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FISKEDRÖMMAR I VILHELMINA

Under en fiskeresa i Vilhelmina kan man hitta vattendrag som helt plötsligt ändrar 
skepnad, från stillsam harmoni till rasande urkraft. 
Fjällområdet sträcker sig från den norska gränsen i väster och vidare österut längs 
två dalgångar. Här finns både fjällsjöar, tjärnar, bäckar och åar, vilka erbjuder ett 
varierande fiske av både röding, öring och harr.
En fisketur i området bjuder alltid på  hänförande naturscenarier. 
Här uppe finns därför goda förutsättningar till många minnesvärda fiskesemestrar, 
sommar som vinter.
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FJÄLLOMRÅDET
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FJÄLLOMRÅDET
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Kultsjödalens fiske präglas främst av sjöarna 
Kultsjön, Ransaren, Gikasjön, Ransarån, 
Girisån, Marsån, Kultsjöån och Satsån. 
Utöver dessa finns en mängd mindre 

sjöar och tjärnar , speciellt inom 
Njakaområdet, där fisket är i 

toppklass. 

I sjöarna fiskas företrädesvis röding och 

öring, under goda huggperioder finns 

stor möjlighet till fint fiske. Att under 

vårvintern kikmeta vid någon av dessa 

sjöar och i det klara vattnet se hur 

rödingen sakta glider fram mot blänket  

är en höjdare som varje fiskevän borde 

uppleva.

Kultsjöån
Kultsjöån flyter mellan sjöarna Kultsjön 

och Malgomaj via selen Bielite, Kaskelite 

och Vuollelite. Här kan du fiska röding, 

öring och lake med ett fiskekort för hela 

sträckan.

Girisån
Girisån rinner från Girisjön till Dolarn. 

Här är fisket kvoterat vilket innebär att 

man ansöker innan den första maj hos 

Länsstyrelsen som sedan lottar ut fiske-

rättigheterna. 

Röding
Rödingen finns i nästan alla fjällsjöar och i en hel del sjöar i skoglandet. Rödingen är en klassisk vinterfisk. I oktober/november, när de första isarna bär hugger den vilt. Vårvintern är också högsäsong för pimpelfiske efter röding.
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Saxnäs är bäst när nyisen lagt sig. 

Fisket efter röding bedrivs med fram-

gång på grunt vatten. Sjön är mycket 

lättillgänglig då bilväg går utmed 

hela sjön. Ett sportfiskevatten i triv-

sam miljö med en bruten mosaik av 

holmar och skär med omgivande fin 

terräng att sola sig i.

Njakaområdet
Njakas djupa skogar döljer massor 

av sjöar och tjärnar med öring och 

röding. Området är genomkorsat av 

några lättvandrade leder som tar dig 

till erkänt goda fiskesjöar. För den 

som vågar sig bort från ledens kryss 

öppnar sig storskogens tjärnar, ruvan-

de på sina guldglänsande skatter”.

Ransaren
Klassiska Ransaren är mycket lättill- 

gänglig då väg går fram till sjöns sydli-

ga ände. Skoterburna når sjön genom 

ett flertal leder. Ransaren utmärker 

sig genom sina många sandgrynnor, 

där kikmete under vårsolen är otro-
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Ransarån 
Den omskriva Ransarån hör till den 

stora attraktionen, inte minst den 

vilda och vackra övre delen med 

sina stora öringar. Ett underbart flug-

fiskevatten i en miljö som får besö-

karna att tappa andan och bara njuta. 

I Övre Ransarån är fiske upplåtet 

mellan Tjåkkola och sjön Ransaren. 

Här fiskas fina öringar som i det 

kristallklara vattnet erbjuder en god 

utmaning även för de mest erfar-

na flugfiskarna. Det finns gott om 

fisk i storlekarna 30-40 centimeter.  

