FISKEPLAN

Sammanfattning
Riktlinjer och regler för utövandet av fisket i samfällighetens vatten. Fiskerätt,
Tillsyn, Fiskeredskap och Tidsramar. Fastställd vid extrastämma den 24 juli 2015.
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Inledning

Borka byalags samfällighetsförening vill med denna Fiskeplan som styrande dokument ange riktlinjer
och regler för utövandet av fisket i samfällighetens vatten.
Genom att använda oss av långsiktig och noggrann genomlysning av regelverk och kontroller ska
denna fiskeplan kunna ge mervärde för samtliga som ges möjlighet att utöva fiske av olika slag i
samfällighetens fiskevatten.
Vid fastställande av fiskeplan åstadkommer samfälligheten med medlemmarnas och allmänhetens
samverkan ytterligare möjligheter för god tillgång och hög kvalité på den fisk som naturligt föryngras
och lever i samfällighetens vatten som i sin tur ska ge fisket ett högre mått av rekreation och utbyte.
Fiskeplanen ska finnas lätt tillgänglig för var och en som på något sätt kommer att nyttja rätten till
fiske, där utövarna får ges ansvar till exklusivt fiske, men med en ständig påminnelse om att se målet
i Fiskeplanen:
– En förbättring och kvalitetshöjning av nu befintligt fiskebestånd i samtliga förvaltande fiskevatten,
med högre medelvikt på fisk och större antal fisk per/ha.
– Mätbara metoder, genom fastställda återkommande provfiske som dokumenteras ska eftersträvas.
– Ständiga kontroller över olika fiskemetoder, delägarbevis eller fiskekort som används, ska
dokumenteras för att kunna mätas och redovisas.
– Att kontrollerna söker undanröja olovligt fiske, rovfiske eller annat fiske som försämrar nuvarande
fiskebestånd.
Vartefter ny kunskap om samfällighetens vatten och fisket som bedrivs däri uppkommer, kan
ändringar i denna plan vara nödvändiga. Ytterligare orsaker till justeringar kan vara samfällighetens
ekonomi, utfall av företagna åtgärder eller av stat eller kommun ändrade överordnande regelverk för
fiskesamfällt.

2

Bakgrund

Dokument som finns tillgängliga och som används som Samfällighetens styrdokument av fiske visar
att redan 1963 fattas beslut om försök till fiskevårdande åtgärder i form av bland annat en fiskeplan
med fasta regler som ska komma att gälla över lång tid för de olika fiskerättsägarna.
Detta har med stor sannolikhet bidragit till en påtalad medvetenhet om vikten av ett kontrollerat
fiske och ständig översyn av rådande fiskebestånd.
Med en allt större medvetenhet om de yttre miljöpåverkande effekterna tillsammans med det lokala
utövandet av fiske i samfällighetens vatten kommer fiskeplanen även i fortsättningen vara det
dokument som hjälper utövarna av fiske till ett uthålligt och kvalitetssäkert uttag av fisk i
samfällighetens vatten.
Vid ombildningen av det samfällda fisket till en Samfällighetsförening 1981 kom fiskeplanen att
fastställas enligt beslut 1981-10-02 samt på nytt 1984-08-20. Varefter ett tillägg vid årsstämma 1987
om möjlighet till prövning samt tidsintervall för fiskeplanens giltighet.
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På uppdrag av ordinarie stämma i Borka byalags samfällighet 2013-07-26 har förutvarande fiskeplan
fastställd 1981-10-02 beslutats tas upp till granskning och ny prövning.
Förslag till reviderad fiskeplan ska således åter till stämma i Borka byalags samfällighet för att
fastslås.
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Vilka omfattas av fiskeplanen

Fastighetsägare eller annan som på något sätt avser utöva fiske i Samfällighetens vatten berörs av
denna fiskeplan.
I Samfälligheten finns fiskerättsinnehavare med olika inbördes fiskerättigheter utifrån andelar i det
samfällda fisket.
Utöver dessa finns ytterligare möjligheter till utövande av fiske för allmänheten genom försäljning av
fiskekort för fiske med flug-, spinn-, metspö och ispimpel i specifikt utvalda fiskevatten.
Med de olika rättigheterna ges tillgång och möjlighet till utövande av fiske med fiskeplanen som
grundläggande och reglerande dokument.

