1-17 Dockstaåns Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet består av 24 sjöar och tjärnar samt Dockstaån som mynnar ut i havet.
Det råder fiskeförbud i Dockstaån från Gällstasjön ned till havet. När du fiskar i vårt område
kommer du att upptäcka vatten av olika karaktär med flera fiskarter. Fiske sker från land, båt
eller is, flugfiske är möjligt. Fiske med fem angeldon är tillåtet. Om du har frågor, kan du
med fördel vända dig till kontaktpersonen eller hemsidan. Vägar inom området kan vara
avstängda under visa tider av året. Gå inte över stugtomter och tänk på att göra goda vägval
så att växande gröda inte kommer till skada.
Piktjärn, Valvtjärn, Backån, Lill-Vamsjön, Stor-Vamsjön, Selvringen och Grödestjärn är 7
sjöar/tjärnar som saknar utmarkering på kartan men som tillhör Docksta fvo.
Kontaktperson: Paul Böhlenius, 070-377 27 87
Hemsida: dockstafiske.com
Fiskekort säljs av: Preem i Docksta, 0613-403 01
Per-Johan Wiberg, 070-211 55 18

18-19 Sätra Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet består av två natursköna skogstjärnar två km från Docksta. För att
komma till sjöarna, kör in på Sätravägen mitt i Docksta samhälle och följ den ca två km. I
sjöarna finns enbart inplanterad öring och röding. Den första inplaneringen gjordes 1964 och
har sedan dess skett kontinuerligt. Öringar över två kg och röding över ett kg finns i sjöarna.
Fiske sker från land eller is, flugfiske är möjligt. På parkeringen vid Sätrasjön finns
informationstavla, därifrån går det att ta sig med rullstol till en handikappbrygga.
Kastplatser, vinsskydd och grillplats finns vid båda sjöarna.
Kontaktperson: Per-Johan Wiberg, 070-211 55 18
Hemsida: dockstafiske.com
Fiskekort säljs av: Preem i Docksta, 0613-403 01
Per-Johan Wiberg, 070-211 55 18

20-21 Bergsjöns Fiskevårdsområde
Bergsjön (20) är belägen åtta km norr om Ullånger. Bilväg går från Ullångers samhälle mot
Getberg ända fram till sjön. Den ligger 276 m ö h. och är 32 ha stor. En naturlig öringssjö
med inplanterad röding. Det finns eldstäder, rastkåta med eldstad, två vindskydd samt en
stig runt sjön. Trollvattnet (21) är en åtta hektar stor sjö som blivit stödplanterad, har
öringar upp till 2-3 kg.
Kontaktperson: Örjan Edström, 070-323 75 54
Sven-Olof Andersson, 070-341 17 68
Fiskekort säljs av:
OK/Q8 i Ullånger, 0613-102 39
Br Petterssons Järn, 0613-100 41
Hans Öberg, 0613-107 17

22-26 Ullångers Fiskevårdsområde
Flera fiskevatten inom Ullångers Fiskevårdsområdet är naturskönt belägna med stora
möjligheter till vila och rekreation. Norr-Almsjön (22), belägen ca 1 mil upp mot
Ullångersfjället. De vanligaste arterna är gädda, abborre och mört. Här är det både lätt att
meta och spinnfiska. Inviksån (24) rinner genom centrala Ullånger. Är det dåligt väder,
mkt regn och högt vattenstånd i åra och bäckar, rekommenderar vi fiske av nystigen
havsöring i Inviksån, max antal 3 havsöringar men storlek minst 50cm. Prästtjärn (25) och
Hamptjärn (26) två lättillgängliga vatten strax söder om Ullångers samhälle.
Kontaktperson: Bruno Stafrin, 070-355 24 14
Fiskekort säljs av: Br. Petterssons Järn, 0613-100 41
Bruno Stafrin, 070-355 24 14
27 Binböletjärns Fiskevårdsområde
Är en liten, vacker tjärn intill vägen, cirka fem km från Gallsäter i riktning mot Nordingrå.
Tjärnen har inplanterad öring och röding, utsättning sker årligen av öring och röding. Bra
vinterfiske men sjön erbjuder även bra sommarfiske. Parkeringsmöjligheter på
Trafikverkets rastplats efter vägen.
Kontaktperson: Örjan Mattsson, 070-686 76 80
Fiskekort säljs av:Örjan Mattsson, 070-686 76 80
Nordingrå Järn, 0613-200 09
fiskekort.se
28 Mädans Fiskevårdsområde
Rydtjärn (28) vackert belägen skogstjärn med röding och öring. Utsättning av fisk sker
varje år. Kastbrygga, eldplats med bord och bänkar finns. Fiske sker enbart från land.
Fiskekort finns att köpa i enklare fiskeautomat vid byvägen där gångstigen till tjärn startar.
Kontaktperson: Einar Pálsson, 073-846 91 95
Fiskekort säljs av: Fiskeautomat på plats via swish
29 Skiringens Fiskevårdsområde
Sjön Skiringen (29) är belägen i Östanö i Noraström, sju km från Nora kyrka. Det sker
årligen insättning av öring, röding och harryngel. Vindskydd, eldstad, brygga och badplats
finns. Lån av roddbåt ingår vid köp av fiskekort. Mellan 1965-1996 inplanterades 150 000
yngel. De största kända fångade fiskarna är öring 5,2 kg, röding 3 kg och harr 1,7 kg.
Kontakperson: Per Öhman, 070-399 59 83
Fiskekort säljs av: Ann-Marie Norberg, 0613-341 00

