
Gemensamt 
fiskekort 

Storuman 



Bakgrund 

O Började med ett medborgarförslag 2008 om 
att bättre utnyttja ”Uman som resurs”. 

O 2009 togs en enkät fram med en 
intresseförfrågan och kontakter togs först 
med de större områdena 

O Därefter kontaktades kontaktpersoner för 
olika skifteslag, detta fortsatte succesivt 
fram till 2012 

O 2012 skickades enkäten ut till de skifteslag 
som inte tidigare kontaktats 



Bakgrund 

O Alla fiskerättsägare runt sjön har inte kontaktats 
pga: 

O Endast intresseförfrågan har gjorts, inga avtal 
har tagits fram 

O Inom FVO, registrerade SFF, allmänningen osv 
har endast styrelsen kontaktats 

O I oregistrerade skifteslag där enighet krävs har 
det räckt med att en person varit emot projektet 
för att hela skifteslaget skall falla bort 

O Kontaktpersoner för samtliga 
skifteslag/FVO/SFF osv fick dock inbjudan till 
mötet 2015-02-25 oavsett tidigare intresse 



 



Geografisk omfattning 

Hur stort geografiskt område skall fiskekortet 
omfatta? (totalt 9 svar) 

O Nedre delen av Storumansjön, 0 st 

O Hela Storumansjön, 7 st 

O Annat förslag/övriga kommentarer, 3st 

O 2st som inte är intresserade av att delta i ett 
gemensamt fiskekort 

O Ett önskemål om att kortet även skall gälla 
Långvattsbäcken på statlig mark. 

 



Geografisk omfattning 

Förslag 

Fiskekortet ska så långt som möjligt omfatta 

hela Storuman, dock endast områdena för 

deltagande medlemmar.  

En aktuell karta skall finnas tillgänglig hos 

fiskekortsförsäljarna samt på kommunens 

hemsida.  

 



Omfattning fiske per område 

Skall allt för sportfiske upplåtet vatten i respektive 

område ingå i sportfiskekortet eller endast fiske i 

själva Storumansjön? (totalt 5 svar) 

O Allt upplåtet fiske i respektive område, 0 st 

O Endast fiske i Storumansjön, dvs ett rent 

”Umankort”, 5 st 

O Annat förslag/övriga kommentarer, 1 st 

O 1st Hela (fiske)områdena om bara nedersta 

delen av Storumansjön 

 



Omfattning fiske per område 

Förslag 

Fiskekortet omfattar endast sportfiske med 

spö.  

Fiskekortet ersätter inte fiskerättsägarnas 

befintliga fiskekort eller fiskerätter inom sina 

enskilda områden utan är ett komplement till 

dessa kort/fiskerätter. 

 



Fiskebegränsningar 
Skall det finnas fiskebegränsningar i kortet? (totalt 7 svar) 

O Nej inga begränsningar, 3st 

O Ja, gällande alla arter, 0 st 

O Ja, men beroende på fiskart, 4 st 

o Öring, röding, harr, lax, 3 st 

o Regnbåge, 4st 

o Gädda, 2st 

o Annat, 0 st  

O Annat förslag, 2 st 

O Anser att det bör ske någon form av inventerings/provfiske innan det går 
att säga huruvida det ska vara begränsningar el. uppmaningar! Alternativt 
om det finns kunskap? Fångstrapportering skall ske! Skall vara 
fiskeförbud på resp. art under lekperiod om inte avsikten är att begränsa 
en arts numerär?!  Vad är målet med den gemensamma förvaltningen av 
Storumansjön! Vad vill man? Är det bara tillgängligheten för allmänheten 
el. är det utveckling av fisket el. speciella arter som skall gynnas?! 

O Endast krok och trolling 



Fiskebegränsningar 
Hur skall begränsningarna se ut? (totalt 6 svar) 

O Minimimått (allt under ett måttet måste släppas tillbaka (totalt 5 svar) 

 Ingen begränsning, 0 st 

 ≥ 30 cm, 4st 

 ≥ 35 cm, 1st 

 ≥ 40 cm, 0st 

 

O Baglimit (max antal fångade/kort och dag) (totalt 3 svar) 

 Ingen begränsning, 1st 

 3/kort och dag, 0st 

 5/kort och dag, 1st 

 7/kort och dag, 1st 

O Annat förslag: Se tidigare svar under fiskebegränsningar! Måste alltså 
ha bättre kännedom om fiskevattnet innan beslut. 

 



Fiskebegränsningar 
Förslag 

Fiskare som löst det gemensamma fiskekortet får maximalt ta upp  

 3 stycken öringar, rödingar, harr, kanadarödingar, sikar eller en 
kombination av dessa arter/dag. 

 3 stycken regnbågar/dag. 

