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Närfiske i Hemavan Tärnaby
Fishing guide Hemavan Tärnaby

Your guide to fishing in and around Hemavan Tärnaby

Hemavan Tärnaby
Turistbyrå i Tärnaby
centrum

Hemavan Tärnaby
Tourist Information
Office in central Tärnaby

Vi hjälper till med information om
boende, aktiviteter, fiske, utflyktsmål, evenemang, norska närområdet
mm. Vi säljer fiskekort, kartor och
profilkläder.

We provide information about accommodation, activities, fishing, sights of
interest, events, areas in neighbouring
Norway and much more. We sell
fishing permits, maps and clothing.
Our office is located on Västra
Strandvägen 1, SE 920 64 Tärnaby.
+46 (0)954-104 50
info@hemavantarnaby.com
www.hemavantarnaby.com

Du hittar oss på
Västra Strandvägen 1
920 64 Tärnaby
+46 (0)954-104 50
info@hemavantarnaby.com
www.hemavantarnaby.com
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Fiskekort

Fishing permit

köper du här

Fishing permits are available here

Hemavan Tärnaby Turistbyrå

Hemavan Tärnaby Tourist

Tärnaby, tel 0954-104 50

Information Office

Affärer, anläggningar och privatpersoner i respektive fiskevårdsområde.

Tärnaby, +46 (0)954-104 50

Fiskekort för Tärna fiskevårdsområde
går även att köpa online på
www.fiskekort.se
Länsstyrelsens fiskekort går även att
köpa online på
www.natureit.se

Fishing permits are also sold in shops,
hotels and restaurants as well as by
private individuals associated with
particular fishing districts.
Permits for Tärna district can also be
purchased online at www.fiskekort.se
Permits for county administration can
also be purchased online at
www.natureit.se

Tänk på att

Please note

Fiskekort är personliga, men
gäller även för barn under 16 år
som fiskar i sällskap med
kortinnehavaren.

Permits cover individuals but children
under 16 can fish if accompanied by a
permit-holding adult.

Fiskekort ska medföras vid fiske
och uppvisas vid kontroll.
Det är fiskarens skyldighet
att informera sig om gällande
bestämmelser och gränser för
fiskekort.

Vid olycka/nödsituation, ring
alltid 112

Permits should be carried when fishing
and must be produced if requested by
fishing authorities.
It is the responsibility of the individual
to check the rules and boundaries
governing the permit.

Emergency phone 112
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Hemavan Tärnaby
Välkommen till Hemavan Tärnaby och områdets alla fiskevatten. Här
finns lättillgängligt fiske för familjen och mer avancerade vatten för
den inbitne sportfiskaren.
På sommaren har du tillgång till
strömfiske, rödingsjöar på kalfjället
och fiske från båt. På vintern är
pimpelfisket en av områdets främsta
tillgångar.

0,20-0,35 mm. För flugfiskaren
gäller också lätt utrustning, från klass
5 och uppåt. Traditionellt mete med
krok och flöte eller bottenmete går
också bra.

Sommarfiske

Pimpelfiske vintertid

Sjöarnas in- och utlopp, uddar och
djuppartier är bra ställen för fiske.

Vid pimpelfiske är det viktigt att
variera djupet för att hitta rödingen.
Prova allt från att fiska precis under
isen till att näst intill doppa blänket i
botten. Prova gärna med upphängare
ovanför blänket. Det kan ofta locka
rödingen till hugg.

Buskar eller annan vegetation som
hänger ut över vattnet ger föda och
skydd för fisken, vilket kan ge god
fiskelycka för den som provar där.
Vid fjällfiske bör utrustningen vara
relativt lätt. Vid spinnfiske räcker
småspinnare och en tunn lina kring
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Hemavan Tärnaby
Welcome to the lakes and rivers of Hemavan Tärnaby where you will
find fishing for all tastes. From accessible spots for the whole family,
to more demanding waters that will entice even the most dedicated
angler.
The summer months offer many different kinds of fishing including flowing
streams and rivers, arctic char lakes
above the tree line and fishing from a
boat. In winter there’s excellent fishing
to be had through holes bored in the
ice.

Summer fishing
The best spots for fishing include lakes
in and outflows, river promontories and
deeper sections. Overhanging bushes
and other vegetation provide food and
protection for fish so it is worth trying
your luck there.

should not be too large and a 0.20.35mm line is sufficient. Fly fishing
equipment should also be lighter, from
class 5 upwards. Traditional angling
using a hook and float or weight are
also recommended.

Ice fishing
When fishing for arctic char in winter
it is important to vary your depth.
Try fishing just under the surface and
sink the lure to the bottom. Fastening
another lure just above the main one
could bring positive results.

If fishing in the mountains, it is best
to bring lighter equipment. Spinners
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Utrustning
Vad du använder för utrustning när du fiskar är naturligtvis personligt.
Våra fiskeguider vill dela med sig av sina tips om vad som kan vara en
lämplig utrustning.

Sommarutrustning

Vinterutrustning

Spö:

Kastspö 7-11 fot.

Lina:

0,20-0,35 mm nylonlina
eller 0,12 mm-0,18 mm
”superlina”.

Spö: För lätta beten typ mormyshka,
använd gärna ett litet pimpelspö som har bra ”känslighet”.

Bete:

Spinnare, skeddrag, wobbler,
tubfluga, jigg, mask.

Flugspö: AFTM-klass 5-9 (10).
Fluglina: Flyt- eller sjunklina,
tafs 0,20-0,30 mm.
Fluga:

Torrflugor, våtflugor
och nymfer.

