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Närfiske Storuman
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Bakgrund och syfte
Detta arbete syftar till att ge en översyn av närfisket runt Storumans samhälle och ta upp och
försöka lösa ett antal aktuella frågor.
Exempel på frågor som under 2008 har varit aktuella angående fiskets bedrivande runt
Storuman är bl.a. möjligheter till att skapa ett gemensamt fiskekort för området, gällande
fiskeregler och möjligheter till handikappfiske. Ett annat mycket aktuellt ämne har varit fisket
i nedersta delen av Storumansjön, runt Luspholmens fiskodling. Önskemål har funnits om att
anlägga ett rensbord i anslutning till hängbron. Tillströmningen av sportfiskare till området
har skapat trängsel och problem med snöröjningen längs Strandvägen då sportfiskarna
parkerat bilarna längs med vägen och Överumans Fisk har med skyltar angett ett omdiskuterat
fiskeförbudsområde runt odlingen.

Kontaktade personer
Debora Jonsson, sammankallande Umans om resurs, Storumans kommun
Karl-Johan Stenvall, ordf. Stensele FVO
Jussi Kähäri, VD, Överumans Fisk AB
Tord Johansson, Entré Lappland
Elisif Sörensen, ordf. Storumans Sportfiskeklubb

Resultat
Gemensamt fiskekort
För att förenkla sportfisket runt Storuman har önskemål om ett gemensamt fiskekort för
Storumansjön framkommit från flera håll.
Ett gemensamt fiskekort kan utformas på flera sätt, tanken är dock att det endast skall omfatta
sportfiske, dvs. spöfiske och ev. trollingfiske. Beroende på hur stor del av Storumansjön som
skall ingå kan olika alternativ av utformningen av ingående områden väljas. Om det ”minsta”
området blir aktuellt som i så fall skulle omfatta Stensele FVO, Sveaskogs område samt
Luspholmens och Vallnäs skiften bör även resterade fiskevatten i respektive område omfattas
av fiskekortet. Om däremot hela Storumansjön skulle omfattas av det gemensamma
sportfiskekortet behöver dock inte resterande fiskevatten i respektive område ingå. Man
skapar i så fall ett rent ”Storumankort”. Man kan visserligen även låta allt vatten i alla de
ingående områdena skulle ingå i fiskekortet, men det finns en risk att området skulle bli så
omfattande att kortet blir för dyrt.
Avgränsningar
Storuman upp till Lerberget
Detta omfattar delar av Sveas fiskekort, Stensele FVO samt Vallnäs och Luspholmens skiften.
Dessa kan även kompletteras med skiftena i Ensamheten, Rönnvik och Rönnäs för att även
inkludera de inre delarna av Rönnäsviken och Lerbergsviken.
Hela Storumansjön
Förutom ovanstående fiskerättsägare omfattar detta upplägg Kaskeloukts
samfällighetsförening, statens vatten ovan odlingsgränsen, Tärna Stensele allmänningsskog,
Ankarsunds FVO, Slussfors FVO, samt privata skiften runt Laisbäck, Kyrkberg, Ersmark,