3.1 Fiskekorts- och Fiskerättsägare med andelar
Fiskekorts- och Fiskerättsägarnas andelar i det samfällda fisket indelas i följande grupper:
A. Ägare av fiskekort som omfattar tidsintervall om 1, 3, 7 dygn eller årskort.
B. Fastighet vilken tillagts 0,1 % eller mindre andel i samfällighetens fiske.
C. Fastighet vilken tillagts fiskeandel som överstiger 0,1 % men inte 1 %
D. Fastighet vilkas fiskeandel överstiger 1 %

3.2 Övriga inskrivna tomträtter
Fiskekort och dess regler erfordras för utövande av fiske om inget övrigt andelsägande i
samfälligheten finns hos tomträttsägaren med lagfart.

3.3 Arrendatorer
Fiskekort och dess regler erfordras för utövande av fiske om inget övrigt andelsägande i
samfälligheten finns hos arrendatorn.

3.4 Övriga/allmänhet
Fiskekort och dess regler erfordras för utövande av fiske.
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Organisation

Borka byalags samfällighet har enligt stadgar upprättade vid bildande 1981 att förvalta delägarnas
gemensamma intressen utifrån samfällighetslagen (SFL) som det lagstadgade regelverket.
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Detta innebär bl. a att förvaltningen av samfällighetens gemensamma fiske ska bedrivas på ett
sådant sätt att samtliga fiskerättsägare/ innehavare på lång sikt ser förbättrande och
kvalitetshöjande effekter på delägarnas samtliga fiskesamfällt.

4.1 Områdesbeskrivning
Borka byalags samfällighet omfattas av ett flertal fiskesamfällt och samfällt belägna i Vilhelmina
kommun i dalgången som sträcker sig från Dikanäsområdet och västerut längs Sagavägen med
omland.
Fiskevattnen är: Valobäcken, Vojmån, Övre Fättjaure, Nedre Fättjaure, Storguortajaure, Nedre
Gartsjön, Gormsjön, Borkasjö och Dikasjö.
Fastighetsbeteckningar som anger dessa områden är bl. a: VILHELMINA BORKAN, FS:31 S=1-, FS:32
S=1-. S:26 S=1-, S:27 S=1-.
De olika fiskeområdena ska vara tydligt utmärkta med väl synliga markeringar vid land.
Så noggrant som möjligt anvisas på kartor som ska kunna erhållas vid utövande av fiske.

4.2 Fiskevårdsplaner
Borka byalags samfällighetsförening ingår för närvarande inte i något fiskevårdsområde (FVO) och
har därför ingen fastställd fiskevårdsplan. Fiskevårdande åtgärder regleras därför i samfälligheten
genom denna fiskeplan eller genom andra särskilda åtgärder som beslutas på samfällighetens
ordinarie, eller extrastämma.

4.3 Befintlig service och marknadsföring.
Vid ett flertal platser skall finnas information om möjligheter och rättigheter till utövande av fiske i
fiskevatten tillhörande Borka byalags samfällighet.
-

Fiskekortsförsäljning över disk på ett flertal ställen i Vilhelmina kommun

-

Fiskekortsförsäljning via egen webbaserad butik.

-

Marknadsföring via egen webbplats.

-

Lokalt uppsatta skyltar om rättigheter eller förbud.