Vid tyngre blänke kan du med
fördel använda grova pimpelspön.
Lina: 0,20-0,35 mm nylonlina
eller 0,12 mm-0,18 mm
”superlina”.
Bete: Fiske med mormyshka och stora
röda blänken.

BYTS
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Equipment
While you can make up your own combinations from the vast selection
of available gear and equipment, our guides are more than willing to
share their own experiences and give tips. Here’s what they recommend.

Summer tackle

Winter tackle

Rod:

Casting rod 7-11ft.

Rod:

Line:

0.20 - 0.35mm nylon line or
0.12 - 0.18mm super lines.

Bait:

Spinners, spoons, wobblers,
tube lures, jigs, worms.

Fly rod: AFTM class 5-9 (10).
Fly line: Floating or sinking lines.
Wire leader 0.20 - 0.30mm.
Fly:

For lighter baits use a 		
mormooska and a small
responsive ice fishing rod. 		
Heavier baits require
stronger rods.

Line:

0.20 - 0.35mm nylon line or
0.12 - 0.18mm super lines.

Bait:

Use mormooska and large 		
red Swedish pimple.

Dry flies, wet flies and 		
nymphs.
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Fiskarna i fjällen

Öring
Det finns tre olika benämningar på
öringen; havs-, insjö- och bäcköring.
Lokalt även kallad ”börting” och
den är mycket skygg. Den behöver
strömmande vatten för lek och där
är strömkanterna ”heta” ställen.
Vid stora stenar och andra lämpliga
ståndplatser står ofta öringen och
inväntar förbipasserande byten.
Kasta tvärs över strömmen och låt
betet driva ned förbi de förmodade
ståndplatserna.

Trout
There are three types of trout: sea
trout, lake trout and brown trout. It is
a very shy fish and prefers to breed at
the edges of strong currents in flowing
waters. Trout can often be found sheltering behind large rocks waiting for
suitable food to be carried past. Cast
across the water and let your bait drift
past those spots where a trout may be
waiting.
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Fish found in our mountain
lakes and rivers

Röding

Arctic char

Mörkgrön rygg, vita till gröngula
sidor. Buken gul till orangefärgad till
röd. Vita fenframkanter. Rödingen
äter små sländor, larver och puppor.
Agna små beten även för stor fisk.
Rödingen har inte ståndplatser, utan
är en kringstrykare, som kan befinna
sig i stort sett var som helst. I strömmande vatten hittar man den oftast
i de lugnare och djupare partierna.
Ofta kan man se rödingen vaka i en
ganska rak linje. Försök då att ligga
steget före och lägga flugan där
fisken förmodas dyka upp. Vintertid
befinner den sig ofta nere vid botten.
En god regel är därför att börja fiska
ett par decimeter ovanför botten.
Börja med några långa lockryck och
avsluta med små darrningar.

Dark green back, white or yellow/
green flanks, yellow-red belly. Edges
of pectoral and anal fins are white.
Arctic char eat insect larvae, chrysalis
and dragon-flies, irrespective of their
individual size. They are not stationary
fish but inhabit almost all of the water
course. In flowing waters, they tend to
be found in deeper, calmer sections. It
is not unusual for them to surface in a
straight line. Try to second guess where
the fish will surface and place a fly in
its path.
In winter, Arctic char descend to the
bottom so it’s good idea to begin fishing
approx. 20 cm above the surface of the
bed. Attract attention to the bait by
pulling it upwards and then give it small
shakes.
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Kanadaröding
Långsträckt laxfisk som har olika
bottenfärg med gula fläckar över
hela kroppen. Bottenfärgen varierar
från nästan svart till ljust grå till brun.
Svårt att lokalisera denna fisk som
ofta befinner sig på mycket stort djup
i sjön. Använd dragrodd, trolling eller
spinn.

Sik
Långsträckt silverfärgad laxfisk
med överbett, vilket skiljer den från
siklöjan. En del sikar kan ha lika lång
över- som underkäke. Stjärtfenan är
djupt kluven.

Lake Char
Somewhat elongated fish of the salmon
family, native to North America. It has
a varied base colouring (black – light
grey – brown) and yellow spots all over.
It is difficult to find as it normally lives
in the deepest sections of the lake.
Try trolling or using a spinner.

Whitefish
Elongated silver fish of the salmon
family. Unlike its cousin, the vendace,
whitefish has an overbite, although
some specimens have lower and upper
jaws of equal length. The tail fin is
forked.
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På följande sidor presenteras närfisket i Hemavan Tärnaby och de olika
fiskevårdsområdena.

The following pages contain detailed
information about fishing districts in
Hemavan Tärnaby.
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Högstaby fiskevårdsområde
Högstaby

Kåtaviken

Bredviken

Långfj

ällsbäc

ken

Mjölkbäcken
Ö
ve
ru
m
an

Strimasund

Högstaby fiskevårdsområde innefattar en del av sjön Överuman,
från Strimasund med start vid skyltarna mot Gausjosjöns sameviste
upp till Rörsundet två kilometer väster om Bredviken.
Strimasund ligger cirka 35 kilometer ovan Hemavan, invid väg E12. Vägen
följer vattnet 17 kilometer, vilket gör fiskevårdsområdet lätttillgängligt.
Överuman är en stor och bitvis djup sjö, med såväl sund och holmar som
stora obrutna ytor.