I den nedre delen av ån hittar man 

rödingarna. Här finns de berömda 

övre- och nedre selet som erbjuder 

kanske Sveriges bästa flugfiske efter 

öring och röding. Här fångas varje 

år både öring och rödingar på flera 

kilo. Gäckande och svårflirtade är 

rödingarna, men underbart vackra i 

sina röda och vita nyanser.

Marsån
Marsån, från Marssjöarna, rinner öst-

erut ner igenom Fatsjön och fortsät-

ter söderut för att till slut mynna ut 

i Marsviken i sjön Malgomaj. Marsån 

har vildmarksartad karaktär och är 

mycket lättillgänglig med bilväg näs-

tan längs hela åns sträckning. Här 

finns ett bestånd av öring och harr.

Kultsjön
Fisket i Kultsjön är bra hela året, 

speciellt vinterpimpelfisket. Bra stäl-

len att fiska på är Rufsenviken under 

tidiga vårvintern, området söder om 

ligt spännande. Att se den vitfenade 

rödingen glida fram mot blänket på 

bara några decimeters djup alldeles 

under iskanten är mycket spännande 

och pulsgivande. 

Gikasjön
Sjön är genomfluten av Ransarån. 

Här bedrivs endast naturlig fiske-

vård, inga inplanteringar av främ-

mande arter. I Gikasjön vill man 

värna om den äkta inhemska fjäll-

rödingen. Bilväg går längs med hela 

sjön och gör den mycket lättillgäng-

lig. Rastplats finns iordningställd i 

västra änden av sjön. Här finns stor 

chans till fin röding.

Ett spännande fiske som måste upp-

levas är flytringsfiske i sjön. Att sitta 

en lugn sommarkväll och samtidigt 

se och höra  dom vakande rödingar-

nas grova plask höjer pulsen på även 

den mest rutinerade sportfiskaren.

SKOGSOMRÅDET
Sandsjön
ca 1 mil norr om Vilhelmina tätort och håller 
bland annat röding. Ett put and take-vatten, 
som drivs av sportfiskeklubben på orten.

FJÄLLOMRÅDET
I Marsfjällen/Kultsjödalen, kan turistföretagen 
anvisa sina gäster till främst Kultsjön, Västra 

Marssjön, Gikasjön och Njakaområdet. Andra 
bra rödingvatten i Kultsjödalen är bl a Gits-
sjön, Satssjön, Östra Marssjön och Stöksjön.
I övre Vojmådalen kan turistföretagen anvisa 
en mängd rödingvatten, bl a flera sjöar i Mat-
skanområdet. Vildmarksområden med sti-
gar där fisket kan vara mycket givande hittar 
du i närheten av Krutsjön, Bergsjön, Borkan,  
Virisen, Rissjön och Rissjöblerikarna (upplåten 
endast 1/1-3/5. Fisket kan vara svårt men det 

finns lite grövre röding. 
Närmare Norge ligger Gottern som har bra 
ismete, men även Vapstälven med sjöarna 
Gransjön och övre/nedre Vapstsjöarna som 
är bra fiskevatten med chans till grov fisk. Här 
finns även Vapstälven som rinner ut i Atlanten.
 
Se även www.ac.lst.se för aktuella regler inom 
Länsstyrelsens vatten

TIPS PÅ RÖDINGVATTEN

Fo
to

: I
ng

ela
 K

ar
lss

on



FISKEDRÖMMAR I VILHELMINA

6
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Vojmån
Längst norrut finns ett radband av sel 

och mindre sjöar som ligger mellan 

Fättjaure och Fiansjön. Dessa är som 

skapta för paddling och fiske, vilket 

uppskattas av många besökare. En 

del paddlare nöjer sig med att paddla 

upp till Fiansjön, medan andra väljer 

att ta sig till Gottern eller till och 

med ända upp till Åtnikstugan. Var 

man än paddlar garanteras härliga 

fiskeupplevelser. 

Närmast Kittelfjäll passerar ån genom 

några större sjöar, från Borkasjön via 

Bergsjön och vidare ner till Dikasjön. 

