
Sammanställning av besvarade enkäter angående gemensamt 
fiskekort för Storumansjön 
Under 2011-2013 har en enkät angående intresset för och utformningen av ett gemensamt fiskekort 
delats ut till fiskerättsägare i Storumansjön. Totalt har 11 fiskerättsägare har besvarat enkäten. 
De två första frågorna fanns dock endast med på den första versionen av enkäten som delades ut 
under 2011. Eftersom de inkomna svaren visade att det var uppenbart att intresset gällde ett 
sportfiskekort för hela sjön så plockades dessa två frågor bort i senare versioner. Resterande frågor 
har emellertid varit oförändrade. 
 
Svaren på enkäten fördelar sig enligt följande: 

1. Geografisk omfattning 
Hur stort geografiskt område skall fiskekortet omfatta? (totalt 9 svar) 

 Nedre delen av Storumansjön, 0 st 

 Hela Storumansjön, 7 st 

 Annat förslag/övriga kommentarer, 3st 
 2st som inte är intresserade av att delta i ett gemensamt fiskekort 
 Ett önskemål om att kortet även skall gälla Långvattsbäcken på statlig mark 

 

2. 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) 

 Allt upplåtet fiske i respektive område, 0 st 

 Endast fiske i Storumansjön, dvs ett rent ”Umankort”, 5 st 

 Annat förslag/övriga kommentarer, 1 st 
 1st Hela (fiske)områdena om bara nedersta delen av Storumansjön 

 

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

 Nej inga begränsningar, 3st 

 Ja, gällande alla arter, 0 st 

 Ja, men beroende på fiskart, 4 st 

 Öring, röding, harr, lax, 3 st 

 Regnbåge, 4st 

 Gädda, 2st 

 Annat, 0 st  

 Annat förslag, 2 st 
 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?! 

 Endast krok och trolling 

Hur skall begränsningarna se ut? (totalt 6 svar) 
Minimimått (allt under ett måttet måste släppas tillbaka (totalt 5 svar) 

 Ingen begränsning, 0 st 

 ≥ 30 cm, 4st 

 ≥ 35 cm, 1st 

 ≥ 40 cm, 0st 



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 

 Annat förslag: 
 Se tidigare svar under fiskebegränsningar! Måste alltså ha bättre kännedom om 

fiskevattnet. innan beslut 
 

4. Fisketillsyn 
Skall fisketillsynen ske gemensamt eller ska varje område sköta tillsynen för sig (totalt 9 svar) 

 Gemensamt, 9 st 

 Var för sig, 0 st 

 Annat förslag, 0st 
 

5. Hur mycket ska fiskekortet kosta? (Totalt 8 svar) 
 2 typer av kort, dygnskort och säsongskort. Pris enligt kringliggande vatten 
 Beslutas gemensamt av fiskerättsägarna. Marknadsmässigt! 
 Kolla med Juktan, mer än dyraste ingående kortet 
 Dagskort 100 kr, årskort 500 kr 
 Dygn 50, vecka 150, år >400 
 Beror på produkten 
 500 kr årskort = familjekort, 100 kr dagskort 
 100 kr/år 

 

6. Hur skall överskottet från kortet användas? (totalt 9 svar) 
 Utdelning till fiskerättsägarna, 0st 

 Fiskutsättningar eller andra fiskevårdande åtgärder, 8st 

 Annat förslag, 3 st 
 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 

 Markägare med markägarkort skall vara giltigt som umankort 
 Inklusive rastplatser mm. Kolla Vänern 

 

7. Finns det andra önskemål eller villkor? 
 Definition trolling: X antal spön per dag, antal spön, båtar, krokar 
 De lokala fiskekorten gällande nätfiske får icke ifrågasättas 

 

  



Utvärdering 
Enkäten visar att utformningen av kortet bör vara att så långt som möjligt skapa ett gemensamt kort 
för hela Storumansjön. Kortet kan emellertid endast täcka de områden där fiskerättsägarna är 
intresserade av att delta. Det är inte heller tänkt att fiskekortet skall ersätta fiskerättsägarnas 
befintliga fiskekort eller fiskerätter inom sina enskilda områden, utan skall ses som ett komplement 
till dessa kort/fiskerätter. Kortet bör endast omfatta Storumansjön utan dess biflöden och endast 
gälla för sportfiske/trollingfiske, d.v.s. olika varianter av spöfiske.   
 