Högstaby District
Part of Lake Överuman, from the signs to Gausjosön Sami settlement in Strimasund to Rörsundet, west of Bredviken.
Strimasund lies along the E12, 35km north of Hemavan. The road runs alongside
the lake for 17km, which makes the district very accessible. Lake Överuman is a
large lake with deeper sections, inlets and small islands as well as wide expanses
of open water.
14 FISKEGUIDEN • EN GUIDE TILL NÄRFISKET I HEMAVAN TÄRNABY

Rödingen drar under sommaren
ut mot djupare vatten och kan
vara svårfångad. Öringen
däremot kommer gärna
närmare stränderna. Fisket är
bäst från slutet av juli och in i
augusti.

Arctic char move to deeper waters
during the summer and can be
more difficult to catch. Trout, on
the other hand come closer to
land. The fishing is best at the end
of July and in August.

Högstaby är ett perfekt område Högstaby is perfect for ice-fishing.
för pimpelfiske. Fiskeårets höjd- The long sunny days and thick lake
punkt är vårvinterfisket i maj.
ice make May the high point in the
fishing calendar.
Röding, öring.

Arctic char, trout.

Bågedeöring, en huggvillig
öringtyp även vintertid, har
planterats ut under 10 års tid
vilket gett synbara resultat.
Dessutom har den gamla
ursprungliga öringstammen
hämtat sig.

Överuman has been stocked with
bågedeöring, a trout species which
seems to enjoy taking the bait.
After 10 years of stocking the
lake, the results are encouraging
and the original trout population
appears to be growing in healthy
numbers too.
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Överumans fiskevårdsområde innefattar en del
av sjön Överuman och
Umeälven.
Fiskevårdsområdets början
är markerad med en skylt,
cirka 500 meter ovanför
Märkesforsen.

Skafsbäcken

Överumans fiskevårdsområde
Strimasund

Vilasund
Vilanäset

Märkesforsen ligger norr om Stintbäcken,
cirka 15 kilometer ovan Hemavan. Området löper
sedan upp till Strimasund, där gränsen går längs
Vilanäsets östra sida.

Öv
er
um
an

Överuman är en stor och bitvis djup sjö, med
tillrinning från fiskrika bäckar. Från Överumans
utlopp löper en 5 kilometer lång älvsträcka
(Umeälven) ner till Klippens fiskevårdsområde.

Umasjö

Umfors

Överuman District
Part of the River Umeälven and
Lake Överuman.
The district boundary is marked with a sign 500m
upstream of the Märkesforsen rapids, which
are north of Stintbäcken, 15km north of
Hemavan.

Stintbäcken

The district stretches as far as Strimasund
and to the eastern side of Vilanäset. Lake Överuman
is large and, in some sections, quite deep and is fed by
several streams and small rivers, all of which are well
stocked with fish. Lake water flows into the Umeälven
and runs for 5km before joining the Klippen district.
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ken

bäc

Jire

Sommartid rekommenderas ett
besök i de fiskrika bäckarna som
kommer ner längs stränderna,
och fiske i älvsträckan från
utloppet och neröver.

Angling in the streams flowing into
the lake and River Umeälven is
recommended.

Hela Överuman är ett eldorado
för pimpelfiskaren.

Lake Överuman is an icefisherman’s paradise during winter.

Röding, öring.

Arctic char, trout

Röding och öring planteras kontinuerligt in för att säkerställa
återväxt och ett levande vatten.

Continuous stocking of arctic
char and trout to maintain a
healthy fish population and vibrant
ecosystem.

Inom fiskevårdsområdet finns
parkeringsplatser, rastplatser
och vindskydd.

The district contains car parking,
rest stops, wind shelters.

Fiske endast med krok.

Only fish with a hook. Fishing is
prohibited 100m downstream and
50m upstream from the dam in
Umfors.

Fiskeförbud 100 m nedströms
och 50 m uppströms dammen
i Umfors.
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Klippens Fiskevårdsområde
Märkesforsen

Stintbäcken
Hängbro/
Suspension bridge
Bro/Bridge

Klippens district runs from the mouth of
Syterbäcken stream to just above Märkesforsen
rapids.

n

Klippen
cke

Klippen District

rbä

Fiskesträckan är ca sex km. Två broar gör
området lättillgängligt på båda sidor om
Umeälven. Älven följer i stort sett E12:an.
Det är en varierande älvsträcka med forsar,
sel och bäckar. Här finns 11 vindskydd
med utedass.

Syt
e

Klippens fiskevårdsområde sträcker
sig från Syterbäckens utlopp till
gränsen ovanför Märkesforsen.

The stretch runs for 6km, with two bridges providing
easy access. Running alongside the main E12, this section of river contains rapids,
streams and calmer pools. There are also 11 shelters and an outdoor toilet.
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Vissa delar av älvsträckan är
speciellt lämpade för flugfiske. Älven passar också för
spinnfiske.

Certain sections of the river are
particularly suitable for fly fishing.
The river is also good for spinning.

Möjlighet till pimpelfiske längs
älven.

There are some sections where it is
possible to ice fish.

Röding, öring.

Arctic char, trout

Röding och öring planteras
årligen in.

The river is stocked annually with
trout and arctic char.

Klippens FVO är
lättillgängligt.

Klippen district is easily accessible.
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Björkfors/Hemavan
Fiskevårdsområde
Stabbfors
Ma

iso

Björkfors/Hemavan fiskevårdsområde breder ut sig
väster om Hemavan.

n

cke

rbä

e
Syt

Avan

r
Hängbro

Ah

asj

ön

Hemavan
Timmerkåtan

Gaina
Skoterbro

I norr går gränsen vid Syterbäckens
utlopp. Gränsen söderut går vid Portbron
nedanför Hemavan. Området innefattar
Syterbäcken, Ahasjön, Gainans utlopp och
Maisor.