30-36 Storsjöns Fiskevårdsområde
Fiskevårdsområdets sjöar finns runt samhället Herrskog. Fiskebeståndet är till största delen
gädda och abborre. I Storsjön (31) och Lövsjön (30) finns enstaka exemplar av tidigare
inplanterad gös, harr och öring. Storsjön är känd för god tillgång och stor fisk. Vid fångst av
gäddor gäller ”catch and release” – alla gäddor ska släppas tillbaka. Cesiumhalten är låg. Fiske
med handredskap kan göras från land och båt. Vindskydd finns vid Lillholmen i Gallsäterviken
samt Årstaholmen.
Kontaktperson: Mats Björklund, 070-667 20 20
Hemsida: ifiske.se/fiske.storsjons-fvof.htm
Fiskekort säljs av: Storsjö Trädgårdscamping, 0613-320 88
Mats Björklund, 070-667 20 20
37-41 Bålsjöns Fiskevårdsområde
Område är beläget nordöst om Bjärtrå samhälle och omfattar Strinneån (37), Butjärn (38),
Bålsjön (39), Abborrtjärnen (40) och Svarttjärnen (41). Erbjuder sjöfiske, strömmande vatten
och även vinterfiske. Bålsjön är vattentäkt för Bjärtrå-Lugnvik. På Bålsjöns södra strand går
det bra att sjösätta kanot eller roddbåt. Rekordvikt för gädda 14 kg, abborre 1,6 kg.
Kontaktperson: Hans Bodin, 070-397 58 38
Fiskekort säljs av: Hans Inge Claesson, 0612-541 35
Hans Bodin, 070-397 58 38
42-49 Styrnäs Nedre Fiskevårdsområde
Beläget öster om Ångermanälven, norr om Nyland. Inom detta område finns två vatten med
inplanterad fisk, Köpmantjärn (42) har röding samt regnbåge och Bergtjärnarna (43) öring, där
finns även kastbryggor och vindskydd. Vidare finns det så kallade allmänna vatten med mest
gädda och abborre. De strömmande vattnen Loån (48) och Viättån (49) öppna för örings och
havsöringsfiske. Vid Dämstasjön (44) finns badplats med vattenrutschbana, kanotuthyrning
och minigolf.
Kontakperson: Sven-Olov Karlsson, 070-321 35 18
Fiskekort säljs av: Nylands Järnhandel, 0612-228 15
Sven-Olov Karlsson, 070-321 35 18
Kurt Kronqvist, 070-962 14 77
Hans Olov Nordin, 070-246 29 63
Lennart Forsberg, 070-565 11 04
50-54 Forseds Fiskevårdsområde
Området ligger 25 km väster och sydväst om Bollstabruk. Här finns 21 sjöar och tjärnar som
arranderas och sköts av Ovanmons Sportfiskeklubb. Valasjön (50) Lövsjön (51) och Forssjön
(52) hyser bra bestånd av grov gädda och abborre. Valasjön passar för trollingfiske efter