Fisketillsynen bör arrangeras gemensamt genom att befintliga fisketillsyningsmän i de ingående 
områdena får mandat att kontrollera fiskare även i andra delar av sjön. Detta måste dock 
genomföras dels genom att varje fiskerättsägare/område tar beslut om vilka som har rätt att utöva 
tillsyn inom deras område i sitt årsmötesprotokoll eller i annan giltig handling och att en personlig 
ansökan för varje fisketillsyningsman lämnas in till Länsstyrelsen som inkluderar samtliga områden 
som han har mandat att utöva tillsyn inom. 
 
Däremot är fiskerättsägarna något mer oense om vilka fiskeregler och begränsningar som skall gälla. 
Med tanke på den utveckling som skett av fisketrycket och fisketurismen i Storumansjön under de 
senaste åren bör dock begränsningar av fiskeuttaget finnas för att fisket i sjön skall vara långsiktigt 
hållbart. I enkäten framgår att det framförallt är uttaget av de laxartade fiskarna samt eventuellt 
gäddan som fiskerättsägarna anser bör begränsas. I det gemensamma fiskekortet skulle man kunna 
utgå ifrån en begränsning av uttaget av dessa arter, möjligen även att inkludera en begränsning av 
uttaget av sik, för att i framtiden vid behov även kunna komplettera med fler arter så som 
exempelvis abborre och lake. 
Ett minimimått om 30 cm är en absolut minimigräns om begränsningen sker i form av minimimått.  
För att bibehålla ett bra bestånd av laxartad fisk i sjön bör minimimåttet gärna vara högre, 
exempelvis 35 cm för att fisken skall ha hunnit leka minst en gång innan den plockas upp. Det är även 
viktigt med en begränsning av uttaget av fisk, framförallt med det ökade fisketryck vi nu ser inom 
kommunen, för att fisket skall vara långsiktigt hållbart. Förslagen i enkäten sträcker sig från att ingen 
begränsning i antal skall införas till maximalt 5 st/kort och dag. Denna begränsning skulle även kunna 
särskiljas mellan olika arter utifrån vilket fiskuttag som bestånden skulle kunna tåla. Uttaget av 
regnbåge som inte hör hemma i sjön skulle till exempel kunna vara högre per kort och dag än uttaget 
av gädda, öring eller röding. En viktig parameter för att minimimått och uttagsbegräsningar skall ge 
önskad effekt är dock att fisketillsynen fungerar bra så att sportfiskarna har respekt för uppsatta 
begränsningar. I enkäten finns även önskemål om att det skall definieras hur många spön, båtar och 
krokar som får användas vid trollingfiske (och/eller sportfiske).  Detta är något som fiskerättsägarna 
bör diskutera gemensamt men som bör innebära en mindre påverkan på fiskbeståndet i sjön än ett 
obegränsat uttag förutsatt att uppsatta uttagsbegränsningar åtföljs och att fisk som släpps tillbaka 
hanteras varsamt. 
 
En annan fråga som fiskerättsägarna bör diskutera gemensamt är priset på fiskekortet då 
önskemålen sträcker sig från 100 kronor per år till 150 kronor per vecka eller ”marknadsmässiga 
priser”. En absolut nedre prisnivå bör vara att det skall vara dyrare än det dyraste enskilda ingående 
kortet och att prisnivån i andra områden med gemensamma fiskekort bör kontrolleras. Detta då ett 
gemensamt fiskekort innebär en mycket bra service till fritidsfiskarna som inte behöver köpa flera 
separata kort och dessutom inte behöver hålla reda på lika många geografiska fiskekortsgränser.  
 
Något som fiskerättsägarna dock i princip är helt eniga om är att överskottet skall användas till 
gemensamma fiskevårdande åtgärder, eller möjligen serviceåtgärder som gynnar det gemensamma 
fiskekortet. Endast en markägare anser att grundprincipen bör vara utdelning efter andelstal i 
området.  