Krokiavan

Portbron

Björkfors erbjuder gott om strömmande vatten och
närheten till byn Hemavan gör området mycket
lämpligt för familjer som vill ha lätttillgängligt fiske.
Här finns forsar, bäckar, avor och grund.

Björkfors/Hemavan District
The district covers the waters to the west of Hemavan, the northern
boundary being the mouth of Syterbäcken stream. Portbron is the
southern boundary.
The area includes Syterbäcken, Ahasjön, the outflow of Lake Gaina and Maisor.
Björkfors contains fast-flowing water, calmer sections and shallows. Its proximity
to Hemavan makes it easily accessible.
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Det här är sommarfiskevatten,
som passar för både spinnoch flugfiske.

The waters are really only suit-able
for spinning and fly fishing during
the summer.

Vinterfiske rekommenderas
inte då isar i strömmande
vatten ofta är osäkra.

Fishing is not recommended during
the winter due to the fact that
the faster flowing currents do not
freeze.

Öring, röding och stor sik.

Trout, arctic char and large
whitefish.
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Hemavan
Tärna Fiskevårdsområde

Tärnaby District

The map continues on
next page

Kartan forsätter på nästa sida…

Portbron

Krokfors
e
Um

Separate regulations

n
älve

1

Krokfors strömfiskeområde
(särskilda regler)

Laxnäs
Laisholm

Västansjö

Laisan

Västansjö

TÄRNABY
Hemavan

Portbron

3

Krokfors
eälve

Um

1

n

4

Krokfors strömfiskeområde
(särskilda regler)

Laxnäs

Solberg

Laisholm

Västansjö

Laisan

Västansjö

Sjösättningsplats för båt

Tärnaåstrand

TÄRNABY

Sjösättningsplats för båt

Gäutan
Granås

Tärnaån Strömfiskeområde
(särskilda regler)

Bäcknäs

Gäutan
Granås

Jokksjaur

Sundsliden
Sågviken

Boat launching area

Jokksjaur

Forsbäck

= Fiskeförbud

Jokksbäcken

Gäutan

2

Sågviken

Muoltekejukke

Yttervik
Blattn

= Fiskeförbud

icken

Stålfjäll

Ajaure

= Fiskeförbud

Fishing prohibited
Gardiken
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Tärnas fiskevårdsområde sträcker sig från Portbron, fyra kilometer
nedanför Hemavan, till Ajauresjöns slut, 40 kilometer nedanför
Tärnaby. Området innefattar sjöarna Västansjön, Laisan, Gäutan,
Ajaure och Jokksjaur.
Umeälvens inlopp i Laisan bildar ett fascinerande deltalandskap. Här har
sedimentmassor skapat öar och stränder. Näring och föda för fisken sköljs även
ned från Jovattsdalen genom Jovattsån.
Längs flugfiskesträckan i Tärnaån finns stora möjligheter till fångst av grov öring.
Strömfiskesträckan vid hängbron i Solberg är ett utmärkt fiskeställe med flugkast och kastflöte. Här fungerar även spinnfiske med skeddrag och spinnare.
Jokksjaure och Jokksbäcken ger ett perfekt familjefiske med fina sel och små
strömmar. Gäutan är en stor, lång
Solberg
och bitvis djup sjö. Vid Ajauresjöns
utlopp finns Ajauredammen.

!

Tärnaåstrand

Läs mer om
Tärna FVO på
www.tarnafvo.se

Tärnaån Strömfiskeområde
(särskilda regler)
Separate regulations

Bäcknäs
Jokksjaur

Sundsliden

Forsbäck

Jokksjaur
Jokksbäcken

Gäutan
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Gäutan

2
Muoltekejukke

Yttervik

icken

n
Blatt

Tärna
Fiskevårdsområde

Stålfjäll

Ajaure

= Fiskeförbud

Fishing prohibited

Gardiken
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Tärnaby District
The district stretches from Portbron, 4km from Hemavan, to the
end of Lake Ajauresjön, 40km south-east of Tärnaby. The area contains the lakes Västansjön, Laisan, Gäutan, Ajaure and Jokksjaur.
A fascinating delta landscape has evolved where the Umeälven river enters
Lake Laisan. Sediment has created a series of islands and beaches and extra
nutrients and food for the fish are flushed out of the Jovattsdalen valley via the
Jovattsån river. Gäutan is a long, large lake with deep sections. Like Lake Ajaure,
Gäutan is affected by the rising and lowering of the water level due to hydro
electricity. The water flows out of Lake Ajaure through the Ajaure dam.

Mot Hemavan

3

Portbron

Krokfors

= Maskmete ej tillåtet
Worm bait prohibited
= Strand, fiskekort
Shore fishing permit
= Strand, EJ fiskerätt
Shore fishing prohibited
= Gräns Fiskevårdsområde
District boundary

Västansjö

Laisaliden

Laisholm

Västansjö
Laisan
Gammån
Sjösättningsplats för båt
Boat launching area

Gam

m’å
n
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4

Stolpe nr 30
Pole no. 30

Stolpe
nr 391
Pole no.
391

Solberg
Stolpe nr 408
Pole no. 408

Tärnaåstrand

Tärnaby

I Tärnas stora fiskevårdsområde
finns möjlighet till flugfiske,
spinnfiske, mete, fiske i strömmande vatten, att ro drag och
annat fiske från båt. Laisan är
rik på fisk och intressant för
båtfiske. Yttervik kan vara startpunkt för spännande båtfiske
både i Gäutan och Blattniken.
Notera även inloppet från
Muoltekejukke, som kan ge ett
intressant fiske.