I strömmarna är sportfiskarnas byten 

harr och öring medan fisket i sjöarna 

främst riktas mot röding.

I Vojmådalen finns både lättillgäng-

liga och mer avsides belägna fiske-

vatten. Trots att Vojmåns forsar och 

sel ligger relativt nära vägen är utsik-

terna att slippa trängas med andra 
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fiskare mycket bra. Dessutom kan 

harrfisket vara riktigt givande med 

chans till en och annan troféöring 

emellanåt.
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Den fiskrika Vojmån, är pulsådern genom hela Vojmådalen och är stark kandidat till ”Sveriges 
bästa harrvatten”. Ån börjar sin slingrande färd vid sjösystemen vid norska gränsen och 
ansluter ca 15 mil senare till Ångermanälven i Vilhelmina tätort. 

Harr
Den finns i strömmande syre-rika vatten från fjäll till skogs-land. Midsommartid är den allra bästa tiden för harrfiske.  Sensommarens kvällsfiske är en an-nan bra tid och i september är chan-sen stor att fånga en eller ett par riktiga bjässar.

Harren är flugfiskarnas favorit, men fiske med mask och spinnare kan också ge mycket goda resultat
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Öring
Öringen kräver friska och rena vat-

ten, därför finns den över hela Södra 

Lappland, från fjällen till skogsland-

skapet. I fjälleområdet finns öringen 

i många sjöar. Längs Ångermanälven 

finns goda chanser på mycket grov 

öring. 

FISKEDRÖMMAR I VILHELMINA
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Matskanområdet
är ca 3 kvadratmil stort med ett 

femtiotal sjöar och tjärnar. Strax ned-

anför Dikanäs, i höjd med Vojmsjöns 

övre ände, dyker Matskanområdet 

upp. Detta är ett sagolikt område 

väl värt ett besök för den som har 

fiskespöna i bagage-utrymmet. I 

Matskanån döljer sig harr och öring, 

och vid rätt tidpunkt kan fisket vara 

mycket givande. Dessutom finns en 

hel del trevliga sjöar i området som 

sällan besöks. I de centrala delarna 

av Matskanområdet är skogen åldrad 

och urskogsartad. Ett fiske i den fjäll-

nära naturen kan knappast bjuda på 

en starkare vildmarkskänsla.

Spinnfiske med Kingspinnaren kan 

ge stora fångster i de mindre vattnen. 

Om fisken inte vakar, prova att dra 

spinnaren närmare botten. Vakar fis-

ken rekommenderar vi flugspö, men 

smyg fram till vattnet så att du inte 

skrämmer den.
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SKOGSOMRÅDET
I skogslandets trolska miljöer och i fjälldalgångarna finns ett 
stort utbud av fiskevatten. Att bege sig ut i vildmarken för att 
fiska är medicin för både kropp och själ. Röken från elden, 
smaken av nykokt kaffe och naturens alla dofter kittlar dina 
sinnen och ger ett välbehövligt avbrott från vardagens stress 
och jäkt. Kanske har du sällskap av familjen, eller en vän, 
vilket ger tid för samvaro mellan huggen. 
Bäckar, älvar, tjärnar eller sjöar. Vinter eller sommar. Flugfiske, 
spinnfiske eller mete. Utbudet är nästintill obegränsat. 
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Har du tur kan du även fånga en 

och annan riktigt stor öring.  I den 

södra delen av Vilhelmina samhälle, 

alldeles intill riksväg E45, hittar du 

Baksjötjärn med bland annat regn-

båge, abborre och gädda. Andra lättill-

gängliga fiskevatten är Lilldjupsjön,  

Malgomaj och Sandsjöområdet.

I skogslandskapet ligger fokus på fis-

ket längs den nedre delen av Vojmån. 

