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Fiskeguide

Fiskevårdsområdesföreningarna i Funäsfjällen
i samarbete med Destination Funäsfjällen AB
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FISKA: HÅLLBART, OFTARE
OCH TILLSAMMANS.
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INL EDN ING
ANSV. UTGIVARE TÄNNÄS FISKECENTRUM

VÄLKOMMEN
TILL FUNÄSFJÄLLEN
Här möts du av en magisk fjällvärld
med höga fjälltoppar och vidsträckta
dalgångar att njuta av både sommar
och vinter.
Du hittar fartfylld utförsåkning, mil
efter mil av längspår, vidunderliga
vandrings- och cykelleder. Och helt
makalöst fiske. Kanske är det just
därför du håller denna guide i din hand.
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Den hjälper dig att fiskelyckas i några
av våra 200 sjöar eller längs med
300 km strömmande vatten. Oavsett
om du är en inbiten flugfiskare eller
ska fiska för första gången. Upptäck
våra lättillgängliga Guldvatten eller
sök dig bortom stigarna till gömda
fjälltjärnar. Finn den berömda
Tännäsharren eller den glittrande
fjällrödingen. Fiskepasset ger dig alla
möjligheter! Ut och njut av lugnet och
livet i våra vatten.
Och du, skitfiske på dig!
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FISKEVÅRDSOMRÅDEN
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TÄNNÄS-FUNÄSDALENS FVO
Tännäs fvo och Funäsdalens fvo är
numera en gemensam förening som
bär namnet Tännäs-Funäsdalens fvo.
Sammanslagningen gör det möjligt för
dig att fiska i 70 varierande och unika
sportfiskevatten. Fiska från land
eller hyr en båt i något av områdets 10
valbara båtuthyrningsvatten. Information om området finner du hos Tännäs
Fiskecentrum, utgångspunkten för den
fiskeintresserade som söker information, utrustning och aktiviteter.
I butiken finns fiskekort för hela Funäsfjällen.

BRUKSVALLARNAS KFO
Här kan du fiska i en storslagen miljö,
från högalpint kalfjäll ner till fjällnära
skog. Området erbjuder ett varierat fiske,
och de huvudsakliga fiskarterna är öring
och röding. Det mest utmärkande vattnet är älven Ljusnan, som ståtligt ringlar
sig ner efter dalgången. En unik del med
Bruksvallarnas sträcka i Ljusnan är att
älven inte är påverkad av flottning, eller
av industriell aktivitet. Här finns istället
ett naturligt och bra bestånd med öring.
Ett tips är att fiska från Ramundberget
och nedströms, där är vattnet väldigt
lättillgängligt.

TÄNNDALSSJÖNÖSTERSJÖNS FVO
Tändalssjön och Östersjön är två av
Funäsfjällens mest omtalade pimpelfiskevatten. I vattnen finns öring, röding,
harr och lake. Arterna förekommer naturligt i sjöarna och de vilda stammarna
FISKEVÅRDSOMRÅDEN
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reproducerar sig bra i området. Plantering av öring och röding görs ibland
för att kompensera ett högt fisketryck.
Området är också mycket populärt
under sommaren och hösten. Hyr en
båt i någon av sjöarna, gå efter land och
spinnfiska, eller smyg efter storöringen i
Tännån med torrfluga. Om du vill få bra
tips och information, kontakta fiskeguiden Elias Nygren 076-314 96 25.

LJUSNEDAL KFO
Ljusnedal har många familjevänliga
fiskevatten som passar alla som inte
vill eller kan gå längre sträckor. Ta bilen
direkt till vattnet och börja fiska! I
Häckelsjön, Rörtjärn och Östra Lossentjärn finns vindskydd utrustade med
ved, som du kan elda med. Tänk på
brandfaran, släck alltid elden innan du
lämnar platsen! I Tevsjön och Ljusnedalssjön finns båtuthyrning. Ljusnedalssjön är ett bra abborrvatten, men
glöm inte tafsen, i Ljusnedalssjön finns
det nämligen mycket hungriga gäddor.

MESSLINGENS FVO
Messlingen erbjuder fjällnära fiske
med tillgång till strömmande vatten,
fjälltjärnar och sjöfiske i Messlingesjön
som ligger väldigt vackert mitt i byn.
Båtar finns att hyra i Messlingesjön där
långdrag är en utmärkt fiskemetod. Är
du flugfiskare får du inte missa området
kring Mittåns inlopp i västra änden på
sjön där det bjuds på riktigt bra flugfiske. Flera fina vindskydd finns utefter
både Stadsån och natursköna Mittån.
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Drömfiske utöver det vanliga!

Grov Öring, Röding eller Harr – Ni bestämmer.
Vi har tillgång till privat vatten/områden
som slår det mesta.

www.strapatser.se
0684-211 21 • info@strapatser.nu

Bygghandeln med stort K!
Har du funderat på vad bokstaven ”K” betyder i vårt
företagsnamn?
Det står för Kompetens – våra erfarna medarbetare
brinner för att hjälpa dig som kund att lyckas med dina
projekt. Kvalitet – som kännetecknar produkterna
vi säljer och det står för Kunskap – vi har många
års erfarenhet från den lokala marknaden och
vi har ett genuint intresse för våra kunder.
Välkommen till oss!
FUNÄSDALEN Rörosvägen 80, 0684-66 87 80,
mån-fre 6.45-17.00 lör 9.00-13.00 (maj-sept)
mån-fre 6.45-17.00 lör 10.00-13.00 (okt-april)
k-bygg.se
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ALLT FÖR ETT
LYCKAT FISKE

·
·
·
·
·

Fiske & Friluftsbutik
Mini Livs
Guidade turer
Flugfiskeskola
Aktiviteter

· Uthyrning av båtar och
fiskeutrustning
· Arjons Sportfiskemuseum
· Fiske-, spår- och
skoterledskort
· Info Point och fisketips

0684-242 00 · info@tannasfiskecentrum.se · www.tannasfiskecentrum.se
Tännäs fiskecentrum

FF_Fiskeguide_2020.indd 9

@tannasfiskecentrum
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JAKTEN

PÅ STORHARREN

FOTO MICKE ÄRFSTRÖM
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VÄSTRA
ABBORRVICKRARNA
Uti Rogens Naturreservat finns några
av Sveriges bästa vatten för fiske efter
riktigt grov harr och Västra Abborrvickrarna är helt klart ett av dem! För att på
bästa sätt kunna fiska i dessa egendomliga sjöar, med alla sina öar, holmar
och uddar, är en båt ett måste.
Båtar hyr du på Tännäs Fiskecentrum,
men tänk på att boka i god tid under
sommarveckorna då det endast finns
ett begränsat antal att tillgå, och de är
eftertraktade. Naturligtvis kan du även
ta din flytring på ryggen och gå den 900
meter långa sträckan från vägen ut till
sjön. Bra tider för harrfiske är veckorna
kring midsommar och en bit in i juli när
det är de massivaste kläckningarna.
Men faktum är att nymf allt som oftast
ändå är det effektivaste för de stora
rackarna och då går det fint att fiska
under hela sommaren och hösten.
Bra val av flugmönster är stora nattsländor som stripas hem i ytan och
stora nymfer (storlek 12-8) i färgerna
oliv eller lila. Fiska hem nymferna med
en långsam handtwist. För den som
fiskar med spinnare är det små spinnare
som gäller, 4-6 gram i olika färger som
testas fram för dagen. Betänk att det
finns grov gädda i Vickrarna såväl som
HARRFISKE
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i Vängarna vilket gör att en gäddtafs
sparar en del drag. Samtidigt kan det
naturligtvis inverka på antalet fångade
harrar. Sjön är väldigt flikig i sin karaktär
och detsamma gäller även under ytan.
Så för att finna de riktigt bra harrställena är man hjälpt av ett lod som hjälper
dig att finna djuphålor och grynnor där
fisken står beroende på vattentemperatur.
Tips: Testa en lätt upphängare ca 40
cm ovanför en tung nymf. Upphängaren
kan gärna vara av ”flymf-typ”, dvs.
oförtyngd och bunden i livligt material.
Upphängare binds in endera i en av
stumparna som blir över vid skarvning
av linan med en blodknut eller genom
att änden ned mot nymfen binds in i
upphängarens krokböj, så kallad Nya
Zeeland rig.

ÖSTRA
VÄNGARNA
Östra Vängarna är också ett fint harrvatten med en karaktär som på många
sätt liknar Västra Abborrvickarna. För
att ta dig ut hit parkerar du på den stora
parkeringen 1 km före Käringsjövallen
och följer stigen 700 meter ut tills du
når sjön.
11
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Här finns en handfull fina båtar som går
att hyra genom Tännäs Fiskecentrum.
Det finns flera heta platser som är värda
att lägga lite extra tid vid men några
säkra kort är viken norr ”Vintervägstjärn”
och området kring vindskyddet vid sjöns
nordvästra sida. Samma val av beten
som i Vickrarna.