”krokodiler”. Kroksjöarna (53) och Långskön (54) är två vildmarksvatten med fin ursprunglig
öring. En separat folder med områdets samtliga fiskevatten samt fiskeregler finns på hemsidan.
Kontaktpersoner: Anders Pettersson, 070-640 90 53
Lennart de Wall, 070-766 20 64
Kenneth Cholewo, 073-835 63 25
Hemsida: ovanmons-sfk.se
Fiskekort säljs av: Coop Nära i Bollsta, 0612-717 550
Forseds Getgård, 0612-241 10
Järnvägskiosken, Kramfors, 0612-101 04
Västansjö Camping, 0612-250 05
PM:s Profil & Sport Nyland, 0612-201 11
55-58 Bollsta Fiskevårdsområde
Ett välordnat område 2-5 km väster om Bollstabruk. Omtyckt även vintertid. Kastbryggor,
vinsskydd och eldstäder, handikappanpassade toaletter. Havsöring, stationär öring och harr
finns vid Bollstån (55). I Hamptjärn (56) fiskas regnbåge (put and takefiske med utsättning
varannan vecka under sommaren) samt röding. I Agntjärn (57) finns röding och öring.
Fångsfärdig röding sätts ut på hösten (fiskeförbud fram till premiären). Flytring tillåten endast i
Angtjärn. I Skälltjärn (58) fiskas abborre och gädda.
Kontaktperson: Eivor Svedberg, 070-537 83 01
Hemsida: bollstafvf.se
Fiskekort säljs av: Coop Nära i Bollsta, 0612-717 550
Järnvägskiosken, Kramfors, 0612-101 04
Woody Bygghandel i Nyland, 0612-222 30
59-61 Väja Fiskevårdsområde
Vattnen förvaltas av Fiskevårdsföreningen Öringen och är belägna 2-5 km väster om Väja
samhälle. I Grössjön (59) fiskas öring och röding. Flytring endast tillåten i Grössjön för flugfiske.
Där finns handikappanpassad kastbrygga och toalett samt uppställningsplats för husvagn och
vindskydd. Abborrtjärn (60) med regnbåde (put and take), handikappbrygga, vindskydd och
eldstad. Vägen till Abborrtjärn brukar vara oplogad under vintern. Dysjön (61) fiskas abborre,
gädda och mört.
Kontaktperson: Klas Pettersson, 070-675 36 26
Hemsidan: fvforingen.bloggplatsen.se
Fiskekort säljs av: Coop Nära i Bollsta, 0612-717 550
Järnvägskiosken, Kramfors, 0612-101 04
Swish- se skyltar och hemsidan för information.

62-66 Kramforsåns Fiskevårdsförening
I Icktjärns naturreservat kan Sportfiskeföreningen Stenbiten erbjuda ett mycket roligt fiske.
Här hittar du Gäddtjärn (62) och Icktjärn (63) belägna några kilometer sydväst om Kramfors.
Kramforsån (64), Oxtjärn (65) och Sjöbysjön (66). I Gäddtjärn planteras årligen in öring och
röding. I tjärnen finns även naturlig stam av öring och röding.. Vid Icktjärn finns
handikappanpassad toalett och brygga. Runt Icktjärn finns det 24 bryggor, 9 vindskydd med
eldstäder, värmestuga, landgångar runt hela tjärnen samt goda parkeringsmöjligheter.
Under sommarhalvåret planteras regnbåde regelbundet.
Kontaktperson: Niklas Bäckvall, 070-180 15 25 Bo Lundh 0612-711 194
Hemsida: sff-stenbiten.com
Fiskekort säljs av: Järnvägskiosken, Kramfors, 0612-101 04
Sport Ringen, Kramfors, 0612-333 30
67-71 SCA Kramfors Kortfiskeområde
Sjöarna belägna cirka 1 mil väster om Kramfors. Storvattnet 67), Stor-Nordsjön (68),
Öringsvattnet (69), Sundsjön (71), Fisklössjön (72) samt några små tjärnar. Bäckar och åar är
totalt fredade. Öring och röding i samtliga sjöar. I vissa vatten förekommer storvuxen
abborre.
Kontaktperson: SCA Skog AB, 0612-257 22
Fiskekort säljs av: SCA Skog AB www.scajaktochfiske.com
Allmänna regler och råd
- Visa hänsyn när du vistas nära hus och gå inte på någon annans tomt.
- Välj en väg där du inte riskerar att göra skada på mark, plantering eller åkermark.
Allemansrätten gäller i första hand fotgängare, respektera körförbud på enskilda vägar.
- Tänk på att alltid ta med dig överblivna fiskelinor, krokar och annat skräp när du lämnar
din fiskeplats.
- Fiske omfattas inte av allemansrätten. För att fiska i sjöar och vattendrag måste man köpa
ett fiskekort och känna till vilka lokala regler som gäller i just det vattnet som man fiskar i.
Vid fiske i enskilt vatten kontrollera om fisket är tillåtet eller sök tillstånd av fiskerättsinne
havaren. Fiskekort till de utmärkta vatten kan köpas på angiven plats och måste kunna
uppvisas till tillsynsman. Tänk på att respektera andra fiskare och håll avståndet till
varandra.
- Fiske i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren (1993:787)
- Är du osäker om du får sjösätta din båt bör du kontakta markägaren och be om lov.
- Kontakta alltid respektive fiskevårdsförening om du är osäker på vilka regler som gäller
eller för att få ytterligare fisketips!
-Elda försiktigt utan att skada mark, djur eller växter och beakta eldningsförbud. Använda
de eldstäder som finns, elda inte direkt eller alldeles intill berghällar eller stenblock.
- Det är varje fiskares eget ansvar att känna till och följa lokala fiskeregler.