Här är fisket enkelt och väldigt lät-

tillgängligt för alla. Vojmån med den 

anslutande Gråtanån är högintres-

sant och här finns goda möjlighe-

ter till ett varierande fiske, men 

glöm ej alla tjärnar och den stora 

Vojmsjön där fisket också är mycket 

bra. Fiskeutbudet är minst sagt varie-

rat eftersom det finns gott om både 

sjöar, tjärnar och strömmande vatten. 

NÄRFISKE
I  Vilhelminas närområde finns goda möjligheter 
till bra fiske. Precis nedanför samhället ligger 
exempelvis den vackra, och ofta spegelblanka 
Volgsjön. Här kan du fånga både insjöfisk och 
öring. Välkänd för sin rika förekomst av harr 
är den breda Vojmån, som efter en slingrande 
färd från fjällen ansluter till Volgsjön i den bru-
sande Gubbseleforsen. 

Volgsjön (500 m från Vilhelmina centrum)
Volgsjön, belägen vid södra sidan av Vilhelmina 

tätort är ett underskattat fiskevatten som hyser riktigt stor 
öring. Förutom storöring finns all sorts insjöfisk i sjön och 
det är bara att välja fiskeplats beroende på vad du är ute 
efter. Är det öring du är ute efter rekommenderas båt och 
att du tar dig ut kring öarna i sjöns nordvästra del. 

Gubbseleforsen (700 m från centrum)
Vår närmsta fors som ligger i utkanten av samhället  

och inom gångavstånd från centrum. Nedanför hängbron 
är det nästan hundraprocentig chans att få fisk, främst 
abborre och gädda men här lurar även stor öring. I forsen 
ovanför bron finns det gott om huggvillig harr. På bägge 
sidor om ån finns eldplatser med “gapakojor” (vindskydd) 
iordningställda.

Forsnäs (7 km s. om Vilhelmina)
I strömmen nedanför bron är fisket efter harr 

utmärkt. I de lugnare partierna en bit nedanför är sikfisket 
med torrfluga på försommaren något utöver det vanliga.

Risån/Vojmån (15 km s.ö. om Vilhelmina)
Är det storgäddan du är ute efter är det här platsen 

för dig. Där Risån mynnar ut i Vojmån står gäddorna tätt 
och här behöver du inte oroa dig för att det inte skall 
nappa. “Gapakoja” finns uppsatt precis bredvid ån. 
Kommer du från Vilhelmina/Forsnäs svänger du vänster i 
byn Dalasjö mot Bäsksele och kör sedan ca 1,5 km.

Bäskseleforsen (11 km ö. om Vilhelmina)
Lämplig plats att utgå ifrån är badplatsen som du 

hittar om du svänger höger strax innan bron innan Bäsksele 
om du kommer från Vilhelmina längs väg 363. Forsen är 
bred och stenig med gott om ståndplatser och stora 
chanser till fångst av både öring och harr.

Stridiksele (15 km n.ö om Vilhelmina)
8,5 km norr om Vilhelmina längs riksväg 45 svänger 

du höger mot Krontjärn. Efter en dryg km är det skyltat 
vänster mot vojmån. I selet nedanför forsen har det 
fångats riktigt stora gäddor och de är oftast i bra form 
och bjuder på ordentliga kamper. Forsarna ovanför är 
perfekta fiskeplatser med djupa höljor och forsar med fina 
fiskeplatser.  Här fångas öring men främst harr av god klass.

Högremsforsen ner mot Stenforsen 
(16,5 km n. om Vilhelmina)

Kör norrut längs riksväg 45. 100 m innan korsningen mot 
Volgsele svänger du höger in på ett gammalt timmeravlägg. 
Här finns grillplats med “gapakoja” uppsatt och det är en 
lämplig plats att utgå ifrån med utmärkt fiske både upp- 
och nedströms. Ett par hundra meter nedströms finns en 
väldigt bra flugfiskesträcka lämplig även för nybörjaren då 
det finns gott om plats för bakkastet.