 3 stycken gäddor/dag  

 

Samtliga upptagna fiskar måste hållas inom följande godkända mått:  

 Öring, röding, kanadaröding, harr: minst 35 cm längd 

 Regnbåge: inget minimimått 

 Gädda: uttag av fisk mellan 1-3,5 kg tillåts (dvs ca 50-75 cm) 

 

All övrig fisk skall omedelbart och med största försiktighet varsamt 
lossas från kroken och släppas tillbaka i oskadat skick. Fisk som inte 
kan släppas tillbaka i oskadat skick räknas in i den dagliga fiskekvoten 
oavsett storlek. 
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Tattartjärn Laxbäcken Mattasjön Gikasjön

Bielite Umeälven Tängvattnet Nedre Jovattnet

Tattartjärn 2009 "Pappas" öring grundfors Abelvattnet Göutan

Virisen Järvsjön Boksjön Storuman

Öring 



Röding 
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Stortjärn Nulpejauretje Nulpejauretje efter Gikasjön
Bielite Baksjön Ransaren Rickards
Stora Stenträsket Stentjärn Tängvattnet Nedre Jovattnet
Överuman Järvsjön Tängvattnet 1992 Järvsjön



Fisketillsyn 

Skall fisketillsynen ske gemensamt eller ska 

varje område sköta tillsynen för sig (totalt 9 

svar) 

O Gemensamt, 9 st 

O Var för sig, 0 st 

O Annat förslag, 0st 

 



Fisketillsyn 

Förslag 

Fisketillsynen inom området för det gemensamma 
fiskekortet samordnas och fisketillsyningsmän 
tillförordnade inom det gemensamma fiskekortet 
har mandat att kontrollera fiskekortet inom hela 
området. 

 

Medlemmar med tillgång till utbildade 
fisketillsynsmän ställer dessa resurser till 
förfogande för det gemensamma området. 

 

 



Pris 

Hur mycket ska fiskekortet kosta? (Totalt 8 svar) 

O 2 typer av kort, dygnskort och säsongskort. Pris enligt 
kringliggande vatten 

O Beslutas gemensamt av fiskerättsägarna. 
Marknadsmässigt! 

O Kolla med Juktan, mer än dyraste ingående kortet 

O Dagskort 100 kr, årskort 500 kr 

O Dygn 50, vecka 150, år >400 

O Beror på produkten 

O 500 kr årskort = familjekort, 100 kr dagskort 

O 100 kr/år 

 



Pris 

Förslag 

Priset för fiskekortet är 100 kr/dygn/person 

eller 1000 kr/år/person.  

Medlemmar i det gemensamma fiskekortet 

samt hemmaboende familjemedlemmar i 

dessa familjer får lösa årskort för 

600kr/år/person. 

 



Överskott 

Hur skall överskottet från kortet användas? (totalt 9 svar) 

O Utdelning till fiskerättsägarna, 0st 

O Fiskutsättningar eller andra fiskevårdande åtgärder, 8st 

O Annat förslag, 3 st 

O Beslutas vid möte av fiskerättsägarna! Är ju avhängigt 
om det skall investeras i service och/el. fiskevårdande 
åtgärder. Grundprincipen skall vara utdelning efter 
andelstal. Viktigt att regler, ekonomi m.m. inte kränker 
den enskildes rätt i stadgar el. beslut 

O Markägare med markägarkort skall vara giltigt som 
umankort 

O Inklusive rastplatser mm. Kolla Vänern 



Överskott och förvaltning 

Förslag 

O Överskottet från kortet skall med avdrag för 

administrativa avgifter, exempelvis utskick 

till medlemmar samt tryckning av fiskekort / 

avgift digitalt fiskekort etc. användas till 

fiskeförbättrande åtgärder i Storuman.  

 

 



Förvaltning/administration 

Förslag 

1. Ett FVO/SFF som är medlem tar på sig att 
administrera kortet, årlig redovisning, (exempel 
finns i Sorsele). 

2. En ideell förening bildas med en minimerad 
styrelse. 

O Fiskesamordnaren bidrar med hjälp och 
kunskap 

O Tanken är dock att kortet/administrationen i 
längden inte ska vara beroende av 
fiskesamordnaren 



Digitala fiskekort 

O Flertal aktörer som tillhandahåller digitala fiskekort.  

O Fördelar 

 Det går att köpas antingen hemma (när man planerar sin 
fiskeresa och hittar information om ert fiske på en 
hemsida).  

 Eller lösas direkt vid parkeringen vid vattnet, där ni satt 
upp en skylt.  

 Fiskaren behöver inte söka upp fiskekortsförsäljare, utan 
kan enkelt lösa fiskekortet dygnet runt, var som helst. 

 Ni behöver inte engagera er i själva försäljningen.  

 Ni slipper hanteringen av kontanter.  

 Ni slipper en hel del administration och kan även få in 
fångstrapporter på ett enkelt sätt. 



  iFiske Sportfiskarna Papperskort 

Grundtjänst (info på 

hemsida och länk till egen 

hemsida. Egna bilder etc… 

0 kr 995 kr/år 0 kr 

Fiskekort via Internet       

Anslutningsavgift 0 kr     

Årsavgift 0 kr     

Provision 9 % + 4 kr/kort 10 %   

Fiskekort via SMS       

Anslutningsavgift 0 kr     

Årsavgift 0 kr     

Provision Ca 15 %     

Fiskekort via Butik       

Provision 6 kr   Ca 10 % 

Tryckkostnad     Ca 3kr/st vid 500st 

Skyltar     Tillkommer 

A4 laminerad aluplåt 195 kr/st     

A3 laminerad aluplåt 245 kr/st    170kr/st (30*40) 

A4 laminerat papper 45 kr/st 5 skyltar ingår, extra 

20 kr/st 

  

Skyltprod startkostnad 250 kr     

Minsta antal skyltar/best 10     



Översiktligt avtal 

O Ev. möjlighet att sluta ett översiktligt avtal 

för hela kommunen med Sportfiskarna. 

O Den årliga avgiften betalas bara av en part.  

O Sälja digitala kort mot provision för 

föreningar, samt ev lägre avgift, samtidig 

möjlighet att publicera info på nätet om sitt 

fiske.  

O En lösning som även marknadsför 

kommunen.  



 