FRÖSJÖN
Frösjön ligger på väg 311 mot Ränningsvallen längs Särnavägen. Sjön är

12
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lättilgänglig då den ligger just bredvid
vägen. Även här finns båtar och möjligheten att lägga i en flytring.
Det fina med Frösjön är att här finns,
inte bara möjlighet till fin harr, utan även
röding och öring. Och olika fiskarter
kan ha sina huggperioder under olika
tider på dygnet vilket gör att chanserna
att fånga någon av Frösjöns fiskarter
är tämligen goda. (Eget kort, ingår ej
i Fiskepasset. Kortet går att köpa på
Tännäs Fiskecentrum)

HARRFISKE
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Fiska på Renbetesfjäll!
Köp fiskekort direkt på www.natureit.se

Telefon 010-225 30 00
www.lansstyrelsen.se/jamtland
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VÅRA

STRÖMMANDE VATTENDRAG

FOTO NICLAS VESTEFJELL - JÄMTLAND HÄRJEDALEN TURISM
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TÄNNÅN
Tännåns källflöde startar i ett sjösystem vid norska gränsen. Men den är
uppdelad i en rad olika sträckor. Vissa
får du fiska på med ett särskilt tillstånd,
andra är förbehållna fiskerättsägarna.
Här gäller det att du tar reda på exakt
vad som gäller där du tänkt fiska. Fråga
gärna någon av Fiskepassets återförsäljare om vad som gäller där du vill fiska.
Tännån är ett såkallat ”Tail water”, dvs
ett vatten som är reglerat men där man
gjort insatser för att återställa den så
mycket som möjligt.
Tännån är ett riktigt bra vatten för den
som vill komma igång med sitt flugfiske
och i synnerhet den här platsen: Parkera nedan bron vid Tännäs Fiskecentrum och börja fiska dig nedströms. Här
strömmar vattnet på men bakom de
flesta stenar står små öringar och
harrar och väntar på en förbipasserande
fluga. Nedströms fiske med nymf eller
våtfluga fungerar fint på det här partiet.
Då du kommit så långt ner att du ser ut
till väg 84 så lugnar vattnet ner sig och
det bildas ett stort, fint område där det
finns gott om framför allt harr. Klassiska mönster som superpuppa, E-12
och guldribbad haröra fungerar fint.

RÅNDAN
Råndan är en liten men långsträckt å.
Karaktären passar ypperligt för fiske
med fluga eller med små spinnare. Det
16
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går också fint att kombinera fiske i Råndan med fiske i en rad trevliga tjärnar
längs vägen. Ett riktigt bra alternativ
för den som vill spendera ett par dagar
inom ett begränsat område men ändå
ha tillgång till både strömmande och
stilla vatten.
Parkera vid vindskyddet där du utgår
mot Larsson Tjärn, Pickhalvartjärn m.fl.
Passera Ränningarna (efter att ha gjort
några provkast) och börja sedan fiska i
ån. Det är lätt att bli fast i de första tjärnarna om öringen är uppe och visar sig
men är det fiske i ån du är ute efter så
gör du bäst i att pinna på för att hinna
upp till den intressanta delen som är där
ån viker tillbaka söderut igen, ner mot
Norra Ränningarna. Den här sträckan
kan vara dryg att göra som en dagstur
så tält rekommenderas för att inte
behöva stressa längs vägen. Fiska med
små skeddrag, exempelvis Sölvkroken
special, eller spinnare kring 4-6 gram i
koppar eller guld. Rör dig försiktigt längs
ån då den till stor del ringlar fram genom
myrar vilket gör det lätt för fisken att
upptäcka dig och du tar oförsiktiga steg.

MITTÅN
Fisket i Mittån startar uppe vid ett av
Funäsfjällens mest signifikanta fjäll,
Mittåkläppen, och löper sedan genom
både Mittådalen och Messlingen på sin
färd österut innan den tilllslut mynnar ut
i Grundsjön. Det är en fantastisk å som
rinner genom väldigt skiftande terräng
VÅRA STRÖMMANDE VATTENDRAG
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med fjällbjörkskog, långsträckta myrar
och bitvis uppe på kalfjället.
Ta bilen upp längs Mittåkläppsvägen.
Du kan med fördel starta dagen med ett
stopp på Djupdalsvallen, våffelstugan
vid Mittåkläppens fot, som har fantastiska våfflor och rivigt kokkaffe. Sedan
fortsätter du vägen en par kilometer
till tills du når ån. Parkera och starta
vandringen nedströms. Här finns partier
med både snabbt och långsamt strömmande vatten. Där de lugnare partierna,
med det kristallklara vattnet, möjliggör
”sight-fiske” (dvs. fiske där du kan se
fisken) för den som söker en utmaning.
En annan fin sträcka i samma å är att gå
från bron vid byn Mittådalen och testa
flugfiskesträckan. Den startar ca 1 km
ovan bron och fortsätter ca 2 km uppströms, ända till Mittåfallet. Sträckan
bjuder på skygga, men snygga, öringar
i en fantastisk miljö. Då omgivningen
kring ån består av fjällbjörkskog rekommenderas att INTE glömma myggmedlet under den tiden under sommaren då
de är i farten.

LJUSNAN
Ljusnan skulle gott och väl kunna få
ett eget kapitel. En älv som sträcker sig
från norska gränsen i väst, rinner rakt
genom landet och slutar ut med kusten
i öst. Den enda outbyggda delen är
uppströms, Kvarnströmmens kraftverk
i Funäsdalen, löper som en guldådra
i mitten av Funäsfjällen. Ljusnans
VÅRA STRÖMMANDE VATTENDRAG
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källflöden kommer från de omgivande
fjällen så vattnet är kristallklart och
”sight-fiske” efter öring klart möjligt.
Ett litet Nya Zeeland mitt i den svenska
fjällvärlden.
Just ovanför Kvarnströmmen finns gott
om strömmande partier med bakvatten,
djuphålor och andra intressanta ställen.
Här står gott om öring i de lite mindre storlekarna. Längre upp, från Flon och vidare
uppströms rör sig vattnet mycket långsamt, vilket ställer större krav på dig som
fiskare. Här är öringarna mycket skygga
och du måste verkligen tänka dig för hur
du rör dig kring vattnet. Fiska uppströms
och använd ögonen mer än kastarmen.
”Sight-fiske” är en utmaning men fantastiskt roligt när du får kläm på det. Riktigt
små flugmönster är nyckeln att lyckas, med
små no-hackle dagsländor på ytan och
tunna förtyngda nymfer därunder. Storlekar
mellan 14-18 är mest gångbara. Det finns
gott om fina ställen från Flon ända upp till
Klinken, ovanför Ramundberget.

TIPS:
Gör en lapp där de står om du
fiskar uppströms eller nedströms. Den lägger du i vindrutan på din bil när du ger dig av.
På så vis vet fiskare som kommer efter dig om de ska välja att
gå upp- eller nedströms för att
kunna fiska på ”ostört” vatten.
17

2020-06-09 09:55

Fiska i Fjällvattnet
nära Rogens naturreservat

På Fjällvattnets stugby kan du ordna
boende och ha nära till fiskevatten,
båtar ingår i hyran, allt för dina framtida
äventyr o upplevelser.
Varmt välkommna!
Gå in på vår hemsida för mer info.
www.fjallvattnet.se

070-248 39 33 | Patrik@litab.nu | www.litab.nu
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Erbjudande - Livsnjutarpaket
Från 3200 kr. 4 valfria dygn,
del i dubbelrum, inkl. frukost &
tvårrättershotellmiddag.

SPA-AVDELNING

Vuxna 180 kr., barn upp till 12 år. 90 kr.
Fri entré för hotellets gäster.

RESTAURANG & BAR

Eriksgårdens Fjällhotell och Eriks Kök & Bar | +46(0)684-210 06
Vintergatan 3 | 840 95 Funäsdalen | info@eriksgarden.se | www.eriksgarden.se
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FISKE FRÅN BÅT
FOTO FREDHOLM
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FUNÄSDALSSJÖN
Sjön mitt i byn är ett riktigt fint fiskevatten där det varje år kommer upp
öringar i 2-3 kilosklassen. Men det har
fångats betydligt större! I sjön finns
det också, sik, abborre, gädda och lake.
Så chanserna att det ska bita i något
är goda.
Störst chans har du från båt, vilka går
att hyra på Hotell Funäsdalen, men det
går även att nå fina fiskeplatser från
land. Bland de bästa ställena finner du
i sjöns södra del kring de öar som finns
där. Puttra runt i båten med en liten
ledad Rapala i släptåg så borde du vara
storöringen på spåren. Men glöm inte
bort flugspöet under högsommarveckorna då ”Rocken” kläcker i stora mängder i sjön. Att se grova öringar ogenerat
frossa av de stora dagsländorna är ett
skådespel och en fiskeupplevelse utöver
det vanliga.