= Maskmete ej tillåtet
Worm bait prohibited
= Endast flugfiske med flugspö
Only fly fishing with fly rod
= Strand, fiskekort
Shore fishing permit
= Strand, EJ fiskerätt
Shore fishing prohibited

The large Tärna district contains
a wide variety of fishing conditions and opportunities. Flowing
waters in rivers and streams are
perfect for fly fishing, spinning
and angling as well as fishing
from a boat. Yttervik is a good
place from where to start a boat
trip on Lake Gäutan and Blattniken and also in the area is the
mouth of Muoltekejukke stream,
another good fishing spot.
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Stora sjöar ger stora möjligheter The large lakes are perfect for ice
till pimpelfiske.
fishing. Sågviken bay on Lake GäuSågviken i Gäutan och Västansjö tan and Lake Västansjö are known
to be good areas for fishing at this
är bra ställen på vintern.
time of year.

Kanadaröding, röding,
öring, sik.

Canada char, arctic char, trout,
whitefish.

Inplantering sker
kontinuerligt.

Re-stocking is continuous.

Särskilt fiskekort gäller för flugfiske- och strömfiskesträckan i
Tärnaån samt strömfiskesträckan
vid Krokfors. Fisket på dessa
sträckor är kvoterat, och du får
bara ta upp 3 fiskar/dygn, med
minimimåttet 35 cm. På dessa
sträckor är det även förbjudet
att fiska med mask. Längs flugfiskesträckan i Tärnaån är endast
flugfiske med flugspö tillåtet. I
hela området är det fiskeförbud
i strömmande vatten mellan
15/9 - 15/10. Se karta 1 och 2
för gällande fiskeförbudszoner
i sjöarna Ajaure, Gäutan och
Jokksjaure.

A separate permit is required
for fly fishing and the stretch of
flowing water in the Tärnaån river
as well as for the flowing stretch
of river at Krokfors. Here, only
three fish a day can be caught
and all must be more than 35 cm
in length. It is also forbidden to
fish using worm bait and fly rods
are only permitted along the fly
fishing stretch of river. Fishing in
free flowing waters is forbidden between September 15 and
October 15. Please check maps
1 and 2 for zones where fishing is
prohibited on lakes Ajaure, Gäutan
and Jokksjaure.

I området finns tillgång till
fiskestigar, eldplatser, torrdass
och vindskydd.

There are paths to the water’s
edge, open fires and shelters
spread across. Boats can be
launched on to the water on Lake
Laisan and by the school on Lake
Gäutan.

Sjösättningsplats för båtar i
Laisan vid Gammån, i Gäutan
nedanför skolan.
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Joesjö Fiskevårdsområde
Joesjö District

Skälvattnet
S
Lillfjällstjärnarna kälvattsbäcke

n

Kalven

Joesjö

Övre Jovattnet
Boxfjäll

Gröndal

Jovattsån

Flugfiskesträcka

Fly fishing

Joesjös fiskevårdsområde ligger nära norska gränsen, i Jovattsdalen
längs Krutfjellsvägen mot Hattfjelldal.
Området omfattar Övre Jovattnet, Kalven, Skälvattnet samt tjärnarna på Lillfjället norr om Joesjö med tillhörande in- och utflöden. Gränsen i öster går där
Skälvattsbäcken rinner ut i Jovattsån.
Fiskevattnen är orörda eftersom hela området är oreglerat. Fisketuren blir en
kombinerad fjälltur om du går upp på Lillfjället. Fiskevårdsområdet präglas av
närhet till vandringsleder sommartid och skoterleder vintertid.

Joesjö district lies close to the Norwegian border, in the Jovattsdalen
valley and bisected by the Krutfjellsvägen, a route that heads to Hattfjelldal in Norway.
The area comprises the lakes Övre Jovattnet, Kalven, Skälvattnet, the small tarns
north of Joesjö and the stretches of rivers and streams that flow and out of the
lakes. The eastern border is where the Skälvattsbäcken stream joins the Jovattsån
river. The fishing waters here have been untouched by the development of hydro
power unlike many others rivers in the region. During summer, a fishing trip entails
a trek up the mountain or along wooded trails, while in winter it is combined with a
snowmobile ride.
All fishing in the area is easily accessible.
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Jovattsåns flugfiskesträcka som
möter Joeströms FVO erbjuder
ett varierande fiske i de strömmande övre delarna och de mer
lugnflytande nedre delarna. Här
finner du utmanande vattenmiljöer. Sjön Kalven hyser ett
bestånd av öring och röding
som varit förskonat från nätfiske
i många år och lämpar sig
ypperligt för flytringsfiske om
du ej hellre ror långdrag.

The stretch of fly fishing along
the Jovattsåns river, just before it
enters the Joeström district, offers
a variety of conditions; from flowing waters higher up the river to
calmer sections lower down. Lake
Kalven has stocks of trout and
arctic char that have been protected for years by a net fishing ban
and is an excellent spot in which
to use your belly boat or long line
trolling.

Sjöarna är lätta att nå både med
skidor och med snöskoter

The lakes are easily accessible on
both skis and snowmobiles.

Röding, öring.

Trout, arctic char.

Fiskeförbud i sjön Kalven från
islossning till 15 juli, samt i hela
området 1-30/9.