-

Ett för medlemmarna i samfälligheten tillgängligt arkiv i elektronisk miljö

4.4 Utbildning
Vid utövande av fisketillsyn ska den som utses till uppdraget genomgå särskild utbildning för detta.
Övriga ansvariga i Borka byalags samfällighet som exempelvis styrelse ska vid behov eller vid
regeländringar som påtagligt förändrar förvaltning av fisket i samfällighetens vatten söka och
genomgå sådan utbildning

4.5 Fisketillsyn
I Västerbottens län finns ca 800 fisketillsynsmän fördelade på 350 fiskevårdsområden, föreningar,
klubbar m m.
För att få förordnade som fisketillsynsman skall man ha fyllt 18 år, genomgått utbildning samt i övrigt
anses vara lämplig för uppgiften. Som regel skall man ha ett uppdrag från en organisation eller dylikt
som förvaltar fisket.
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Ansökan skickas in skriftligen till länsstyrelsen i det län där personen i fråga är folkbokförd. Själva
ansökan ska innehålla, förutom personuppgifter, vilket område som förordnandet avser. Är
uppdragsgivaren privat (det kan vara en klubb, förening eller ett fiskevårdsområde) behövs
underskrift från dennas kontaktperson.
Uppdragsgivaren kan även vara länsstyrelsen själv och då är det fiskets fältfunktion eller
länsfiskekonsulenten som beslutar om det finns behov av en tillsynsman i statens vatten.
Om ansökan gäller ett nytt förordnande bifogas utbildningsbeviset. För aktuell
utbildningsinformation kontakta Fiskeriverket. Om fler än ett län berörs av fisketillsynen samverkar
länsstyrelserna.
På ansökan ska det även framgå inom vilken kommun som tillsynen ska bedrivas. Ett förordnande
kan ges i högst 3 år. Vid ett helt nytt förordnande tillhandahåller länsstyrelsen tjänstetecken
(emblem och skylt). Om förordnandet går ut och inte avses att förnyas ska tjänstetecknen skickas in
till den länsstyrelse som beslutat i ärendet.
Länsstyrelsen har rätt att återkalla ett förordnande om tillsynsmannen har misskött sig eller på annat
sätt uppträtt olämpligt (lagbrott i eller utanför tjänsten eller varit alkohol- eller drogpåverkad i
tjänsten). Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Fiskeriverket enligt 51 § Fiskelagen.i
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Rättigheter

Rätten till fiske och på vilket sätt fisket utövas kan och ska kontrolleras av Borka byalags samfällighet
utsedd tillsynsman.
Utövare av fisket i Borka byalags fiskesamfällt är därför skyldig att kunna legitimera sig samt visa
fiskekort eller delägarbevis för fiske vid förfrågan eller kontroll.
Det åligger utövaren av fiske i samfällighetens vatten att använda rätt fiskeredskap, veta var och hur
fisket får utövas och på vilket sätt redskap ska vara märkt.
Brott mot bestämmelserna i fiskelagen och andra förordningar faller under allmänt åtal. Den som
bryter mot gällande fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse. Vid brott mot gällande
fiskebestämmelser kan fiskeredskap bli förverkade, vilket även kan gälla annan utrustning som t.ex.
båtar..

1. Ägare av fiskekort som anger tidsintervall: 1, 3, 7 dygn eller årskort, äger rätt till fiske med
sportfiskeredskap endast i samfällighetens vatten på Övre Fättjaure, Nedre Fättjaure samt i
Borkasjö.
2. Ägare till fastighet med 0,1 % eller mindre andel i fisket äger endast bedriva fiske med krok. (i
Guortajaure och Gormsjöarna endast med sportfiske redskap)

i

Beslut omkring tillsynsman fastställs enligt regelverk vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