MESSLINGSSJÖN
Byn Messlingen är ett måste att besöka, i synnerhet under sommaren. Här
finns historiska hällristningar, otroliga
landformationer och ett unikt bestånd
av dvärgröding i Fiskhålsgraven.
Dessutom ligger det ett fantastiskt
fiskevatten mitt i byn-Messlingssjön.
I sjön finns såväl öring som röding och
en effektiv metod här är att fiska med
ett långdrag som släpas efter båten.
Med ett ekolod har du möjlighet att följa
hur sjöns botten ser ut och då kan du
FISKE FRÅN BÅT
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fokusera ditt sökande efter fisken till de
djupkanter som finns vilka är platser där
fisken ofta uppehåller sig.
Sjöns södra sida är som regel den bästa
för fiska med långdrag eller wobbler
medan området kring Mittåns inlopp
brukar kunna bjuda på ett fint flugfiske.
Just i den viken är det grunt och bottenvegetationen växer tätt så det gäller att
inte ha för tunn tafs ifall öringen väljer
att gå ner till botten och sno in sig.
Långdrag, eller långedrag, är en rad med
skedar efter varandra som spinner där
man i änden fäster en kort lina med krok,
agnad med mask eller maggot. Vissa
väljer att byta ut den enkla kroken mot
ett litet drag eller en fluga.

LOSSEN
I den uppdämda delen av Ljusnan,
Lossendammen, tas varje år riktigt stor
öring. Trollingfiske är den vanligaste
metoden även om det på vissa platser
går bra att fiska från land. Var du sjösätter din båt är helt beroende av vattenståndet i Lossen. Hör dig för på Tännäs
Fiskecentrum för aktuell information.
Det är också på Tännäs Fiskecentrum
som du löser det speciella fiskekortet för
trollingfiske i Lossen. För fiske från land
gäller Fiskepasset.
21

2020-06-09 09:55

INTE STÖRA,
INTE FÖRSTÖRA

FOTO MIKAELA SUNDBAUM
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Tar vi hand om naturen ger den oss
tusenfalt tillbaka. Därför skadar det
inte med en liten påminnelse om hur
vi beter oss i skog och mark.
1. Allt du tar med dig ut i naturen skall
också hem igen. Fiskelinor, ölburkar,
tuggumin-rubbet! Förutom att skräp
ser väldigt illa ut så blir det fort även
till dödliga fällor för fåglar och djur.
2. Tänk på var och hur du eldar. Nyttja
befintliga eldstäder istället för att
göra nya, bryt inte kvistar från träd
eller riv av bark från björkar. Och var
noga med att släcka ordentligt efter
dig! Vid långvariga perioder
av värme kan eldningsförbud råda.
Sök information hos kommunen.

man vara speciellt försiktig om man
färdas på fjället från slutet av april
till mitten av juni. Vid allt fiske ska
områden med betande renar undvikas. Områden där renskötselarbete
(samling, drivning m.m.) pågår bör
också undvikas.
7. Ska du ut i Rogens Naturreservat så
måste du ta reda på de särskilda regler som gäller just där. Information
hittar du i broschyren Gränslandet
eller på www.graenslandet.se

3. För att skydda de vilda djuren med
dess ungar skall hunden vara kopplad under perioden 1/3 till 20/8.
4. Du får inte stå på någons tomt och
fiska. En tomt är området som ligger
närmast ett boningshus och behöver
nödvändigtvis inte vara inhägnad.
5. Skulle du stöta ihop med den flock
av myskoxar som lever i Rogenområdet så får du inte gå närmare än
100 meter. Det rekommenderade
säkerhetsavståndet till dessa djur är
200 meter.
6. Renbetesfjällen är samernas arbetsplats, där renskötsel bedrivs framför
allt vår, sommar och höst. För att
inte störa renarnas kalvning, bör
INTE STÖRA, INTE FÖRSTÖRA
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En kopp rivigt kokkaffe över öppen eld
slår vilket innerstadscafé som helst. Men
se till att du har koll på vad som gäller
innan du tänder upp.
23
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CATCH & RELEASE - ETT SÄTT ATT FISKA HÅLLBART
TEXT & FOTO MICKE ÄRFSTRÖM

Tanken med catch and release är bra, men
vad betyder det egentligen? Översatt så
betyder det ju att fånga och släppa, något
förvirrande. Det är tydligare att förstå
meningen om man drar en parallell till exempelvis älgjakten. Där skjuter du som jägare
inte den första älg som dyker upp. Det finns
regler som bestämmer vilka älgar som får
skjutas för att få till en fin älgstam med en
bra fördelning mellan kor, kalvar och tjurar.
Så är det med fiske också. Fiska smart där
du inte tar upp mer än det du behöver, släpp
tillbaka de små som får växa till sig och de
riktigt stora rackarna som är viktiga för leken.
Men A och O när du ska återutsätta fisk är att
du gör det på rätt sätt. Här är en lathund på
hur du bör göra:

3Använd håv. Håven gör att du kan minska
drillningstiden (tiden från krokning till
landning). Håven ska vara av knutlös typ
för att inte knutarna ska rispa upp fiskens
slemskikt.

3Ta aldrig i en fisk med torra händer. En fisk
är växelvarm, dvs. har samma kroppstemp som det omgivande vattnet. Tar
man i den med 37 grader varma fingrar
orsakar det brännskador på fisken.
24
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3Drilla inte fisken mer än nödvändigt.
En alltför slutkörd fisk stukar under av
mjölksyra, tänk extra mycket på detta om
vattentemperaturen är hög (>17 grader).

3Håll fisken i vattnet så mycket som
möjligt. För att ta en bild, var redo med
kameran, lyft fisken försiktigt i buken,
akta gälarna, och ta en par snabba bilder
innan du åter sänker ner fisken i vattnet.

3Håll fisken i vattnet tills du ser att den
återhämtat sig och simmar iväg av egen
kraft.
Det här är riktlinjer och rekommendationer,
inga regler. Men det är vi som fiskare som
bestämmer hur våra fiskbestånd kommer
att se ut i framtiden. Och vi bestämmer om
våra barn och barnbarn kommer ha samma
möjlighet, eller till och med bättre, att smyga
längs åarna i jakt efter stor och vild öring.
Fiske är en oändlig resurs, om vi förvaltar den
på rätt sätt.
”Stekpannefisk”, en öring, röding eller harr
som är lagom stor för en stekpanna när du
tagit bort huvud och stjärt är en perfekt
matfisk.
CATCH & RELEASE
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Visst är det härligt när internet
fungerar som det ska
Anslut dig till fibernätet
www.harjeans.se

Välkommen till en erfaren mäklare!
Kontor mitt i Funäsdalen på Rörosvägen 25
Tel: 070-298 27 28 I www.fjallviddens.se
Åsa Rutfjäll, Reg. Fastighetsmäklare.
Mer än 10 års erfarenhet som mäklare.
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SOMMAR
I FUNÄ SFJÄ LLEN

FOTO EMRIK JANSSON

Sommaren i Funäsfjällen är magisk med storslagna vidder, frodiga dalgångar,
porlande bäckar och blommande myrar. Men allra bäst, den klara luften, tystnaden och lugnet. Du får uppleva mycket med vadare på fötterna och spö i
handen – men, det finns än mer att upptäcka!
Med våra utvalda Guldturer för både
stor och liten får du se hela vårt område
och dess varierande natur till fots. Från
lummiga Rogen upp till kala högfjällsplatåer. Kanske kombinera vandring
26
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med fiske upp till en gömd tjärn.
Gillar du flow ska du definitivt prova
både paddling och MTB. Njut av våra
vatten från kanoten eller kajaken.
SOMMAR
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Eller från sadeln. Du liksom rinner fram
längs stigarna såsom Ljusnans vatten
och här gäller det att finna linjerna och
flyta med. Cyklar finns att hyra runt om i
Funäsfjällen.
Det finns det ännu mer att upptäcka.
Byt spöts svingande mot golfklubban
en dag, eller lämna det hemma för att
klättra Via ferratan upp till toppen på
SOMMAR
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Funäsdalsberget. Du kan också välja att
bestiga någon annan av våra 60 toppar
över 1000 meter.
Men det är klart. Med ett fiskepass som
ger dig tillgång till hela Funäsfjällens
varierande och fantastiska fiske, är det
förståeligt om det inte hinns med något
annat än att just fiska.

27
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FISKE
BORTOM STIGARNA

FOTO NICLAS VESTEFJELL – JÄMTLAND HÄRJEDALEN TURISM
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Att vara ute en längre tid på fjället ger något helt annat tillbaka än en ”vanlig”
fisketur på ett par timmar. Du kommer ner i tempo på en annat sätt. Du har
också helt andra möjligheter att fiska på ostörda vatten där det kan ha varit
många, många dagar sedan någon blötte en krok senast. Att ta sig längre ut på
fjället kräver naturligtvis mer av förberedelser och kunskap men återbetalar sig
många gånger i oförglömliga upplevelser.