Blaiken, Strömsund, Långbäck, Norra Umstrand, Stornäs, Långbäcken-Rödingtjärnhobben,
Storholmen, Ullisjaur och Torpsta.
Försök till samordning och ett gemensamt fiskekort runt Storuman har utförts redan tidigare
och har då fallit på att enskilda markägare som inte ingått i fiskevårdsområden sagt nej.
Frågan skall därför utredas vidare och intresset hos de olika fiskerättsägarna i dagsläget skall
undersökas.
Fiskodlingsområdet
Förbudsområde
Överumans Fisk vill att det skall finnas ett fiskeförbudsområde runt fiskodlingen på
Luspholmen för att inte riskera att fiskedrag fastnar i kassar med följd att fisken eller de som
arbetar vid fiskodlingen skadar sig. Andra risker med att sportfiskare uppehåller sig i
närområdet runt odlingen är att kassarna kan gå sönder av en för närgången båtmotor och att
ankringslinorna kan skadas.
Överumans Fisk har därför satt upp skyltar runt fiskodlingen på Luspholmen om att
fiskeförbud råder inom 100 meter från odlingsområdet enligt 26§ Fiskelagen (1993:787). Vid
närmare kontroll av lagtexten har det dock visat sig att detta endast gäller fiske i allmänt
vatten. Överumans Fisk är därför intresserade av att ur säkerhetssynpunkt få till ett
förbudsområde runt fiskodlingen via Stensele FVO. Diskussioner om detta har därför inletts.
Överumans Fisk är dock generellt sett positiva till att sportfiskare och att de tar upp rymlingar
från odlingen, så länge ingen eller inget kommer till skada.
Odlingsområdet kommer dessutom att märkas ut bättre med bojar samt med oljelänsen som
gräns.
Skyltning om fiskeregler
Jussi har även föreslagit att Överumans Fisk och Stensele FVO gemensamt skulle kunna sätta
upp skyltar med 10 fiskeregler eller ”budord” och olika fisketips i samband med
utmärkningen av fiskeförbudsområdet. Fiskodlingen har sagt sig kunna bekosta skyltarna om
dessa utformas i samarbete med fiskevårdsområdet.
Trafik och parkering längs Strandvägen
Eftersom sportfiskare har parkerat sina bilar längs Strandvägen, har det under de senaste åren
framförallt vintertid, varit problem med trängsel. Detta trots att det även tidigare funnits
parkeringsmöjligheter vid vindskyddet vid hängbron. Överumans Fisk håller det aktuella
området snöröjt eftersom fiskodlingen använder den som vänte- och omlastningsplats för de
lastbilar som är för tunga för att få passera hängbron. Vattenregleringsföretagen äger dock
marken. Detta område kan därför användas som en ”inofficiell” parkeringsplats så länge
frågan är under utredning om huruvida området ligger inom detaljplanelagt område eller inte.
Under 2008 har dock Storumans kommun markerat Strandvägen som
parkeringsförbudsområde varför problemen med trängsel längs vägen bör vara åtgärdat.
Om parkeringsmöjligheterna vid hängbron inte räcker till finns det dock enligt Överumans
Fisk möjligheter att skapa parkeringsmöjligheter även på den västra sidan om hängbron om
någon utomstående är villig att anordna detta. Det är däremot inte lämpligt att parkera i
närheten av fiskodlingens grindar eftersom de lastbilar som ska till fiskodlingen inte kan
passera.

Rensbord mm
Önskemål har framförts om att ett rensbord bör placeras i anslutning till hängbron. Detta
skulle dock medföra ett stort ansvar gällande renhållning på den som skulle vara ansvarig för
bordet. Risken är därför stor att ett rensbord skulle medföra större problem med fiskdoft,
fiskrens och fåglar för de närboende i området om skötseln skulle bli eftersatt. Varje
sportfiskare som fångar fisk i området bör därför istället ta hem och rensa sin fångst hemma.
Mängden fåglar runt odlingen borde dock minska framöver eftersom Överumans Fisk har bytt
utfodringssystem till ett automatiskt som lämnar mindre foderspill på bryggorna.
Övrigt
Handikappanpassade flytbryggor för att underlätta möjligheterna även för rullstolsbundna att
sportfiska bör enligt Sportfiskeklubben byggas i anslutning till Storuman. Bryggorna måste
naturligtvis anläggas där det finns tillgång till väg ner till vattnet. Förslag på lokaliseringar
som Sportfiskeklubben har framfört finns vid Sandhögarna mellan hängbron och
Hembygdsgården, i viken uppströms Hermelinkullarna samt vid båtkajen i Slussfors. Det
senaste förslaget bör dessutom gå att samordna med förslaget att rusta upp och förnya de
större båtbryggorna i Storumansjön som ingår som en del i projektet Uman som resurs.
Sportfiskeklubben har även lagt fram ett önskemål om att det skall finnas tillgång till dass i
närheten av de vanligaste fiskeställena längs Storuman, exempelvis vid Luspholmen,
Kaskeloukt, Ankarsund, Slussfors osv. Detta är dock något som varje fiskevårdsområde eller
samfällighetsförening var för sig måste ansvara för. Det bör dock ligga i deras intresse att
erbjuda denna service till sportfiskare för att amtidigt undvika olägenheter av att behov istället
utförs i närområdet.
Sportfiskeklubben har även önskemål om att röjning skall utföras för att underlätta spöfiske
och flugfiske från stränderna.

Fortsättning
Möjligheterna till ett gemensamt fiskekort för Storumansjön skall utredas vidare genom att de
berörda fiskevårdsområdena, samfällighetsföreningarna samt enskilda markägarna kontaktas.
Fiskodlingen kommer att fortsätta diskussionen med Stensele FVO om ett
fiskeförbudsområde runt odlingen. De kommer även att under sommaren märka ut
odlingsområdet bättre. Om Stensele FVO är intresserade kommer även gemensamma skyltar
om fiskeregler och förbudsområdet att sättas upp i området runt fiskodlingen.
Det är däremot inte aktuellt att införskaffa ett rensbord till området runt hängbron.
Förslaget om handikappanpassade flytbryggor skall lyftas till projektet Uman som resurs samt
berörda fiskevårdsområden. De senare skall även få del av önskemålen angående tillgång till
dass.

