, Gunder Lidén, Sture Mohlin, Rolf Eriksson och Thomas Laine, 
Magnus Edlund, Åke Johansson 
Frånvarande: Hans Åkerman, Magnus Modin, Per Sjödin och Johan Ekman Runo Lindberg 
John Söderkvist 
Till mötet var samtliga guider inbjudna 
 
1. Ordf. öppnade mötet. 
 
2. Till justeringsman valdes Magnus Edlund. 
 
3. Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Information om vad som hänt sedan sist. 

• Tomas Laine och K-A Öh träffade Eon i Sundsvall på försommaren. Avsikten var att 
se om Eon kunde förmedla info om kommande vattenföringen i älven under fisketid. 
Det visar sig att det är mycket svårt för Eon att kunna ge en prognos som håller 
någorlunda. En av anledningarna är att vattendomens tappningskrav är så svår att 
uppfylla och medför ändringar i sista stund, en annan orsak är att det finns fem 
vattenkraftsägare i de olika älvarna uppströms och det är inte, av konkurrensskäl, givet 
att Sollefteå kraftverk känner till vilka vattenmängder som är på väg. Tomas och K-
A:s bedömning är att det blir för svårt för Eon att ge en vattenföringsprognos som 
håller som underlag för att bestämma om det är optimal vattenföring för fiske. Bifogat 
en schematisk bild över vattenkraftens utbyggnad i älvsystemen. 

• I oktober träffade Peter Näsholm och K-A Öh Elpatron för en diskussion om 
utbyggnaden av Knäsjövattnet i Bruksåsystemet. Vid en ev. utbyggnad av 
vattenkraften kommer Elpatron att till Sollefteå fvo utge en årlig summa om 10 000 kr 
att användas till fiskevårdande åtgärder i vattensystemet. De stora sjöar som kommer 
att omfattas är Tunsjön och Knäsjön. K-A Öh fick i uppdrag att kontakta någon 
lämplig konsult för att utreda möjligheten till fiskväg förbi dammen strax ovan 
utloppet från Bruksån i Ångermanälven. Bifogat protokoll från mötet med Elpatron. 

• Fiskevårdsområdets ansökan om fiskevårdsbidrag behandlades välvilligt av 
Länsstyrelsens fiskekonsulent och vi fick 100 000 kr som bidrag till 
havsöringutsättningen 2009. Detta ger oss möjlighet att ytterligare förstärka 
utsättningarna i älven kommande år. 

• Sollefteå fvo har slutet ett avtal med båtklubben i Sollefteå som medger medlemmar 
och personer som löst fiskekort inom området rätt att använda båtklubbens 
isättningsramp utan andra kostnader. 

 
5. Området fick en mycket fin öring från odlingarna våren 2009. Isättningen skedde i 
båthamnen och omfattade 10 000 st till priset av 200 000 kr. 
 
6. Utsättningarna i sjöarna har skett enl. det program som beslöts på fiskestämma samt 
styrelsemöte under våren. Området har satt fisk i sjöarna för 278 000 kr. 
 
 
 



7. Nipstadsfisket har under 2009 varit relativt framgångsrikt då vattenföringen varit tämligen 
normal eller rent av något över. Värt att notera för kommande år är att dagfisket tidvis varit 
riktigt framgångsrikt. Det fångades 302 laxar med vikten 2075 kg, medelvikt 6,9 kg 57 
öringar med vikten 203 kg, medelvikt 3,6 kg. 
Intäkterna från Nipstadsfisket går oavkortat till stödinsättning av havsöring i älven, en åtgärd 
som gynnar hela kommuner som Kramfors, Härnösand, Sollefteå och delvis Örnsköldsvik. 
 
8. Beslöts att bilda AU för sjöarna bestående av Runo Lindberg (sammankallande), Rolf 
Eriksson, John Söderkvist och K-A Öh. 
AU för Nipstads bestående av Tomas Laine (sammankallande), Gunder Lidén och K-A Öh. 
 
9. Nästa styrelsemöte 2010-01-27 kl 18 30 på plats dit Sture kallar. 
 
10. Inga övriga frågor anmäldes. 
 
Vid protokoll    Justeras 
 
 
Kurt-Arne Öh   Magnus Edlund 
 
 
 