Lillstenforsen (19 km n. om Vilhelmina)
20 km norrut längs riksväg 45 går en grusväg mot 

Lillstenforsen till höger. Efter 6 km ser du forsen och en 
“gapakoja” till vänster. Forsen är ganska lång och brant 
och här har många storöringar plockats upp. Ett tips är att 
testa strömmen där forsen mynnar ut i selet, där står ofta 
stora harrar.

Bredselet ner mot Lillstenforsen 
(ca 26 km n. om Vilhelmina)

Ett par mil norr om Vilhelmina längs 45:an kör du över 
Vojmån. Strax efter svänger du höger mot Mötingselberg. 
Efter ett par km kan du välja att köra ner till ån längs någon 
av de små vägarna/stigarna som går genom en tallmo ner 
mot ån. Utmärkt fiske efter främst harr, men även öring 
längs hela sträckan. Underbara flugfiskeplatser och här har 
du stora chanser att förbättra ditt harr-rekord.

Storsele upp mot Åkroken 
(ca. 28 km n. om Vilhelmina)

26 km norrut svänger du vänster mot Storsele, passerar 
byn och sedan har du en rad småvägar till vänster ner mot 
ån att välja på. Forsnackar, djuphöljor, strömmar och sel - 
oavsett vilken sorts fiskeplats du är ute efter hittar du den 
här. Ån är full av fin harr och här fångas även en hel del 
öring.

Baksjötjärnsområdet (nära Vilhelmina centrum)
Baksjötjärnsområdet är beläget invid södra infarten 

till Vilhelmina och i direkt anslutning till Saiva Camping. 
Här planteras årligen ut ädelfisk och här finns vindskydd 
och eldstäder. Området är anpassat för funktionshindrade 
med längsgående bryggor med fiskeplatser utmed hela 
östra stranden.

Sandsjöområdet (9 km n.ö om Vilhelmina)
Sandsjöområdet är ett lättillgängligt område med 

inplanterad ädelfisk. Här finns vindskydd, eldplatser och 
bryggor.

Malgomaj (15-55 km v. om Vilhelmina)
Malgomaj är en stor sjö som innehåller rejält grov 

fisk. Här fångas t. ex röding på flera kg samt regnbåge över 
10 kg. Kontakta något av fiskeområdena för tips om var 
fisket är bäst för dagen.

Fiskarens guide till Vilhelminas närområde
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De vanligaste arterna är gädda och 

abborre i stillastående vatten och 

harr och öring i de rinnande vattnen. 

Där nedre Vojmån rinner ut i Volgsjön 

är sikfisket vid ”Rockenkläckningen” 

en höjdpunkt. Träffar man rätt 

period så får man uppleva ett rik-

tigt kanonfiske som slår det mesta. 

Abborre
Denna underskattade matfisk är 

vanligast i skogslandets sjöar och 

strömmande vatten. Sommartid är 

den lättast att hitta i sjöar och tjärnar 

och allra bäst nappar det under ti-

diga morgnar och sena kvällar. Under 

vintern är den en av pimpelfiskarnas 

favoriter

”Rockenkläckningen” brukar inträffa 

runt midsommar. 

I Volgsjön kan fisket vara givande 

under heta sommardagar. Här finns 

god chans till fin öring, speciellt 

längs den södra sidan.

11

”Rocken”
 Sjösandslända (Ephemera vulgata)

Sjösandsländan är vår största dagslända. 
När den kläcker så bjuds det oftast på ett 
fiske som man inte bör missa. Det är lite 

av årets fiskehöjdpunkt när denna 
insekt lockar fram fisk på ett helt 

unikt sätt.
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Det nio mil långa sportfiskeområdet 

Ångermanälven börjar vid Volgsjöfors kraft-

verk, strax söder om Vilhelmina, och sträck-

er sig ned till Hälla by vid länsgränsen mel-

lan Västerbotten och Västernorrlands län. 