BOLAGENOMRÅDET
Finn din alldeles egen fjälltjärn
Med bilen parkerad vid Svansjökläppens
fjällparkering får du en lätt vandring ut
mot sjön Bolagen. Härifrån fiskar du dig
söderut mot Bodtjärnen, Långnästjärnen osv. och du kommer upptäcka
att det finns fantastiskt många små
30
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tjärnar och lokar med öring som ligger
sammankopplade med de små bäckar
som förbinder dem. Ett väldigt trevligt
område där det är lätt att hitta sin egen
favorittjärn.
Effektivast är det som regel att gå
med ett lätt spinnspö och med en
liten dragask i fickan. Medan du rör dig
FISKE BORTOM STIGARNA
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framåt i den mäktiga miljön, vid foten
av Storvigeln, gör du några kast då och
då. Får du inget på 10-15 minuter, byter
du drag och fortsätter. Till sist sitter en
guldfärgad fjällöring på kroken och middagen är inte långt borta. Lottospinnare
med kopparsked, 12 grams Möreungen
och Vibrax är säkra kort i asken.

VÄSTER
MITTÅDALSVÄGEN
Öringparadiset
Du hitta en parkering en kilometer efter
Måns-Erstjärnen mot Mittådalen. Ta
stigen mot Djuptjärn, just där kan det
dock vara svårfiskat, så fortsätt över ett
krön och där breder Stortjärn ut sig som
bjuder på fint fiske! Du är dessutom
omgiven av fantastiska fjäll. En klar dag
kan du se Skars, Helags, Skarvarna och
naturligtvis den mäktiga ostväggen på
Mittåkläppen.
Messlingstjärn precis bredvid är även
den finfiskad, även om fisken som regel
är betydligt mindre i storlek. Härifrån kan
du sedan fortsätta ut mot Dalatjärnarna
och sen vidare mot Bränneggarna.
Men här måste du verkligen hänga med
på kartan så du vet var du befinner dig
då landskapet består av en mängd kullar
och man kan lätt slås av känslan att
det ser likadant ut överallt. Men känner
du dig trygg med det kommer du få
en mycket trevlig fiskeupplevelse väl
framme. Fluga fungerar lika bra som
spinn här. I tjärnarna bjuds på rejäla
nattsländekläckningar, gärna under
FISKE BORTOM STIGARNA
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sommarens andra hälft och mönster
som Streaking Caddies och Muddlers
går riktigt bra. Bland drag och spinnare
så fungerar det mesta men prova gärna
de lite större varianterna av Lotto och
skeddrag i de större tjärnarna. Grov öring
tvekar inte på lite större munsbitar här!

RAMUNDBERGET TILL
HELAGS FJÄLLSTATION
En magisk fiskevandrig
Du börjar morgonen med kilometer efter
kilometer med vacker vandringsled som tar dig norrut mot Helags.
Mitt på sträckan ligger STF-stugan
Fältjägaren och det är väster om denna
som du kan göra dina första kast i någon
av tjärnarna. Du har ett tiotal småtjärnar som ligger mellan Nesjövålen och
leden mellan Fältjägaren-Helags plus
de som ligger vid Fältjägaren. Med
andra ord ett perfekt område att stanna
i ett par nätter extra. Vidare norrut, mot
Helags, Ligger Västra Helagssjön. Och
även här finns ett flertal fina vatten
inom ett begränsat område. Även ån
mellan Sylsjön och Västra Helagssjön
är upplåten och är helt klart värd att
prova. Väl framme vid Helags fjällstation
blir en bastu och lagad middag pricken
över i:et innan du sista dagen får vandra
de sista 12 kilometrarna till Kläppens
parkering i Ljungdalen. En del logistik
krävs för att klara av att genomföra en
tur av det här slaget. Om du inte har
egen bil: prata med Fiskecentrum eller
Destination Funäsfjällen för tips på hur
du kan ta dig tillbaka till byn.
31
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HÖSTFISKE
FOTO NICLAS VESTEFJELL – JÄMTLAND HÄRJEDALEN TURISM

Då det plötsligt står september i almanackan anser de flesta att spöet gjort
sitt och det stoppas undan för att sedan
inte plockas fram förrän nästa säsong.
Men hösten är även den en väldigt fin
tid för fiske. Även om de flesta strömmande vattendrag nu är stängda finns
en mängd med intressanta sjöar och
tjärnar att utforska. Kanske det är nu
den där fjällvandringen ska bli av och då
är det givet att ta med spöet.
Klar och frisk luft och såklart, inga
mygg, gör höstens fisketurer behagliga.
Se gärna till att du är uppdaterad på de
särskilda reglerna för fiske innan du pla32
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nerar din tur. Kolla även Länsstyrelsens
riktlinjer om du ska ut på renbetesfjäll.

LOSSENVÄGEN
Längs vägen norr om Lossen finns en rad
trevliga och tillgängliga tjärnar, perfekta
för en dags okomplicerat fiske. Med en
betesask i fickan och ett lätt haspelspö
kan du beta av ett flertal under en dag,
eller bara slå dig till ro vid exempelvis
Fisklöstjärn (som inte alls är så fisklös
som namnet antyder) och vänta in nästa
huggperiod. Lilla Galtjärn, Tramtjärn och
Rörtjärn är några andra vatten som är
klart värda ett besök.
HÖSTFISKE
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TÄNNÄS &
ROGENOMRÅDET
Hösten är harrfiskets tid. Ta chansen
att utforska Tännäs och Rogens fantastiska sjösystem när naturen är som
vackrast. Starta upp ett kanotäventyr
vid vägs ände i Käringsjön och paddla
dig rakt ut i vildmarken. Eller så stannar
du till så fort du rundat första holmen,
Käringsjön är ett väldigt fint fiskevatten
i sig. Förutom fina fiskestunder kan du
även räkna med mysiga kvällar vid lägerelden nu när mörkret kommit tillbaka.

TÄNNÅN
Under hösten råder fiskeförbud i de
flesta strömmande vatten. Men Tännån
är undantaget där det fortfarande är
lovligt att blöta en krok. Men då med
restriktionen att ALL öring måste återutsättas, endast harren är lovlig. Poolerna kan under hösten bjuda på ett fint
fiske med små flugor exempelvis Gnats
och Jassids på ytan och krispiga nymfer
under. Poolerna ingår ej i Fiskepasset, de
särskilda poolkorten köper du på Tännäs
Fiskecentrum.

I Rogens Naturreservat får du endast
elda på anvisade platser, sök information.
HÖSTFISKE
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VINTER
I FUNÄ SFJÄ LLEN

FOTO EMRIK JANSSON

Om vintern får du uppleva de tysta och
snötäckta vidderna. De flesta som
kommer till Funäsfjällen vintertid gör
det för att uppleva allt snön har att
erbjuda: fartfylld piståkning, lugna
längdupplevelser eller upptäcktsfärder
på skoterryggen. Det finns något för alla.
34
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Med spårknappen får du tillgång till över
30 mil preparerade spår. Från vecka sju
(eller efter snöläge) öppnar de magiska
högfjällspåren. De tar dig mellan byarna
och ger dig makalös utsikt över vår
fjällvärld. Där kan du också stanna på
någon av våra våffelstugor för en ljuvlig
VINTER
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frasig lunch. Är du ingen längdfantast
kan du ta hyra en skoter eller ta snövesslan upp på topparna.
Med Funäsfjällens skipass får du tillgång till skidåkning i alla dalgångar från
vackra och familjevänliga Tänndalen
VINTER
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till pärlan Tännäskröket och det mysiga
Kappruet. Med över 140 pister på ett
kort kan du hitta precis den åkning du
vill ha. Oavsett om det är lugnt flow eller
adrenalinkickar du söker.
Välkommen att upptäcka Funäsfjällen!
35
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PIM PE LF ISK E

FOTO JANNE HERJE

Fisket under vintern är något speciellt. Det
finns inget som slår känslan av att ligga
på ett renskinn en aprildag i strålande sol,
samtidigt som det börjar rycka i pimpelspöet. Är det rödingen som är i farten?
Ja, och fin var den också. Vintern är tiden
på året då rödingfisket är som allra bäst.
Rödingen är en arktisk fisk som trivs i kalla
och syrerika vatten, något som gör den
lite svårflörtad under sommarens varmare
dagar. Utrustningen till vinterfisket är
betydligt billigare än den som används vid
sommarfisket. Pimpelspön kostar omkring
100kr med lina och pirk. Till det behöver
du en burk med maggot, en isskopa,
isdubbar och en isborr. Isborren är den
36
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dyra delen av utrustningen, därför kan du
kolla med den lokala fiskebutiken om dem
har någon till uthyrning. Utrustning och
fiskekort finns vid Tännäs Fiskecentrum,
en fiskebutik i byn Tännäs.

