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Bakgrund
Under 2008 påbörjades ett projekt utifrån ett medborgarförslag som döptes till ”Uman som
resurs”. Förslagsgivaren ville att kommunstyrelsen skulle ge sitt utvecklingsbolag i uppdrag
att ”planera och genomföra aktiviteter som leder till större uppmärksamhet för – och
inspiration till- att nyttja Uman som en utvecklingsresurs”.
En del av detta projekt upptogs inom Storumans kommuns fiskevårdsplan och kallades
”Närfiske Storuman”. Det syftade till att utveckla sportfisket runt sjön Storuman. Inom detta
delprojekt genomfördes intervjuer och samtal med Storumans kommun, Entré Lappland,
Stensele FVO, Överumans Fisk AB samt Storumans Sportfiskeklubb. Några av förslagen som
framkom under samtalen var önskemål om ett rensbord vid Luspholmens hängbro,
förtydligade av fiskeregler runt odlingen samt ett gemensamt fiskekort för nedre delen av
Storumansjön.
Av dessa förslag avskrevs rensbordet då risken var stor att skötseln skulle bli eftersatt
eftersom ingen ville ta på sig ansvaret för detta och fiskereglerna runt odlingen diskuterades
av Överumans fisk AB och Stensele FVO.
Det förslag som däremot har fortsatt att utvecklas är ett gemensamt fiskekort. Detta förslag
har dock varit på tal även tidigare utan att kunna fullföljas. Med tanke på den ökande
sportfiskeverksamheten, framförallt i den nedre delen av Storumansjön, skulle ett
gemensamt kort underlätta både för sportfiskarna och för fiskerättsägarna.
Det tidigare försöket att införa ett gemensamt fiskekort genomfördes under 1990-talet och
omfattade både Storumansjön och dess biflöden. Förslaget föll huvudsakligen på att även
biflödena inkluderades, vilket många fiskerättsägare inte var positiva till. För att förbättra
möjligheterna att lyckas denna gång har processen fått ta sin tid, då ett forcerat tidsschema
troligen skulle minska möjligheterna att lyckas. Inriktningen på kortet har även varit ett rent
sportfiskekort med Storumansjön som geografiskt begränsning.

Genomförande
De stora och organiserade fiskerättsägarna kontaktades först; fiskevårdsområden,
samfällighetsföreningar, Länsstyrelsen, Tärna-Stensele Allmänning samt Sveaskog. Dessa
organiserade fiskerättsägare kontaktades personligen och informerades om projektet och
fick därefter besvara en enkät som omfattade intresse av att delta samt olika förslag till
utformande av det gemensamma fiskekortet och dess förutsättningar. Utifrån de
sammanställda svaren förenklades enkäten något. Därefter har skriftlig information och den
förenklade enkäten skickats ut till de resterande fiskerättsägarna vilket huvudsakligen utgörs
av enskilda privata fiskerättsägare (bilaga 1 och 2).
Planen med ett gemensamt fiskekort är varken att ersätta de befintliga fiskekorten eller att
bilda ett gemensamt fiskevårdsområde av hela Storumansjön, utan att skapa ett
komplement till de befintliga fiskekorten. De privata fiskerättsägarna kommer även
fortsättningsvis att behålla sina rättigheter inom sina egna områden. De kan däremot,
genom att lösa det gemensamma fiskekortet, även sportfiska både på angränsande områden
och i resten av sjön. Kortet underlättar dock framförallt för turister och trollingfiskare som
kan ha mycket svårt att veta var fastighetsgränserna är lokaliserade, men även
sportfiskeintresserade ortsbor kan dra fördel av att endast lösa ett kort med gemensamma
fiskeregler, istället för flera olika kort med olika regelverk inom olika områden.

Resultat
Alla som hittills har besvarat enkäten vill gärna se en gemensam fisketillsyn, vilket innebär
att utbildade fisketillsyningsmän kan kontrollera efterlevnaden av reglerna inom hela
området. En privat fiskerättsägare har inte samma befogenheter som en tillsyningsman
varför kontrollen av fisket i dagsläget försvåras inom de områden som saknar
fisketillsyningsmän. De flesta fiskerättsägare har även angett att pengarna från det
gemensamma fiskekortet bör gå till en gemensam pott för fiskevårdsåtgärder inom
Storumansjön. Sveaskog, som är den största enskilda fiskerättsägaren, har dock angett som
grundprincip att pengarna istället skall delas ut efter andelstal, men att detta skall beslutas
av fiskerättsägarna.
Endast ett fåtal områden har varit negativa till det gemensamma fiskekortet och angett att
de inte vill delta. Möjligheten kvarstår dock för dem att bli delaktig i framtiden. Vissa
områden har valt att avvakta projektets utveckling för att se hur övriga fiskerättsägare ställer
sig till ett gemensamt fiskekort innan de själva besvarar den utskickade enkäten.
Intresset för det gemensamma fiskekortet är därmed för närvarande enligt följande karta:
gröna områden är positiva till ett gemensamt fiskkort, röda områden är områden som inte
vill delta (i Östervik har dock beslutet endast nått Aquanord AB som andrahandsuppgift från
en deltagare på årsmötet). Gula områden är skeptiska till ett gemensamt fiskekort men har
inte heller avsagt sig deltagande (Rönnäs) och områden som i grunden är positiva men som
vill vänta ut resultatet från övriga fiskerättsägare innan det tas upp på årsstämma
(Luspholmen). Områden som fortfarande är blåfärgade är områden/fiskrättsägare som
kontaktats i det skriftliga utskicket 2012-03-12 (huvudsakligen enskilda
markägare).

Förutsättningar för ett gemensamt fiskekort ser därmed ut att finnas
för huvuddelen av Storumansjön.

Fortsättning
Det finns en hel del kvar att genomföra inom projektet för att ta fram ett gemensamt
fiskekort för Storuman. Dels måste svaren från återstående fiskerättsägare inväntas och
därefter bör ett gemensamt möte genomföras för att fiskerättsägarna skall kunna besluta
om tillsynsfrågor, pris och hantering av ekonomiskt överskott från kortet. Det måste även
lösas vem som i framtiden skall handha projektet och ansvara för det löpande arbetet.
Dessutom måste det kontrolleras att alla fiskerättsägare inom det aktuella området för
kortet har fått information, eftersom ingen regelrätt fiskerättsutredning genomförts för sjön.
Till sist måste även ett avtal tas fram som fiskerättsägarna kan skriva under.
Då ett gemensamt beslut om fiskekort inte heller i fortsättningen bör stressas fram kan det
därmed ta ytterligare ett par år innan det gemensamma fiskekortet finns att köpa.

