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Styrelsen har under året haft tre AU till förfogande 
AU Älv: Anders Swedin, Gunder Lidén, Anneli Sohlin, Helena Fahlén, Jarred Karlsson och 
Kurt-Arne Öh 
AU Sjö: Anneli Sohlin, Lars Gradin, Hans Åkerman, Åke Johansson och Kurt-Arne Öh 
AU Nipstadsfisket: Anders Swedin, Anneli Sohlin, Gunder Lidén och Kurt-Arne Öh  

Sammanträden 
Protokollförda sammanträden med styrelse och AU har hållits vid sex tillfällen. 
Fiskevårdområdet har haft kontinuerliga telefontakter med Länsstyrelsen i specifika frågor. 
Två stycken träffar med bevakare/guider till främst Nipstadsfisket har hållits. 
Fiskevårdsområdet deltog som partner under årets Nipyra.  

Fiskevård och isättningar i sjöar och älv 
Länstyrelsen har under året karterat Strinneån med avseende på möjliga biotopförbättringar. 
Stefan Thorvé, Länsstyrelsen, genomförde, tillsammans med Lars Gradin, en studie av 
Strinneåns förutsättning som reproduktionslokal för lax och havsöring. Resultatet finns 
dokumenterat hos ordföranden i form av ett redovisat dokument. 
Föreningen har under året inköpt och utplanterat cirka 6000 havsöringar i Ångermanälven. I 
sjöarna har utplanteringar skett enligt den fiskeplan som antogs vid föregående fiskestämma. 

Fisketillsyn 
Lars Gradin, under året anställd av föreningen på 50%, har skött fisketillsynen i älv och sjö. 
Vid Nipstadsfisket har tillsynen skötts, i huvudsak, av fiskande guider. 
Föreningen har beslutat att införa dygnsfiskekortsförsäljning vid fiske i Mjövattnet, Stora- 
och Lilla Abborrsjön samt Å. Källopstjärn och M. Källopstjärn. Fiskekort och information 
som möter det nya behovet har tagits fram och förmedlats till fiskekortsförsäljare.  

Båtar och bryggor 
Fiskevårdsområdets båtar och fiskeutrustningar har under året sålts ut till en privat 
entreprenör. Bryggan som försvann med isen under 2004 har inte ersatts på grund av 
oklarheter med försäkringsansvaret för sådana anläggningar.  

Fisket Dag under Nipyran 
Föreningen deltog på traditionsenligt sätt under Fiskets och Jaktens dag. Tack till Lars 
Gradin, John Söderqvist, Sigfrid Fahlén och Ivar Bostedt som ansvarade för att dagen 
genomfördes.  

Nipstadsfisket 
Nipstadsfisket har under året genomförts på traditionsenligt sätt. Fisket har varit mycket 



givande för föreningens fiskande gäster. Fångsten stannade på dryga 3 ton och med 
rekordvikter för både spinn och fluga. Roy Westman har nu som tidigare skött bokning och 
service på ett utomordentligt sätt. 
Fiskevårdsområdets hemsida www.solleftea-fiskevardsomrade.y.se besöks av många 
fiskeintresserade och utgör en kontaktpunkt för fiskeintresserade. 
En ny version har under året arbetats fram för produktionssättning i början av 2006. 
Föreningen har under året besökts av utländska fiskare.  

Fiskeutsättningsrapport för 2005 
100 kg regnbåge i Å. Källoptjärn 
100 kg regnbåge i M. Källoptjärn under försommar 
50 kg i Parkkanalen i samband med Nipyran 
25 kg öring i Långsmaltjärn och 25 kg i Å. Sågtjärn  

Höst: 
100 kg öring i Å. Källopstjärn 
100 kg öring i M. Källopstjärn 
200 kg röding i V:a Spannsjön 
200 kg öring i V:a Spannsjön 
200 kg öring i St. Abborrsjön 
600 kg röding i St. Abborrsjön 
200 kg öring i L. Abborrsjön 
100 kg röding i L. Abborsjön 
300 kg öring i Mjövattnet 
300 kg röding i Mjövattnet 
Summa höst 1200 kg röding och 1100 kg öring  

Föreningen avser att fortsättningsvis göra utplanteringar endast på hösten. 
Föreningen köpte under året 6000 havsöringar som utsattes vid ordinarie utsättning under 
maj månad vid Sollefteå båthamn. 
Utsättningstillstånd för planerade utsättningar har erhållits från Länsstyrelsen.  

Ekonomi 
Föreningen har genom vår kassör Anneli Sohlin anlitat LRF konsult som ekonomiskt 
ansvarig för föreningens ekonomiska skötsel. 
Ordföranden ber härmed att få tacka styrelse, Roy Westman, bevakare och guider samt alla 
andra som bidragit till Sollefteå fiskevårdsområedes arbete under 2005.  
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