HÄCKELSJÖN
Perfekt för barnfamiljer
Bara ett stenkast från Funäsdalens by
ligger Häckelsjön. Tillräckligt nära för att
få lite värme i kroppen under promenaden
fram, men samtidigt tillräckligt långt
ifrån vägen för den totala frihetskänslan.
Fina rödingar och öringar under isen, och
fina vindskydd runt om.
PIMPELFISKE

2020-06-09 09:56

ÖSTERSJÖN
Pimpelsjö vid foten av Rödfjället
Östersjön i Tänndalen är ett perfekt
utflyktsmål för en pimpeltur. Det finns
många fina platser på sjön, men ett tips
är att fiska kring någon av sjöns olika
formationer. Vid öar, uddar och andra
ställen som sticker ut. För att komma
till sjön med bil kan du köra mot Tännäs
för att sedan följa Tännfallsvägen, som
sedan leder dig till sjön.

FRÖSJÖN
Sjön där allt kan hända!
I Frösjön hittar du främst stor harr och
abborre, men du har också möjlighet att
fånga öring, röding och gädda. Om du
ska fiska Röding kan du testa fiska nära
botten, eller strax under isen. För att
hitta till Frösjön följer du väg 311 (Tännäs mot Särna). OBS Frösjön ingår inte
i Fiskepasset, köp fiskekortet till Frösjön
hos Tännäs Fiskecentrum.

HYDDSJÖN
Sjön mellan bergen
Ta skoter från Bruksvallarna eller
Ramundberget, via Gröndalen till
Hyddsjön. Bara skoterfärden är resan
värd! Bäst fiske är det som regel i gryningen och skoterturen tar kring 1,5-2
timmar. Så det är inget för den som
tycker om att ligga kvar i bingen. Väl
ute på sjön så bör du börja borra långt
ut, där du med säkerhet vet att du har
vatten under dig. Som med många sjöar
på högfjället kan det vara svårt att veta
vad som är land och vad som är vatten.
Stora blänken, agnade med en riklig
PIMPELFISKE
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mängd maggot och gärna med en liten
upphängare 40 cm ovan blänket är en
bra rigg. Börja fiska vid botten och prova
dig sedan uppåt i vattenmassan innan
du byter hål, det är inte alltid säkert att
de går längs botten utan kan lika gärna
stå just under iskanten. Rödingen kan
ha markanta huggperioder så när de väl
är i farten gäller det att vara med, det
kan ta timmar innan de stryker förbi
igen! Håll koll på var gränsen går så du
inte fiskar på norska delen av Hyddsjön
där inte Fiskepasset gäller.

ÖSTRA VÄNGARNA
Fiska Harr i Tännäs
I Östra Vängarna finner du ett bra
bestånd med abborre och stor sjöharr,
både sommar och vinter. Ta bilen mot
Käringsjövallen och parkera vid en stor
parkering. Från parkeringen har du 700
meter kvar tills du når sjön. Tröttnar du
på Östra Vängarna kan du alltid prova
västra Vängarna som ligger precis
bredvid Östra.

ACKTJÄRN,
HAMMARTJÄRN,
KLYFTTJÄRN
Bortglömda pimpelpärlor!
Trevliga utflyktsmål för skoter och
längdskidåkare. Tjärnarna hittar du på
vägen mellan Hållan och Tännäs. I alla
vattnen finns vindskydd som lämpar
sig väl för grillning, och i Hammartjärn
finns dessutom en liten raststuga med
kamin. Hammartjärn är för övrigt ett fint
rödingvatten!
37
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ALLT FÖR DITT
FJÄLLFISKE
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FISKEKORT | AKTIVITETER
KOMPLETT FRILUFTSBUTIK

BESÖK OSS I BUTIK ELLER PÅ WWW.TOPSPORT.SE | 0684 - 214 35

2020-06-09 09:56

Bokning & information
063-510909
www.stormheliworks.se

Flyg med oss i Funäsfjällen!
FISKE | VANDRING | JAKT

BYGG & ENTREPRENAD
0684-21400
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info@komimilla.se

komimilla.se

Köp Fiskepasset online på www.fiskepasset.se
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GU LD VATT EN
LÄTTILLGÄNGLIGA FISKEVATTEN FÖR ALLA

FOTO ANDERS ROBERTSSON

Våra Guldvatten är fiskeplatser vi filat och putsat på för att de ska vara lättillgängliga, informativa och lättsamma att röra sig vid. Några av dem har vi
även justerat så de är lämpade för de med exempelvis en funktionsnedsättning. Alla Guldvatten är väl skyltade och ligger nära parkering. Att de därtill
är riktigt bra fiskevatten gör inte saken sämre!

1 FUNÄSDALSSJÖN
Pärlan mitt i byn där det varje år tas
öringar över tre kilo! Sjön når du endera
vid Risnäset, där det finns en brygga
att ta sig ut på. Du kan också åka ned
vägen mitt emot Ljusnedalsvägskälet,
här finns både eldplats och tillgänglighetsanpassad toa. Eller så sätter du dig i
kvällningen och ser solen sänka sig över
40

FF_Fiskeguide_2020.indd 40

byn från södra sidan sjön. Ta av vägen
mot Söromsjön och kör ca 1,5 km så
finns bord och bänkar där det är perfekt
att slänga ut ett kastmete, ta en kaffetår
och bara invänta hugget! Du kan också
hyra en båt på Hotell Funäsdalen, kroka
på en liten öringfärgad Rapalawobbler
i änden och storöringen är inte långt
borta.
GULDVATTEN
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2 TÄNNDALSSJÖN
Tänndalssjön är sedan gammalt ett
erkänt storöringvatten. 1985 togs här
en öring på 11,7 kg (!) och det har tagits
flera bumlingar sedan dess. Men sjön
hyser inte bara ett fint öringbestånd utan
här finns också både harr och röding. På
Bybua kan du hyra båt om du önskar det
och nedanför Åsvallens stugby ligger en
fin, anlagd pir att ta sig ut på.
3 TEVSJÖN
Ett perfekt utflyktsmål med områdets
schysstaste ställen för att grilla den
perfekta korven! Här simmar både öring,
röding, harr och gädda runt så chanserna
till hugg är goda. Prova fiska i gräskanterna
eller kring stenarna vid sjöns norra/östra
del. Här finns även en båt som går fint att
hyra vilket görs genom Fiskedraget.
4 RÖRTJÄRN
Bra rödingvatten brukar innebära långa
vandringar långt uppe på fjället, inte här.
Här kan du parkera precis intill tjärnen
och påbörja fisket direkt. Dessutom finns
ett fint vindskydd med eldstad. Tänk på
att trots tjärnens ringa storlek så är den
ganska djup, så fiska därefter för att öka
dina chanser!
5 ÖSTRA LOSSENTJÄRN
En mycket trevlig tjärn med framförallt
öring som gärna går och norpar sländor
under sommarens varma dagar. Ofta går
öringarna längre ut i tjärnen under dagen för
att mot kvällen söka sig närmare land. Grilla
en korv, koka lite kaffe och vänta in dem.
6 MESSMÖRTJÄRN
Aldrig har fjällfiske vart mer lättillgängligt!
Ta bilen upp längs Mittåkläppsvägen och
parkera alldeles vid tjärnen. Vid rastkojan
finns också en pir med anslutande kastbrygGULDVATTEN
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ga som fungerar prima att ta sig ut på med
rullstol. Bara att rulla ut, kasta ut och njut!
OBS! Endast fisekpassets dygnskort giltigt.