Sikfiske
Flugfiske efter sik när ”rocken” kläcker 

under försommaren, ofta runt midsommar, 

har stor dragningskraft på flugfiskare från 

när och fjärran. I Volgsjöfors finns ett bra 

ställe för den som vill praktisera detta fiske. 

Här finner du  ett spektakulärt sikflugfiske 

under försommaren. Båt är att rekommen-

dera.  

ÅNGERMANÄLVEN
I Ångermanälvens kraftverksma-
gasin kan man fånga riktigt stora 
fiskar. I den del av Ångermanälven 
som ligger inom Vilhelmina kom-
mun finns både öring, gädda, 
sik och abborre i kolossalformat. 
Vilken sportfiskare kan motstå 
att prova lyckan i den här typen 
av vattendrag?  

FISKEDRÖMMAR I VILHELMINA
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Sik
Siken lever i både sjöar och i ström-

mande vatten från skogslandet där 

fjällen tar vid.

Den fångas året runt. En höjdare är 

sikfisket vid midsommartid när ”rock-

en” kläcker. Siken äter både insekter 

och småfisk och därför fungerar både 

flugfiske och spinnfiske. Vintertid är 

det pimpelfiske med levande mask 

som gäller.
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vara hyfsade fiskar. Magnus börjar 

fiska.  Jag vadar ut och hinner bara 

kasta två kast innan en gädda kastar 
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Gäddflugfisket har bara ökat och 

ökat i popularitet i Skandinavien. 

Det är lätt att förstå för det är ett väl-

digt spännande fiske. I stora delar av 

landet är gäddfisket ofta förknippat 

med våren och hösten. På grund av 

lekvandringar och födosöksvandring 

går gäddan och ställer sig grunt då och 

är lättare att komma åt med flugspö.  

Här finns många fina gräsvikar som 

kan bjuda på riktigt trevligt fiske.

 Drömfiskar
Gäddfisket har blivit något jag ser 

fram emot varje år. När våren bör-

jar närma sig kan man vakna mitt 

i natten, med ett ryck, kallsvettig, 

och med ett luddigt minne av en 

gigantisk gäddplog och ett mothugg 

så brutalt att det knakade i fjällbjör-

karna i närheten. 

Nybörjartur
 I slutet av juni var jag nere i Malgomaj 

tillsammans med Fiskejournalen-

medarbetaren Magnus Ström. Han 

hade aldrig provat på gäddflugfiske 

tidigare och var riktigt sugen på att 

få kännapå en tandprydd fjällmadam. 

Han fiskar med ett flugspö klass sju 

så jag väljer ut en Mega-diver som är 

en fluga som är hyfsat lätt att kasta, 

i och med att han kör med ganska 

lätta grejer. Jag vadar runt i gräset för 

att skrämma ut ev. solande gäddor, 

för det är så fjällgäddfiske fungerar. 

Man måste skrämma ut dem från 

gräset för att att kunna ta dem. 

Jag har även försökt att ”sighta” dem 

men de brukar vara riktigt svåra att 

se. När jag gått ett tiotal meter drar 

en fet plog ut i vilken och några steg 

senare sticker nästa ut.  Det verkar 

FLUGFISKE EFTER GÄDDA

Gädda
Den är den stora rovfisken bland våra arter. Den är vanligast i skogslandets sjöar och strömmande vatten. Under vårens lektid går hannarna in i grunda vikar och väntar på honorna. Även under hösten söker den upp grundare vatten i sin jakt på bytesfisk. Sommartid håller den ofta till på stora djup. Fiskas med spinnare, wobbler eller sked-drag. Bland de riktiga proffsen är flugfiske efter gädda en utmaning.