5

3. Ägare till fastighet med andel som överstiger 0,1 % men inte 1 % äger rätt att bedriva fiske
med krok samt på en gång med högst tre (3) nät.
I Guortajaure och Gormsjöarna endast med sportfiskeredskap.
4. Ägare till fastighet med mer än 1 % andel i det samfällda fisket kan utan begränsningar nyttja
fisket i det samfällda fiskevattnen.
5. Följande 13 fastigheter äger rätt att fiska endast i Borkajaure:
1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:59, 1:60, 1:61, 1:62, 1:63, 1:65, 1:69, 1:70, 1:79.
6. a) Upplåtelse av fiskerätt ur det samfällda fisket kan endast ske efter beslut vid extra eller
ordinarie stämma
b) Upplåtelse av fiskerätt genom försäljning av fiskekort kan ske endast för fiske med flug-,
spinn- och vanligt metspö eller ispimpel.
(Kommentarer till punkt 2, 3, och 5.ii)

Vad som ovan angivits kan icke medföra inskränkning i den rätt till fiske som enligt LantmäterietFastighetsinskrivning innehar lagfart och är ägare av mantalsatt jord.
Vad som ovan angivits kan heller icke medföra inskränkning i den rätt till fiske som enligt
renbeteslagen tillkommer samerna.
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Fiskeredskap och beskaffenhet

All redskap för utövande av fiske ska vara i sådant skick att inget okontrollerat fiske kan ske såsom
förlista nät eller kvarglömda handredskap. All förverkad och inte längre användbar redskap skall tas
omhand och deponeras på av kommunen avsedd miljöstation

6.1 Nätfiske
Innehavare av näträtt får fiska med nät utifrån fastställda regler över hur storleken på fastighetens
andelstal är, eller av samfälligheten fastställda beslut om rätt till nätfiske.
Minsta maskstorlek för nät är: 18 varv (33mm).
Maximal längd för ett nät är: 30 m.
Ett dubbelnät på 60 m längd räknas som två nät.
Vid nätläggning ska dessa märkas med flytboj där namn och fastighetsbeteckning kan läsas.

ii

Om en fastighet har flera ägare kan en fiskerätt nyttjas av var och en av dem, men endast av en ägare åt
gången
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6.2 Krokfiske
Krokfiske får bedrivas av fiskekortköpare i Borkasjö och Övre och Nedre Fättjaure, då endast med
sportfiskeredskap dvs. endast handredskap och ett spö per fiskande.
Krokfiske får även bedrivas av andelsägare i samfällighetens vatten beroende på andelstal även med
utterbräda, stångkrokar och trolling.
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Fiskebestånd och Kvalité

Provfiske är den metod som är mest vedertagen för en mätbar kontroll av fiskebestånd i ett vatten.
Senaste provfisket som finns dokumenterat ägde rum sommaren 1999.
Ett ständigt återkommande provfiske bör således planeras och genomföras för att säkerställa
utveckling och förändringar i fiskbestånden.
Provfiske bör också genomföras i samarbete med intilliggande fiskerättsägare såsom länsstyrelse
eller kommun och där tidsintervall inte bör överstiga tjugo år.
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Tidsramar

Av Borka byalags samfällighet antagna bestämmelser omkring tider för bl. a. fiskeförbud kan dessa
komma att gälla i samarbete med övriga närliggande fiskevatten.

8.1 Fiskebegränsningar
Fiskeförbud under lekperioden råder för allt nätfiske i sjöarna Storguortajaure, Övre o Nedre
Fättjaure samt Borkasjö. Totalt fiskeförbud råder året om i samtliga strömmande vatten som ingår i
Borka byalags samfällighet.
I Storguortajaure råder nätfiskeförbud under tiden 20/8-20/9.
För Övre och Nedre Fättjaure, samt Borkasjö råder nätfiskeförbud under tiden 1/9-30/9.
I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser. iii

8.2 Uppföljning av fastlagd fiskeplan
Fastslagen fiskeplan skall gälla tills vidare under femårsperioder.
Medlem kan genom motion kräva att fiskeplanen tas upp till prövning.
Om ingen sådan motion inlämnats förlängs fiskeplanen automatiskt en ny femårsperiod.

iii

Sportfiske med handredskap såsom spinn eller flugfiske, dragrodd är undantagna fiskeförbudstiderna, dock
inte i strömmande vatten där totalt fiskeförbud råder året om.
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