7 MÅNS-ERSTJÄRN
Längs Mittådalsvägen finns ett perfekt
vatten för en familjetur. Lagom långt att gå,
ca 1 km, med en fin rastkoja längs tjärnens
östra kant, här finns också en kastbrygga.
Vänta in öringarna med flugspöet i hand
medan barnen metar från bryggan med
tårna ner i det klara fjällvattnet. En pärla!
8 MITTÅN, MESSLINGEN
Starta vid Kapprubron, gå sedan nedströms en bit och fiska dig tillbaka uppströms, då har du störst chans. Det här är
ett litet vatten där öringarna ofta står nära
land så fiska med försiktighet för att inte
skrämma dem. Det här är flugfiskarens
förstahandsval men det går även fint att
fiska med små spinnare, 6-8 grams kopparfärgad Vibrax eller med ett litet skeddrag (Möreungen rekommenderas).
9 TÄNNÅN, TÄNNÄS
Mitt emot Fiskecentret i Tännäs går
en väg ner till Tännån. Här finns ett
fint vindskydd som går bra att ha som
utgångspunkt. Fiska dig sedan sträckan
nedströms vindskyddet och bron. Rikta in
dina kast bakom de stora stenarna som
ligger i ån, där står storharren!
10 ORMABBORRTJÄRN
Vild och vacker men ändå lättillgänglig ligger Ormabborrtjärn i Rogens naturreservat.
Tjärnen ligger belägen utmed vägen mot
Kärringsjövallen där det dessutom finns en
handikappbrygga. Perfekt för dig som sitter
i rullstol eller av annan anledning har svårt
att röra dig ute i terrängen. Enkel access
och finfint öringfiske, Ormabborrtjärn är ett
Guldvatten värt namnet!
41
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ÖVERSIKT GULDVATTEN
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mot
Röros

FJÄLLNÄS

TÄNNDALEN

2

6

84

533

1

FUNÄSDALEN

BRUKSVALLARNA

RAMUNDBERGET

84

3

7

531

8 MESSLINGEN
537

mot Storsjö/
Ljungdalen

LJUNGDALEN

mot Hede
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3

2

1

Funäsdalssjön
Tänndalssjön
Tevsjön
6

5

4

För mer information hänvisar
vi till Calazos karta ”Funäsfjällen”

Rörtjärn
Östra Lossentjärn
Messmörtjärn

1

10

84

9

TÄNNÄS

7
9

8

311

311

5

Måns-Erstjärn
Mittån, Messlingen
Tännån, Tännäs

84

4

10 Ormabborrtjärn
Du hittar återförsäljare av
fiskekort och Fiskepasset
längst bak i guiden.

mot Särna

mot Hede

NAPP MED EN APP?
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Mycket information om fisket i Funäsfjällen finns i den digitala världen, både
för Fiskepasset i Funäsdalen och för de
flesta individuella fiskevårdsområden.
Via appen iFiske kan du alltid ha med
dig ditt fiskekort och aktuell information
i fickan ute på fisketuren. Appen är
gratis och finns för iPhone eller Androidtelefoner.

2020-06-09 09:56

FÅNGSTRAPPORTER
Var nappar det just nu? Vilka arter
fångas mest och vilka fiskemetoder och
beten används? Ta del av de senaste
rapporterna och lämna din egen efter
fiskedagens slut. Fångstrapporter är
viktiga för områdets förvaltning så ha
som vana att alltid skicka in en rapport
– även om du inte fick fisk.
Tips: Vill du ha stenkoll? Du kan utan
kostnad prenumerera på nya fångstrapporter via email genom att favoritmarkera ett fiskeområde.

REGLER OCH
KONTAKTINFORMATION
Hur var det nu, fanns det ett minimimått
på harren eller en bag limit på öringen?
I appen kan du alltid läsa gällande fiskeregler. Det finns även kontaktinformation
till ansvariga för fiskeområdet om du
behöver få hjälp eller har frågor.

iFiske
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BÅTBOKNINGAR,
FISKEKORT, M.M.
Via appen eller på iFiskes hemsida kan
du enkelt köpa fiskekortet online och
ta med dig det i telefonen. När det blir
fisketillsyn visar du bara upp fiskekortet
direkt i mobilen. En del områden har
också bokningslistor där du kan boka
och hyra båtar för olika sjöar.

KARTOR OCH GRÄNSER
I appen kan du se kartor och de fiskegränser som gäller. En smart funktion
är att du även kan se var du själv är på
kartan med hjälp av telefonens GPS
så du vet att du håller dig innanför
giltiga gränser och utanför eventuella
förbudszoner.

45
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

Klastjärnen
Norra Långbrottssjön
Bolagen, Bodtjärnen,
Gröntjärnen, Långnästjärnen och Holmtjärnen
Statens del av Svansjön
Rödfjälltjärnarna
Breannesovvne och
närliggande småtjärnar
Svenska delen av
Nedre Muggsjön
Tjärnar öster Bratteriet
Skebrosjön

FISKEVATTEN

SAME BYN TÄNNÄ S RUVHT EN SIJTE 1

Ö,S,A,G
Ö
Ö,R,A

Ö

Ö,R
Ö

Ö,R

Ö
Ö,R

FISKART

LÄN SSTY RELS EN

7

3

6

mot
Röros

4

!

5

mot
Funäsdalen

ÄS

FJÄLL
N

FISKETIPS
fantastiskt! Vidsträckta fjällvidder
och en
FUNÄ
Satt
DALtappa
miljö som kan få vem som helst
EN
4 aldrig underskattas!
hakan. Men fjället8får
Vädret kan växla fort så ha alltid koll på
väderprognosen och ge dig inte ut utan
karta, kompass, ordentliga kläder och
matsäck.

84

BRUK
SVAL
LARN
A
533

RAMU
BERGNDET

DALFiske
EN uppe på kalfjället kan vara helt

TÄNN

2

1
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11

Malmagen (2/3 av sjön
upplåten för fiske)
Ö,R,H

SJÖN MALMAGEN INGÅR EJ I FISKEPASSET.
Fiskekort kan köpas på Göransgården
Båtuthyrning: 0684-23011, 070-6477899

!

Du hittar återförsäljare av fiskekort och
Fiskepasset längst bak i guiden.

18

17

16

15

14

13

12

tjärn h 783
A,G,(Ö)
Bustvåltjärnen
A,G,(Ö)
Nybodtjärn, Uthussjön samt
övriga vatten belägna österut
mot linjen Käringsjön –
Rogsbodarna
H,A,G
Svenska delen av Rogen
Ö,R,H,A,G
Nässjöarna (ej bäcken)
Ö,H,A,G
Flåtjärn och Storstöttjärn
Ö
Våndåhåan
Ö,R,H,A,G
Bredåsjön, Bredåtjärn
och Bredåhån
Ö,R,H,G
Ö,H
Bredån S.R.

10 Funäsdalstjärnen och

17

10

16

7

9

11

18

13

12

8

14

15

Tillåten tid och metod för fiske
varierar för vatten inom samebyarna. Information om detta
får du i länsstyrelssens broschyr
”Fjällfiskeguiden”.

TÄNN

84

3 11

ÄS

4

5
3
6
7

2

5
9
8

10

1

FISKETIPS

RAMUNDBERGET

12

Vandringsleden från Ramundberget
mot Helags är välbesökt under sommaren. Men få har, konstigt nog, med
sig ett fiskespö. Maxa din fjälltur och
lyxa till middagen med nyfångad öring,
ett minne för livet!

BRUKSVALLARNA
533

mot Funäsdalen

FJÄLLNÄS

MITTÅDALEN

48
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TÄNNDALEN

FUNÄSDALEN
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Du hittar återförsäljare av fiskekort och Fiskepasset längst bak
i guiden.

2

LÄN SSTY RELS EN
SAME BYN MITTÅ DALEN
FISKEVATTEN

FISKART

Svenska delen
av Hyddsjön
R
2 Biskopssjön
och Biskopsån
Ö
3 Svenska delen av
Skarvdörrsjöarna
R
4 Sylsjön
Ö,R
5 Kloppanån och
Hästskotjärnarna Ö
6 Ån från Västra
Helagssjön
Ö
7 Västra Helagssjön
och närliggande
tjärnar
Ö,R
8 Tjärnar mellan
Nesjövålen & leden Ö,R
Fältjägarstugan Helags samt tjärnarna
vid Fältjägarstugan
9 Stainekentjånne och
tjärnen vid h 890
samt ån ned till renbetesfjällgränsen Ö
10 Rutjärnen
Ö
11 Samtliga vatten
inom renbetesfjällgränsen öster
Flatruvägen
Ö,R,H
12 Mittån öster om
landsvägsbron
till renbetesfjällgränsen
Ö
1

LJUNGDALEN

mot
Ljungdalen

531

11

mot
Messlingen
MESSLINGEN
537

Tillåten tid och metod för fiske
varierar för vatten inom samebyarna. Information om detta
får du i länsstyrelssens broschyr
”Fjällfiskeguiden”.
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84
Särskilt fiskekort
se sida 68

Se nästa
sidor

mot
Funäsdalen

Särskilt
Poolkort

TÄNNÄS
1

24

84
19

18

25

20

16
21

41
36
47 35

311

Särskilt fiskekort
se sida 68
23

10

17
12

2
Särskilt fiskekort
se sida 68

3
60

11

15

26

39 40

34

33

46

27 8

22
32

4

9

37
28
29

30
Särskilt
fiskekort 42 31
se sida 68

44

Se nästa sida
14

84

45

5

TÄNNÄS

13
84
311

43
6

311

50
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TÄNNÄS-FUNÄSDALENS FVO

7
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TÄN NÄS -FUN ÄSD ALEN S FVO 3
FISKEVATTEN

1
2
3
4
5
6

84

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

311

19
20
21
22
23
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FISKART

Lossen S.R.
Ö,H,S,A,G,L
Frösjön S.R.
Ö,R,H,A,G,L
Västra Vattnan
och Valmen
Ö,H,S,A,G,L
Östra Vattnan
Ö,H,S,A,G,L
Secklingarna
Ö,H,S,A,G,L
Övre Fjetsjön
Ö,H,A,G,L
Fjetån (mellan övre
och yttre Fjetsjön) Ö,H,A,G,L
V. Abborrvickrarna
H,A,G,L
Ö. Abborrvickrarna S.R.
H,A,G,L
Västra Vängarna
H,A,G,L
Östra Vängarna
H,A,G,L
Olåstjärn
Ö,H
Fjettjärn
Ö,L
Vängrösttjärn
Ö,L
Ormabborrtjärn
Ö,H,A,L
Mossotjärn
Ö,A
Mossotjärnloken
A
Mörttjärnarna och
Mörttjärnån
A,G,M,L
Ö,R
Nageltjärn S.R.
Styggtjärn
Ö,A,L
Stortjärn
Ö,G,L
Mörttjärn (Brattströmstjärn) (CR)
Ö
Övre Mösklan
Ö,H,S,A,G,L
(till Fiskbäckens inflöde) S.R.

