
Sevärdheter & Utflyktsmål i närheten 
VÄLKOMMEN till BORGSJÖ  
 
Borgsjö är en vackert belägen by vid Gideälven, ca 22 km  
från Åsele efter riksväg 92. I byn finns en fin badplats,  
välbesökt rastplats, möjlighet till boende, sevärdheter som  
rundloge, kornhässja, härbren, naturreservatet Kälberget, 
Baksjöbäcken med den artskyddade Flodpärlmusslan, de ned- 
lagda ”Kronotorpen” ovan Gigsele. 
 
Bilden till höger är byns äldsta bevarade byggnad från 1793. 
 
År 1759 upptogs första nybygget i Borgsjö av Pål Danielsson från  
Mjösjö i Nordmaling, gift med Karin Mattsdotter. Eftersom han var  
av finsk släkt kallades han allmänt för Finn-Pål. På 1840-talet blev 
fart på utvecklingen. Jordbruk och saltpetersjudning samt senare 
skogsbruk var huvudsysselsättningar.  
Som mest bodde det i början av 1920-talet över 200 personer i byn.  
På 1950-talet började en snabb avvecklingsperiod p.g.a. att jordbruket rationaliserades. 
  
  
Boende 
 
Borgsjö Byastugeförening har en lägenhet med enkel standard och en större samlingslokal till 
uthyrning. 
 
För uthyrning ring:  Vivianne Bäcklund 070 -370 84 92 
 Simon Bäcklund 070 -293 12 48 
 
 
VÄLKOMMEN till TALLBERG  
 
Tallberg är beläget utefter Lyckselevägen, 8 km från Älgsjö. 
Tallberg uppstod till en början som betesplats för korna i Yxsjö. Skogen brändes ned 
och platsen kallades Bränna. Senare växte här upp fin tallskog och fyra hemman 
styckades av och såldes.  
Som mest bodde här 62 personer. Det fanns affär och skola. Idag finns tyvärr inga 
bofasta kvar.  

 Välkommen till Borgsjö-Tallbergs fvo 
 
Allmänt 
Borgsjö -Tallberg fvo är beläget i anslutning till Borgsjö och Tallberg byar ca 20 km 
öster om Åsele. Området omfattar Gide älv från Borgsjödammen och uppströms ca 15 
km. Ett antal tjärnar och sjöar ingår också i området, se karta. Området är till största delen 
lättillgängligt året om. 

Fisket 
Ett fint strömfiske erbjuds efter harr och öring, dessutom ett bra fiske efter gädda, 
abborre, brax, id, mört och sik i sjöar och tjärnar. 

Fiskeregler 
Alla vatten är upplåtna för fiske med handredskap. Allt mete, fiske med naturliga beten 
såsom mask, maggot etc. är förbjudet i strömmande vatten. 

I strömmande vatten råder fiskeförbud under följande tider: 1:a september - 15:e 
oktober under öringens lekperiod samt 15:e april - 31:a maj under harrens 
lekperiod. 

Minimått: Öring 30 cm, max en öring per kort och dag får behållas samt harr  25 cm, 
varav man får ta till vara 3 harrar per kort och dag. 

Fiskekortspriser och övrig information finns hos fiskekortsförsäljare, på infotavlor 
samt på Web-adress: http://sodralappland.nu/fiskeomraden/fiskeomraden-asele/. Fvo-
området är anslutet till www.ifiske.se  där man kan köpa det digitala fiskekortet. 
   
Fiskekortförsäljare 
Åsele turistbyrå tel: 0941-140 78, Åsele 
Axbergs Maskin och Vapen tel: 0941-103 45, Åsele 
Max Lundahl tel: 070-628 23 51, Tallberg / Åsele 
Roger Söderström tel: 070-656 19 86, Borgsjö / Orgnäs  
Simon Bäcklund tel: 070-293 12 48,  Borgsjö / Åsele 
OK/Q8 tel: 0941-101 54, Åsele 
 

 
 

Åsele Tursitbyrå. 
 0941-140 78 
http://www.asele.se 

Boende i Borgsjö: Se ovan. 

 

 

 



 

    FISKEGUIDE 

     
        Å S E L E  K O M M U N  

                 Dit vägarna bär 
            

             Med oss kan ni fiska året runt 

 

 
 BORGSJÖ-TALLBERG     