När det gäller  fjällgädda så funkar 

det lite annorlunda. Då går fisken 

in på våren och stannar inne över i 

princip hela sommaren för att sedan 

vandra ut på hösten.  Detta betyder 

att man kan ha ett bra gäddfiske på 

grunt vatten över större delen av 

sommaren. I Saxnäs där jag hållit till 

måste vi åka ca 3 mil österut för att 

hitta bra gäddfiske. Närmare bestämt 

i den stora fjällnära sjön Malgomaj. 

sig över den flytande flugan. – Den 

känns stor, ropar Magnus. Jag ropar 

tillbaka att han ska göra ett par extra 

mothugg, för det kan var ganska 

svårt att få in krokarna i den hårda 

käften. Efter några minuter får han 

in en fin gädda på 6.2 kg som återut-

sätts efter massiv fotografering. Hans 

första gädda på fluga någonsin!! Nu 

kunde ju historien sluta här men det 

gör den inte. En halvtimme senare 

hugger nästa krokodil över Magnus 

fluga, vikt; 6,8 kg! Där kan vi snacka 

om nybörjartur!

Populär på kontinenten
Att det finns bra gäddfiske i norr 

har länge varit känt i utlandet. Det 

är många fransmän och tyskar som 

vallfärdat till norra Skandinavien för 

att tampas med de stora gäddmada-

mmerna och på senare år har även 

svenska flugfiskare fått upp ögonen 

för detta ”storvilt”. Vilhelmina kom-

mun har många bra sjöar, ström-

vatten och sjösystem som kan leve-

rera riktiga trofégäddor om man bara 

satsar på det.

Text: Jonatan Johansson
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L* NEDRE SELET &  
 ÖVRE RANSARÅN
Särskild upplåtelse, fiskekort säljes 
genom Kultsjödalens Fiskecentrum.
Flyfishing Areas with special licens, 
contact Kultsjödalens Fiskecentrum.

OMRÅDE A, B, C, & D
Kvoterade vatten. Max 3 dygn / person 
Statens Vatten. Ansökan skickas till Länssty-
relsen, Västerbottens Län.
Special Water, you must have special permis-
sion from Länsstyrelsen, Västerbottens Län.

1. Volgsjöns FVO • • • • •
2. Sandsjöområdet • • • •
3. Kultsjöns FVO • •
4. Skogsallmänningen • • • •
5. Statens vatten, markerat i 
kartan med mörkblått • • • • • •

6. Nedre Vojmsjöns FVO • • • • • • •
7. Marslidens FVO • • •
8. Siksjönäs FVO • • • • •
9. Vojmåns FVO • • • • •
10. Bäskåns FVO • • • • •
11. Malgomaj FVO • • •
12:1 Dikanäs • • • • •
12:2 Matsdal • •
13. Bergsjöns FVO • • •
14. Grundfors Samf. förening • •
15. Västansjö Samf. förening • • •
16. Borkan Samf. förening • • •
18. Grytsjö by • • •
19. Skansnäs kortfiskeområde • •
20. Malgovik FVO • • • • • •
21. Dajkanviks by • •
23. Kultsjöåns FVO • •
24. Selsjön / Fiansjön, 
Länstyrelsens vatten förmedlas 
genom lokala entreprenörer.

• •

25. Fiskonbäcken
Länstyrelsens vatten förmedlas 
genom lokala entreprenörer

•

26. Ångermanälven • • • • •
27. Eriksbergs by, Marsån • • •
28. Skikkisjöns FVO • • • •
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I regel gäller strömfiskeförbud 
15/9-15/10 årligen. 
I övrigt gäller lokala regler.
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TÄNK PÅ ATT
Fiskekort alltid är ett måste.
Harr är i allra högsta grad en 
färskvara.
Ta aldrig upp mer än ni behöver 
till middagen eller vad som är 
tillåtet i det fiskeområde ni be-
finner er i. 