24 Tännån

Ö,H,S,A,G,L

25 Kroktjärn

A,G

26 Endrolloken

Ö,H

27

Norra och
södra Pettertjärn

28 Dödgäddtjärn

Ö,A
Ö,H,G,L

29 Fisklöstjärn

(Storöringtjärn)
30 Kråksjön
31

Grundsjön

Ö
Ö,L
H,A,G,L

32 Storabborrtjärn

A,G

33 Vintervägstjärn

H,G,L

34 Halvarsvenstjärn
35 Myr-Per Tjärn
36 Kufabborrtjärn
37

Lilla Tannsjön

39 Dammtjärn
40 Fiskdammtjärn
41

Käringsjön

42 Sörpmattjärn S.R.

G
A
A,G
H,A,G,L
A,G
R
H,A,G,L
Ö,L

43 Fjetån

Ö,H,G

44 Storsiktjärn

S,A,G

45 Kojetjärn

S,A,G

46 Rogsån
47

Rogstjärn

60 Gammelflakaviktjärn

Ö,H,A,G
A,G,L
Ö,H
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TÄNNÄS

TÄNNÄS-FUNÄSDALENS
FISKEVÅRDSOMRÅDE
FISKEVATTEN

1
2
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63

3

FISKART

Lossen S.R.
Ö,H,S,A,G,L
Frösjön S.R.
Ö,R,H,A,L
Brändåstjärn
Ö,A,L
Lomtjärn
Ö,A,L
V. Ränningarna
Ö,A,L
Pick Halvar Tjärn
Ö,A
Pusttjärn
Ö,A,L
Larsson Tjärn
A
Råndån
Ö,A
Norra Ränningarna Ö,S,L
Kölsjön
Ö,R,S,A,L
Lilla Kölsjön
Ö,S,A,L
Stenröstjärn
A
Kölån
Ö,G
Ö,L
Gäddtjärn S.R.
Bokån
Ö
Getröstbäcken
Ö
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FISKETIPS
Harren, Härjedalens Landskapsfisk.
Kanske vår tacksammaste fiskart att
fiska med fluga. Inte för att den är
extra lättlurad, hon kan vara svår, Solfisken. Men till skillnad från öringen
(som går över från en insektsdiet till
att äta småfisk så snart den blivit
stor nog), så smaskar harren gärna i
sig insekter under hela livet. Därför är
det inte omöjligt att just din Europa
12:a faller en 2 kilosharr på läppen
under din fisketur i Tännäs!

311

Se nästa sida
FUNÄSDALEN

ALEN
84

84

TÄNNÄS

84
311

311
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NNÄS

Se nästa sida
Du hittar återförsäljare av fiskekort och
Fiskepasset längst bak i guiden.

1

mot
Hede

84
311

Särskilt fiskekort
se sida 68
2

48

49

54

50

55
54

51
53
52

311
56
57
59
58

Se föregående sida

63

61

62

59

mot Särna
TÄNNÄS-FUNÄSDALENS FVO
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53
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TÄNNÄS-FUNÄSDALENS
FISKEVÅRDSOMRÅDE
FISKEVATTEN

71 Funäsdalssjön

3

FISKART

Ö,R,S,A,G,L

TÄNNDALEN
72 Ljusnedalssjön
73 Acktjärn
74 Hammartjärn
75 Klyfttjärn

Ö,S,G,L
Ö,R,A
R,Ö
R,L

mot
Röros

Ö
Ö
Ö

Se föregående sidor

84

76 Östra

Rosseltjärn
77 Ljusnan
78 Funån
79 Västra

Rosseltjärn

Ö,R

FUNÄSDALEN

ALEN
84

84

TÄNNÄS

84
311

Du hittar återförsäljare av fiskekort och Fiskepasset längst bak
i guiden.
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311
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FISKETIPS
mot
Bruksvallarna

I skogarna mellan Funäsdalen och Tännäs
hittar du tre fina vatten – Hammartjärn
som håller ett fint rödingbestånd och där
det ligger en raststuga. Acktjärn med
både öring och abborre och den slingriga
Klyfttjärn där det också simmar runt fina
öringar! Underbar natur omringar alla tre
och ett besök rekommenderas!

FUNÄSDALEN
71

84

77

78

73

Särskilt fiskekort
se sida 68

72

84
74
75

79

76

Särskilt
Poolkort
TÄNNÄS-FUNÄSDALENS FVO
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mot
Hede

TÄNNÄS
55
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BRUKSVALLARNAS
KORTFISKEOMRÅDE
EN DEL AF FISKEPASSET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4

14
11

FISKART.

Måns-Erstjärn
Ö,A,R
Djuptjärn
Ö,R,A
Stortjärn
Ö,A
Messlingstjärn
Ö
Dalatjärnarna
Ö,A
Mittån S.R.
Ö
Bränneggtjärnarna
Ö,R
Långtjärnarna
Ö
Kroktjärn
Ö,R
Storbäckstjärn S.R.
Ö,R
Ljusnan, norra stranden
S.R. t.o.m. Ljusnetjärn
Ö
Messmörtjärn S.R.
Ö,R
Fålåtjärn
R
Ljusnetjärn
Ö, R

FJÄLLNÄS

TÄNNDALEN
Du hittar återförsäljare av
fiskekort och Fiskepasset
längst bak i guiden.
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För mer information hänvisar vi
till Calazos karta ”Funäsfjällen”
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FISKETIPS
Ljusnan är klar som gin och vacker som få
där hon ringlar fram. Men tänk på hur du
rör dig vid vattnet för att inte skrämma
hennes skygga invånare.

Särskilt fiskekort
se sida 68

RAMUND- 13
BERGET

mot
Ljungdalen

12

mot
Mittådalen

6
Särskilt
fiskekort
se sida 68

531

10
5
4
3

7

BRUKSVALLARNA

2
9

533
8

1

11

mot Funäsdalen

FUNÄSDALEN

TÄNNDALEN
84

BRUKSVALLARNAS KFO
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57
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mot
Röros

TÄNNDALEN
1

2

FISKETIPS
Nej, det är ingen myt…
När det gäller fiske är tålamod en dygd!

58
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TÄNNDALSSJÖN-ÖSTERSJÖNS FVO
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TÄN NDA LSSJ ÖN
5 ÖST ERSJ ÖNS

FUNÄSDALENFISKE VÅRDS OMRÅ DE
84

mot
Funäsdalen

FISKEVATTEN

1
2
3

Tännån
Tänndalssjön
Östersjön

FISKART

Ö,H
Ö,R,H
Ö,R,H

3
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Du hittar återförsäljare av fiskekort och Fiskepasset längst bak
i guiden.

För mer
information
hänvisar vi till
Calazos karta
”Funäsfjällen”

2020-06-09 09:56

FISKETIPS
Försök läsa ditt strömvatten och hela
tiden tänka ur en fisks perspektiv. ”Var
kan jag stå för att få i mig så mycket mat
som möjligt, samtidigt som jag ödslar
med så lite energi som möjligt”?

531

mot
Mittådalen

5
5

2

MESSLINGEN
3

537
1

2

60
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MESSLINGENS FVO

2020-06-09 09:56

6

MES SLIN GEN S
FISKE VÅRDS OMRÅ DE
FISKEVATTEN

1
2
3
4
5
6
7

7

Messlingen
Mittån
Stadsån
Särvån
Storbäckarna
Brändåstjärn
Tjärnar i
Särvdalen

FISKART

Ö,R,H,A,L
Ö,H
Ö,R
Ö
Ö
R
Ö,R

4

Du hittar återförsäljare av fiskekort och Fiskepasset längst bak
i guiden.

37
6
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mot
Hede
För mer
information
hänvisar vi till
Lantmäteriets
fjällkarta Z8.
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MESSLINGEN

mot Mittådalen
537
ALLARNA

NÄSDALEN

mot
Bruksvallarna

10
9

6
3

24 8
4
5
2
7
21

84
22

20

15

11

16
1

18

TÄNNÄS
12

17

13
14

23

19

84
311
62
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LJUSNEDALS KFO
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Du hittar återförsäljare av fiskekort och Fiskepasset längst bak
i guiden.

