
FISKE FÖR ALLA 
Svenskt Fiske besökte kommunen i Jämtlands län som satsar stort på att tillgängliggöra 

lokala vatten. Här bygger man bokstavligt talat fiskemöjligheter för fler målgrupper 
Text och foto: Bengt Olsson

S
trax efter Vitvattnet vid skyl-
ten Stortjärn svänger vi vän-
ster från E45 och stannar på en 
väl tilltagen parkering där flera 
person- och husbilar står. Strax 

bredvid ligger den vackra källsjön Stortjärn i 
Övre Hoans fiskevårdsområde som är ett av 
de 18 lokala vatten Bergs kommun hittills har 
arbetat med. Runt stora delar av tjärnen finns 
nu breda bryggor av trä och fiskeplatser som 
möjliggör ett enkelt fiske för många olika 
målgrupper som funktionshindrade, pensio-
närer, småbarnsföräldrar med barnvagn och 
skolklasser. Här finns även en eldplats med 
grillmöjligheter, en värmestuga, ett rensbord 
för fångsten, soptunnor, flera vindskydd, en 
välfylld vedbod, en anslagstavla med aktuell 
information och en handikappvänlig toalett. 
Stortjärn är därigenom ett mycket välskött 
och lättillgängligt P&T-vatten för alla fiskein-
tresserade. 

Eldsjälarna Irene och Lennart Person från 
fiskevårdsområdet bjuder inledningsvis på 
fika vid vindskyddet och berättar om till-
gänglighetsanpassningen av Stortjärn till-
sammans med projektledaren Conny Elf från 
Bergs kommun. När vi sedan stannar upp och 
plockar lite mogna hjortron vid strandkanten 
kommer en äldre herre precis tillbaka från 
en av fiskeplatserna och kan visa upp en fylld 
fångstkvot på tre regnbågar. Han berättar att 
han ofta åker hit för att det dels är lättillgäng-
ligt och bra med fisk som regnbåge, öring, 
röding och abborre, dels är det lugnt och 
skönt med vacker natur. Vid tjärnen träffar vi 
sedan den unge rullstolsburne fiskeentusias-
ten Malte Andersson som ofta kommer hit. 
Malte fångar efter en stund en fin abborre på 
flötmete med mask. Längre bort vid tjärnens 

västsida står ett par från Sundsvall som har 
knäckt koden och drar flera regnbågar på 
spinnfiske med små lila drag. Sammantaget 
blir vi väldigt imponerade av den välskötta 
anläggningen. Kanske kommer vi tillbaka 
redan till vintern då isfisket efter röding ska 
vara riktigt underhållande.

FiskeDestination Berg
Satsningen på tillgänglighet av fisket i Bergs 
kommun är ett lyckat samarbete mel-
lan kommunen, lokala fiskevårdsområden 
och berörda markägare. Man har nu byggt 
träbryggor och fiskeplatser som underlättar 
för funktionshindrade på 18 platser runt om 
i kommunen, både vid P&T-vatten och vid 

 BERGS KOMMUN SATSAR PÅ 

Långtjärn i Handsjöns FVOF är ett annat exempel på ett lättillgängligt vatten. Tar man sig bara upp för den 
branta vägen väntar en spektakulär anläggning med fiske efter regnbåge, öring och röding i en riktigt 
trolsk och vacker vildmarksmiljö. Conny Elf och Pär Nilsson från fiskevårdsområdet spanar efter vak.

Malte Andersson älskar att fiska och 
besöker ofta Stortjärn.

 De väl genomtänkta fiskeplatserna 
möjliggör fiske för rullstolsburna.

olika naturvatten och mer är på gång. Verk-
samheten är en del av satsningen FiskeDesti-
nation Berg som i grunden är ett mångårigt 
Leaderprojekt för att utveckla och mark-
nadsföra det mycket varierande och attrak-
tiva fisket i kommunen. Förutom olika info-
satsningar och skyltning av fiskevattnen har 
man även skapat ett särskilt fiskekort som 
gäller på över hundra vatten i kommunen: 
Fiskaiberg-kortet. Under 2020 utbildades 20 
fiskevärdar i bland annat guidning, värdskap 
och marknadsföring. Man har också medver-
kat i flera avsnitt av TV-programmet Fiske-
destination. 

Under hösten uppförs landets första fiske-
informationsbyrå vid macken i Rätan i form 
av en stor grillkåta. Här kan man stanna 
till för att få information om kommunens 
alla fiskevatten och möjligheter. En särskild 
förening för de lokala fiskevårdsområdena, 
Föreningen Fiska i Berg, ska se till att in-
formationsbyrån och anläggningarna lever 
vidare efter att projektet avslutats. 

Läs mer och hitta hit: www.fiskaiberg.se
Köp Fiskaiberg-kortet: 
www.fiskekort.se/fiskaibergpasset

Med sitt klara vatten och omgivande skogbeklädda berg är 
Stortjärn, som ligger mellan Vitvattnet och Rätan, en riktig 
pärla. Här Irene och Lennart Person från Övre Hoans FVOF till-
sammans med projektledaren Conny  Elf från Bergs kommun.

Gott om regnbåge: två besökare 
som knäckte koden och fick fisk.

En viktig skylt vid vattnet. Infrastruktur vid Stortjärn.

Stortjärn har gott om plats och passar 
därmed även perfekt för fiskeutflykter 
för skolklasser eller arbetsplatser.
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