Fishing is prohibited on Lake
Kalven from when the ice melts
until July 15. The whole area is off
limit during September.
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Joeströms Fiskevårdsområde
Joeström District
Kullen

Västansjö

Mosekälla
Flugfiskesträcka

Fly fishing

Östra
Rödingträsket

n

ttså
Jova

Väs

Nedre Jovattnet
Västra
Rödingträsket

Ström

Joeströms fiskevårdsområde sträcker sig cirka 15 kilometer längs
Krutfjellsvägen mot Hattfjelldal, och omfattar Nedre Jovattnet,
Jovattsån och Västra Rödingträsk.
Gränsen i väster mot Joesjö fiskevårdsområde går vid Skälvattsbäcken. Gränsen
i öster mot Tärna fiskevårdsområde går vid Jovattsåns utlopp i Västansjö.
Jovattsån är lång och bitvis djup, invid kanterna är det bitvis mycket sankmark
och myrar. Åns djup gör det möjligt för stor fisk att vandra längs den. Nedre
Jovattnet är en stor sjö och i fiskevårdsområdet finns stigar och fiskeplatser.

Joeström district stretches 15km along the Krutfjellsvägen route,
which heads towards Hattfjelldal in Norway.
It comprises Jovattsån river and the lakes Nedre Jovattnet and Västra Rödingträsk.
The western boundary is 300m beyond the road to Skälvattnet, before Skälvattsbäcken stream. The boundary in the east adjoining Tärna district is where the River
Jovattsån flows into Lake Västansjö.
Jovattsån is long and sometimes quite deep, enabling large fish to move along the
river. Sections of the bank contain marshland and bog. Nedre Jovattnet is a large
lake with cabins, shelters and fishing spots prepared by the local fishing conservation group.
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stansjö

Jovattsån med speciell flugfiskesträcka erbjuder strömfiske
med möjlighet till fångst av stor
fisk.

The flowing waters of the Jovattsån river give rise to large fish. Fly
fishing enthusiasts will find this the
perfect spot.

Pimpelfiske på Nedre Jovattnet
och Västra Rödingträsk är
väldigt populärt. Så lättillgängligt att du kan ta borren på axeln
och knalla ner till sjön.

Ice fishing on Nedre jovattnet and
Västra Rödingträsk is very popular.
Its so easy! Just carry your drill
over your shoulder and walk down
to the lake.

Röding, öring.

Trout, arctic char.

Röding planteras in.

Stocks of arctic char are added
to existing populations.
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Rönäs-Tängvattnets
Fiskevårdsområde
Rönäs-Tängvattnets fiskevårdsområde är beläget cirka 1 mil väster
om Hemavan.
Sjön Tängvattnet med tillrinnande bäckar ingår. Området löper längs grusvägen mot Rönäs. Området är lättillgängligt året runt, och miljön är trivsam
med en bruten mosaik av holmar och skär och omgivande fin terräng.

Rönäs-Tängvattnet District
The Rönäs - Tängvattnet district is approx. 10km from Hemavan.
It contains Lake Tängvattnet and the surrounding streams which feed it. The area
follows the gravel road to Rönäs and is easily accessible all year. Surrounded by
rolling hills the lake contains a number of small islands and promontories.

Rönäs
Tängvattnet
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Området erbjuder ett varierat
fiske i sjön och i de tillrinnande
bäckarna.

The area’s lake and tributary
streams provide a variety of fishing
conditions.

Pimpelfiske rekommenderas.

Ice fishing is recommended.

Röding, öring.

Trout, arctic char.

Inplantering av öring sker.

Stocks of trout are added to
existing ones.

Fiskeförbud i hela området
15/9-15/10.

Fishing is prohibited in the whole
area from September 15–October
15.
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Boksjön
Kråkberg
Bleriken

äcken
Gemsb

Boksjön Fiskevårdsområde

Öv
Sågtjärnen
re
Bo
ks
jön

prohibited

n

ike

ler

Två stora sjöar, några mindre tjärnar och bäckar
finns i området. Sågtjärn är ett populärt öringsvatten
och nås via vandringsleden mot Överstjuktan. Gemsbäckens utlopp i Övre Boksjön och Boksjöbleriken är
andra sommartips.

Fishing

jöb

Området innefattar större delen av
Övre Boksjön, södra delen av Nedre
Boksjön, Fetträsket, Sågtjärn och östra
delen av Kråkbergsbleriken.

= Fiskeförbud
ks
Bo

Boksjöns fiskevårdsområde
breder ut sig öster om Tärnaby,
längs Boksjövägen.

Boksjön district lies to the east of Tärnaby following the Boksjön road.
The district encompasses the middle and eastern sections of Lake Bleriken, most of
Lake Övre Boksjön, the southern half of Lake Nedre Boksjön and the two small lakes
of Fetträsket and Sågtjärn.
As a result the districts contains a variety of conditions; large lakes, small lakes and
streams. Sågtjärn is popular with trout anglers and can be reached using a path
that leads to Överstjuktan.
The Gembäcken’s outflow into Lake Övre Boksjön and Boksjöbleriken are two other
spots for good summer fishing.
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F

Boksjön District

Området erbjuder spinn- och
flugfiske. De större sjöarna är
dock som regel svårfiskade
utan båt.

The area has spinning and fly fishing. The larger lakes are harder to
fish without access to a boat.

Fiskevattnen i området nås
lättast med snöskoter, vilket
inte minst gäller Fetträsket,
ett renodlat rödingvatten.
Boksjöbleriken, västra delen
av Övre Boksjön samt hela
södra delen av Nedre Boksjön är också vintervatten.

In winter the lakes are easiest to
reach by snowmobile, particularly
Lake Fetträsket, which contains
predominately arctic char. The
western section of Övre Boksjön,
known as Boksjöbleriken, and the
whole southern section of Nedre
Boksjön provide good fishing in
winter.