7

LJUS NED ALS
KORTF ISKEO MRÅD E

FISKEVATTEN

FISKART

1 Lossen

Ö,S,A,G,L,H
Ö,S,A,G,L,H

2 Ljusnedalssjön
3 Ljusnan, upp

till väg 531
4 Tevsjön

Ö,H
Ö,R,H,L,G

5 Tevån, nedströms

FISKETIPS

Tevsjön
6 Häckelsjön

Ö,H
Ö,R,L

7 Röån, uppströms till

Abborren är en av våra mest utbredda fiskarter men också en av
våra populäste fiskar. Och inte så
konstigt då den är både huggvillig
och en superb matfisk! Abborren
nappar bäst under högsommaren
och tidig höst även om den går att
lura under hela året. Mete, jigg eller
små spinnare fungerar fint!

Östfjällsvallen
8 Ormån
9 Ånnfjällstjärn
10 Uggtjärn
11 Tramtjärn
12 Brattbackstjärnen
13 Rörtjärn
14 Östra och Västra

Lossentjärnarna
15 Rödtjärn
16 Kolbenssjöarna
17 Stortjärn
18 Kolbensbäcken
19 Ulvbergstjärn
20 Galtjärn
21 Fisklöstjärn

mot Hede
För mer information hänvisar vi
till Calazos karta ”Funäsfjällen”
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Ö
Ö
Ö,R
Ö,R,L
Ö,R
Ö,R,L
Ö,R

22 Lilltjärn
23 Lillulvtjärnen
24 Häckeltjärn

Ö,R
Ö,R
Ö,R,L
Ö,R,L
Ö
Ö,L
Ö,R
Ö,R
Ö
Ö,L
Ö
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ÅTERFÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN,
GUIDER & BUTIKER
BRUKSVALLARNA

TÄNNÄS

ICA STIGMYHRS Tel 0684-200 56

TOPSPORT FUNÄSDALEN
Butik, uthyrning av utrustning & guidning
Tel 0684-214 35
www.topsport.se

TÄNNÄS FISKECENTRUM
Butik, uthyrning av utrustning & guidning
Tel 0684-242 00
www.tannasfiskecentrum.se
SPORTLADAN
Butik
Tel 073-629 93 97
www.sportladan.se

OKQ8 FUNÄSDALEN
Tel 0684-211 14

FUNÄSFJÄLLEN

FUNÄSDALEN

FISKEDRAGET - FISKE & FRITID
Tel 0684-291 00
FJÄLLSPORT
Butik
Tel 0684-211 81
www.funasdalenberghotell.se
HOTELL FUNÄSDALEN
Tel 0684-214 30
www.funasdalenberghotell.se

STRAPATSER
Guidning
Tel 0684-211 21
www.strapatser.nu
ELIAS NYGREN
Fiskeguide
Tel 076-3149625
NÄTTAN SKOG & FRITID
Fiskeguide
Tel 070-250 18 63

TÄNNDALEN
BYBUA Tel 0684-223 01
SKI LODGE TÄNNDALEN
Tel 0684-155 00
www.tanndalen.com
TÄNNDALSVALLENS FJÄLLSTUGOR
Tel 0684-221 94

64
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ÅTERFÖRSÄLJARE, GUIDER OCH BUTIKER
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ÖVERSIKT FISKEOMRÅDE
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mot
Röros

STATENS

Destination Funäsfjällen 0684-15580

Med Fiskepasset har du tillgång på
samtliga sju fiskeområden i västra
Härjedalen. Här kan du se exakt vilka
vatten du får fiska i.

FISKEPASSET FUNÄSFJÄLLEN

Du hittar återförsäljare av fiskekort
och Fiskepasset längst bak i guiden.

1

4

1

4

3

2

Mittåkläppen

84

533

84

Taxi 0684-10800

7

311

7

6

5

3

537

6

84

mot Särna

Hälsocentral 0684-16060

Tänndalssjön/Östersjön ..... Sid 58/59
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För mer information
hänvisar vi till
Calazos karta
”Funäsfjällen”
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SÄRSKILDA REGLER FÖR
UNDANTAGSVATTEN
FJÄLLNÄS
Speciellt fiskekort gäller för sjön
Malmagen i Fjällnäs. Fiskekortet
finner du på Göransgården.

LÄNSSTYRELSEN
RUVTHEN SIJTE
Endast flugfiske i Bredån.

TÄNNÄS-FUNÄSDALEN
FVO
Under Harrens lektid 20/4-10/6
råder fiskeförbud inom ett avstånd
av 200 m från till- och utloppen
till Övre Fjetsjön, Östra och Västra
Abborrvickrarna, Östra och Västra
Vängarna och Lilla Tandsjön.
I Tännån råder fiskeförbud från
kraftledningen nedströms länsväg
311 till 200 m nedströms väg 84
från den 1/8 fram till isläggningen.
Speciellt fiskekort gäller för
Frösjön och poolerna 1-4 i Tännån.

I Tännån, ovan Pool 4, köper du
fiskekort i samband med boende på
Nättan Skog & Fritid.
För trollingfiske i Lossen gäller särskilda regler, information om detta
finns på Tännäs Fiskecenter.
Endast flugfiske: Nageltjärn, Ö Abborrvickrarna +Gäddtjärn +Fjetån
+Öv Fjetsjön +Tvärtjärn +Sörpmattjärn +Öv Mysklan

BRUKSVALLARNAS KFO
Endast dygnskort på Messmörtjärn
och Storbäckstjärn.
Endast flugfiske: Mittån: Fr.o.m.
1 km uppströms bron i Mittådalen
och ytterligare 2 km uppströms
(till Mittåfallet, nedan Mittåberget). Ljusnan, från kyrkogården
(Bruksvallarna) 1 km nedströms.
Från hängbron vid Lillåsvallen till
hängbron vid Klinken.

REGLER

TECKENFÖRKLARING

7 Fiskepasset är personligt och får
ej överlåtas.
7 Passet gäller även för ungdom
under 16 år som medföljer
kortinnehavaren.
7 Fiskepasset ska medföras vid
fiske och på begäran av fisketillsyningsman uppvisas för kontroll.
7 Med sportfiske avses handhållet
fiskeredskap.
7 Fiske efter öring i strömmande
vatten samt i sjöar och sel inom
ett avstånd av 200 m från dess
till- och utlopp är förbjudet under
tiden 1/9-31/10.
7 I Tännån är det tillåtet att fiska
harr efter 1/9, öring skall återutsättas.
7 Fångstbegränsning skall gälla
Öring, Röding och Harr.

Fiskepasset ger dig tillgång till de
flesta vatten i Funäsfjällen och kan
köpas för 1 -7 dygn eller ett årskort!
Det finns också möjlighet att köpa
områdeskort hos din lokala återförsäljare.

LEGEND | LEGENDE
FISKARENS BÖN

O herre giv mig denna dag, en fisk som heter duga,
en riktigt präktig en, på den att jag, om den må slippa ljuga.

Köp Fiskepasset online på
www.fiskepasset.se

7 Max 4 fiskar/dygn
7 Minimimått: Öring och Röding
30 cm. Harr 35 cm.
SYMBOL
Ö
H
R
A
S
G
L

S.R.
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SVENSKA
Öring
Harr
Röding
Abborre
Sik
Gädda
Lake
Båt att hyra
Tillgänglighetsanpassade vatten
Särskilda regler
Fiskeförbud

ENGLISH
Trout
Grayling
Char
Perch
Whitefish
Pike
Burbot
Boat rental
Disability adapted
waters
Special rules
Fishing ban

DEUTSCH
Forelle
Äsche
Saibling
Barsch
Felchen
Hecht
Quappe, Rutte
Bootsverleih
Behindertengerechte Gewässer
Besondere Regeln
Fangverbot
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SYMBOL SVENSKA
Vindskydd
Väg
Åar och bäckar
Vandringsleder
Skogsvägar
Vatten upplåtna

ENGLISH
Shelter
Road
Rivers and streams
Hiking trails
Forest roads
Water granted for fishing

Vatten EJ upplåtna Water NOT granted
for fishing
Norska gränsen
Norwegian border
TECKENFÖRKLARING
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DEUTSCH
Windschutz
Straße
Flüsse und Bäche
Wanderwege
Forststraßen
Gewässer mit
Angelrecht
Gewässer OHNE
Angelrecht
Norwegische Grenze
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Mellan harr och röding
Längs sjöarna finns miltals av vackra leder att utforska. Dragna för upplevelsen.
Skapade med dig och naturen i åtanke. Upptäck alla våra leder på funasfjallen.se
och läs mer om vårt arbete för en hållbar fjällmiljö.
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