Ett gällande fiskekort är ett måste 
för allt fiske i alla vatten i Södra 
Lappland. Fiskekort utfärdas van-
ligen av en lokala fiskevårdsfören-
ingen. Vattnen i fjällområdet är 
både statligt och privat ägda. 
Staten förvaltar i huvudsak de 
vatten som är belägna inne 
bland fjällen medan de privata 
återfinns i anslutning till de be-
byggda fjälldalarna. De sist-
nämnda ingår ofta i fiskevårds-
områden som också upplåter 
fiske.  Viktigt att veta är i vilka 
sjöar fiskekortet gäller, speciellt 
om man rör sig i renbetesland.
Pengarna för ditt fiskekort går 
till fiskevårdsåtgärder.

Köp fiskekort online på
www.fiskekort.se
www.ifiske.se
www.sodralappland.nu

Fiskekort

Respektera allemansrätten

Den svenska allemansrätten är 
ingen stadsfäst lag utan en sed-
vanerätt som måste efterlevas 
med respekt, sunt förnuft och 
ansvar. Allemansrätten ger oss 
rätt att simma, segla, ro, paddla 
och köra motorbåt på annans 
vatten. 
Men - den ger oss inte rätt att 
fiska på annans vatten utan fis-
kekort.

Fiskeregler



0940-398 86   turist@vilhelmina.se

www.sodralappland.nu

För mer information, kontakta Turistbyrån  
eller någon av våra Fiskecentrum!

FISKECENTRUM
I Vilhelmina kommun finns Fiskecentrum i Grönfjäll, 
Saxnäs, och Vilhelmina. Tanken är att Fiskecentrum 
skall vara “fiskarens turistbyrå” och att de skall kunna 
hjälpa till med allt som har med fiske att göra.
Där får du tips och råd om var fisket är bäst för 
stunden, du kan köpa fiskekort och fiskeutrustning, 
hyra båtar, boka guider och få tips om boende och 
annat som du kan behöva hjälp med för att din 
fiskesemester skall bli lyckad. 
Inom Fiskecentrumens väggar finns personal med 
ett genuint intresse för sportfiske, personer som 
entusiasmerar besökarna och visar fingertoppskänsla 
när det gäller sportfisketipsen.
Flera av Fiskecentrumen har också egna fiskevatten 
som reserverats för deras gäster. Det anordnas även 
kurser inom t. ex flugfiske och flugbindning.
Varje Fiskecentrum har sin egen karaktär. 
I Vilhelmina är det den anrika fiskeaffären 
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Grönlunds Jakt & Fiske grundat redan 1928  som är 
Fiskecentrum och här hittar du naturligtvis ett brett 
utbud av fiskeartiklar, både av de klassiska märkena 
och mer lokala specialiteter. 0940-559 07.  
www.gronlundsjf.se
I Saxnäs ligger Fiskecentrum Saxnäs och här har man 
nått långt när det gäller guidning och exklusivt fiske i 
kvoterade vatten. Man  är experter på flugfiske, vilket 
man i Kultsjödalen gärna bedriver redan från februari 
och ända tills isen lägger sig i november.  
Det är inte helt utan anledning att Kultsjödalen ofta 
kallas  ”Rödingarnas dal”.  0940-700 44.  
www.saxnasfishing.se
Vojmådalens Fiskecentrum ligger i Grönfjäll. Vojmån 
är dalens pulsåder och är du ute efter att sätta rekord 
för harr kan du få fina tips på Fiskecentrumet om 
var i ån du bör bege dig. Man har även speciella 
flugfiskesträckor i Vojmån. 0940-870 19. 
www.gronfjall.com

Jakt och fiske
Med egen guide öppnar sig nya möjligheter- flera erbjuder egna fiskevatten och jaktmarker.

Järjagården   0940-48 50 55

Hotell Granen  0940-811 00

Gränssjöarna  073-068 03 41

Kolgården Hunting  070-580 66 66

Fiskecentrum i Saxnäs   0940-700 44

SA Event  070-317 49 19

Arctic Air  0940-710 68

Grönlunds jakt och fiske  0940-559 07

Vojmådalens Fiskecentrum  0940-870 19

Wilderness Latitude  070-554 30 52

Saiva Camping  0940-107 60