Röding, öring.

Trout, arctic char.

Brånaberg
Ne
dr
eB
ok
sjö
n

t
ke

äs
tr

t
Fe
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Användbara knutar
Spolaxelknut / Spool knot

En knut för att fästa linan på rullen.

1

2

3

1. Lägg linan om spolens axel. Där linan möter sig själv hålls den fast mellan
pekfinger och tumme.
2. För tillbaka linänden och linda den tre gånger runt sin egen axel.
3. Därefter förs linänden genom öglan på huvudlinan. Dra åt knuten genom att
dra i huvudlinan när knuten sitter ordenligt fast på spolen.
Klipp bort överskjutande lina.
A knot to fasten the line to the spool
1. Wrap the line around the spool. Hold the two strands with your thumb and index
finger.
2. Taking the tag end, double back and twist it around itself three times.
3. Thread tag end through the loop and pull main line to tighten knot and
secure to spool. Trim excess line.

1

2

3

Betesknuten / Clinch knot

En knut för att fästa linan vid betesöglan eller kroken.
1. Dra linänden genom på beteslåset eller kroköglan två gånger. Dra ihop
öglorna en aning. Håll linans ögla med tummen och pekfingret.
2. Vira linänden 4-5 gånger runt om huvudlinan. Stick linan genom öglan som
hålls fast mellan tummen och pekfingret.
3. Härefter sticks linänden genom den ögla som just formats.
Dra försiktigt åt knuten genom att dra i linänden.
A knot to join the line and the hook or swivelol
1. Thread line through swivel ring twice. Keep the loops close to each other
and hold between thumb and index finger.
2. Twist tag end 4-5 times around main line before inserting through the loop
held by your fingers.
3. Thread line through the loop that has just been created. Tighten knot by pulling
tag end.
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Tying knots
Blodknuten / Blood knot
En knut för att skarva ihop två linor.
1. Låt de två linorna mötas så de sticker ut ca 15 cm på varje sida.
2. Fixera linändarna i den punkt där de möts och håll fast dem mellan
pekfingret och tummen. Vira den ena linänden 4-5 gånger runt huvudlinan.
3. Dra änden tillbaka till den plats där linorna möts och för in linänden i krysset
mellan pekfingret och tummen.
4. Håll sedan fast den ”halva knuten” med tummen och pekfingret och vira
den andra 4-5 gånger runt om huvudlina. För linänden tillbaka till krysset
mellan linändarna och in i öglan.
5. Fukta knuten och dra försiktigt samman linändarna. Trimma överskottslina
tätt inpå knuten.

1

4

2

5

3
A knot to join two separate lines

1. Overlap ends of lines to be joined so that each end is approximately 15 cm long.
2. Using your index finger and thumb, hold lines together at point where they
meet. Twist one of the ends around the other 4-5 times.
3. Bring tag end back between the two lines.
4. Hold the lines at the crossover point and repeat with the other end, wrapping
4-5 times in the opposite direction.
5. Moisten the line and carefully pull both ends, tightening the central knot. 		
Trim excess line.
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Bra att veta
I våra fjäll finns många sjöar och vattendrag i varierande storlek, både
privata och statliga vattnen. Fisket är tillgängligt både sommar och
vinter och de flesta sportfiskemetoder kan tillämpas. Ett spännande
och varierande fiske väntar på dig...

Fiskerätt
Vattnen i fjällområdet är både statligt och privat ägda. Staten förvaltar i huvudsak de vatten som är belägna inne bland fjällen. Ungefär hälften av de statliga
vattnen upplåts för sportfiske. De privata vattnen finns i anslutning till de
bebyggda fjälldalarna och ingår ofta i fiskevårdsområden som upplåter fiske.
• Se till att du har gällande fiskekort för det vatten du tänker fiska i, och följa
gällande bestämmelser.
• Fiska med måtta, ta inte upp mer fisk än du själv behöver och respektera
minimimåtten.
• Bäcken är fiskens barnkammare. Den vandrar sedan ut i sjöarna och växer till
sig. Sätt därför tillbaka all småfisk.

Sportfiske
Det finns många sjöar, tjärnar och strömvatten att fiska i. De flesta vatten nås
via vägar eller leder såväl sommar som vinter. Fiske upplåts hela året med vissa
undantag. Upplåtelsetiderna kan också gälla enbart sommar- eller vinterfiske.
Aktuella bestämmelser hittar du i anslutning till kartorna i denna folder och i den
kartbok som följer med vid köp av Länsstyrelsens fiskekort.

Tänk på säkerheten
• Undvik att fiska ensam.
• Ta med kompass och karta. 			
• Använd flytväst.

ALL FÄRDSEL ÖVER IS SKER PÅ EGEN RISK
Många isar i området är extremt farliga på grund av reglering. Gäller
exempelvis hela Umeälven och dess sjöar. Övriga isar i området kan
också vara farliga.
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Var rädd om vår natur!
Du får enligt Allemansrätten vistas och njuta av naturen, på lederna eller
fritt på fjället. En fantastisk möjlighet som även innebär att ta ansvar och visa
hänsyn mot naturen och mot de som äger och rår om marken du går på.
Allt du tar med dig på fisketuren ska med hem. Lämna inte skräp eller papper
ens vid vindskydd eller eldplatser.
Elda med vett, och utnyttja befintliga eldplatser där det finns sådana. Ta med
egen ved och se till att elden är ordentligt släckt när du lämnar platsen. Elda
helst inte på isen, men om du gör det så ta med dig resterna av elden när du
eldat färdigt.
Undvik att störa djuren och håll din hund kopplad så den inte kan jaga ren
eller vilda djur. Om du stöter på djurungar: backa och vänta tills de gett sig av.
Du får plocka bär och svamp, men låt blommorna stå om du är osäker, de kan
vara fridlysta.
Visa hänsyn mot stug- och husägare genom att inte gå över deras tomter,
nära hus eller nyttja tomma stugors veranda som fikaplats.
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Useful information
The region boasts many lakes and rivers of varying size and character.
Some are privately administered, some by state authorities. Summer
and winter fishing is available and most catching methods are
permitted so you can look forward to an exciting and rewarding trip.

Permission
Water courses in the mountains are administered by the State and privately. For the
most part, the State administers lakes and rivers in the mountains, half of which are
accessible for sport fishing. The privately run areas are mostly found in the settled
valleys and often included in the local fishing district.
• Make sure you have a permit valid for the district in which you’re 		
fishing and follow the rules for that district.
• Do not over fish. Never catch more than you need and follow the 		
regulations governing minimum size.
• Streams are where fish spawn and mature before moving into 		
the lakes to reach adulthood so it is important that you return all 		
younger fish.

Sport fishing
There are many lakes, tarns and flowing waters in which to fish and most can be
reached via roads or paths in summer and winter. Apart from certain periods,
fishing is allowed throughout the year. Some restrictions are also only in place for
summer or for winter. This publication contains relevant rules and regulations with
maps for each district. They can also be found with the map issued by the county
administration when purchasing its fishing permit.

Safety
• Avoid fishing on your own.
• Take a compass and map.			
• Use a life jacket.
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ALL TRANSPORTATION OVER ICE IS AT YOUR OWN RISK
Many ice-covered areas are extremely dangerous due to water level
regulation by hydro-electrical demands, especially the Umeälven
and its lakes. Other lakes can also be dangerous.

Treat the environment with respect!
In accordance with the Right of Public Access, you are free to enjoy and visit the
mountains and forests. This fantastic opportunity also means that you are given
the responsibility to respect the natural world and the landowners whose property
you are on.
Everything you take with you should be taken home again. Do not leave litter
or paper lying around, not even at shelters or fire rings.
Be careful when starting fires. Use designated fire rings if there are any and
make sure that the fire is properly extinguished before leaving. Avoid starting a
fire on ice if possible, but if you do, make sure that all burnt material is removed.
Do not disturb animals and keep any dogs on a lead so that they don’t chase
reindeer or moose. If, by chance, you meet young animals, back away and wait for
them to move on.
You may pick berries and mushrooms but do not pick flowers as many are
protected.
Show respect towards house and cottage owners by not walking over gardens
and around buildings or by using their verandas as a resting spot.
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Fiskevatten i Hemavan Tärnaby
Vik ut kartan och se var du kan fiska.
Fiskevårdsområdena är markerade med rött
Check the map to see where you can fish.
Fishing districts are marked in red.
1 Högstaby FVO / Högstaby district_________________ Sid/page 14
Stor sjö nära norska gränsen / Large lake near the Norwegian border.

2 Överuman FVO / Överuman district________________ Sid/page 16
Sjö och strömsträcka / Lake and stretch of flowing water.

3 Klippens FVO / Klippen district____________________ Sid/page 18
Strömmande vatten i Umeälven
/ Stretch of flowing water along River Umeälven.

4 Björkfors/Hemavan FVO / Björkfors/Hemavan district__Sid/page 20
Fiske nära Hemavan / Fishing close to Hemavan.

5 Tärna FVO / Tärna district________________________ Sid/page 22
Områdets största fiskevårdsområde med både ström- och sjöfiske
The largest district of lakes and flowing waters.

6 Joesjö FVO / Joesjö district _______________________Sid/page 28
Lättillgängligt och varierat / Varied conditions and easily accessible.

7 Joeström FVO / Joeström district___________________Sid/page 30
Sjö och strömsträcka /Lake and stretch of flowing water

8 Rönäs Tängvattnets FVO / Rönäs Tängvattnets district__ Sid/page 32
Sjön Tängvattnet och bäckar. Invid utflyktsmålet Ruttjebäcken
Lake Tängvattnet and streams, close to popular destination - Ruttjebäcken.

9 Boksjön FVO / Boksjön district_____________________Sid/page 34
Fiske vid Ryfjällets fot / Fishing at the foot of Ryfjället.

Blåmarkerade områden på kartan är sjöar och vattendrag som helt eller delvis
upplåts av Länsstyrelsen. Läs mer om statens vatten i broschyren Fjällfiske.
Areas marked in blue are lakes, streams and rivers under county
administration (Länsstyrelsen). For more information, please read its
publication Fjällfiske.
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”Fiskevårdsområdena i Hemavan Tärnaby
gör ett suveränt jobb. De har tillsammans
skapat en riktigt bra fiskedestination. Här
finns allt – både för nybörjaren och för
entusiasterna.”
Magnus Bidner, fiskeprofil
“The fishing districts in Hemavan Tärnaby are
doing fantastic work and have created an
excellent destination for those interested in
fishing. There is something for everyone, from
beginners to enthusiasts!”
Magnus Bidner, fishing co-ordinator

Det här är din guide till fisket i
Hemavan Tärnaby. Här kan du
studera just det fiskevatten som
du ska besöka.

Fishing in
Hemavan Tärnaby
This is your guide to fishing in
Hemavan Tärnaby. You will find
information on the stretch of
water you are planning to visit.
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