
Rossöns fiskevårdsområdesförening 
18 mil stränder 
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Rossöbygden ger fina fiske- 
möjligheter i ett stort vatten-
system med skiftande karaktär. 
Här hittar du allt från ström-
mande vatten vid Harahällarna 
till fridfulla sjöar och tjärnar så 
som Vallsjön och Volmvattnet.

Sommartid erbjuds ett rikt  
urval av bra öring-, gädd- och 
abborrvatten. Under vårvintern 
är området populärt för sitt fina 
pimpelfiske efter röding och 
stor abborre, eller varför inte 
prova ismete efter gädda? 

Vi har valt ut några fiske-
vatten som vi tror att du som 
sportfiskare kommer att upp-
skatta. Vi hjälper dig gärna att 
skräddarsy din fiskesemester. 

Fiskevatten
Fiskevårdsområdet ligger utmed 
Fjällsjöälven och knyts samman i  
Bodumssjön med en skärgårdslik-
nande miljö av öar, holmar och vikar 
som omgärdar Rossön med 18 mil 
stränder. Sommartid erbjuder  
Bodumssjön ett varierat och spän-
nande fiske. Inom fiskevårdsområdet 
finns även ett flertal sjöar och tjärnar 
att utforska. Populära vatten bland 
våra fiskegäster är Storflyn, Lessjön, 
Degervattnet och Volmvattnet, som 
såväl under vinter- som sommartid 
ger fina fångster av gädda och  
abborre. För fiske efter öring och 
röding är Vallsjön, 
Bollstjärn, Byvattnet 
och Nagasjöån att 
rekommendera. 

Fiskarter
Gädda och abborre är 
områdets vanligaste 
fiskarter. Rossöbyg-
den gränsar mot fjäll-
världen och här finns 
även fiskevatten med 
självreproducerade 
öring och röding. 
Övriga arter inom 

fiskevårdsområdet är sik, harr, lake, 
mört, id, braxen, benlöja m fl.
Gädda: vanlig vikt 1–5 kg – max 10 kg.
Abborre: vanlig vikt 0–1 kg – max 2 kg.
Öring: vanlig vikt 0–2 kg – max 8 kg.
Röding: vanlig vikt 0–1 kg – max 2 kilo.
Harr: vanlig vikt 0–1 kg – max 1 kilo.
 

Fiskesäsong
Fiske efter gädda 
är bäst under juni 
månad, främst veck-
orna kring midsom-
mar. Även hösten 
är en bra tid att lura 
storgäddan. Abborren 
hugger bäst under 
perioden juli–septem-
ber. Öringfisket når 
sin topp i juni, särskilt 
kring midsommartid 
när sjösandsländan 
kläcker.

Isfiskesäsongen bör-
jar i december och 
pågår fram till mitten 

av april. Gädda och  
abborre är lättast att få  

i mars och april medan  
rödingen med fördel kan 
fiskas under hela vintern.
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Här hittar du oss          
        Välkommen

Rossöns  
fiskevårds- 
områdesförening

Härbret



Fiskemetoder
För gädd- och abborrfis-
ke sommartid gäller det 
att betesboxen är laddad 
med poppers, wobblers, 
spinnare, jerkbaits och 
jiggar. Små wobblers är 
alltid gångbart när det 
gäller att lura storab-
borren. Under vintern 
rekommenderas olika 
varianter av pimpelfiske, 
allt från vertikalpirk 
till mormyska. Är man 
ute efter gädda brukar 
ismete eller traditionellt 
angeldonsfiske ge bra 
resultat.

Fiskeregler
I strömmande vatten  
råder fiskeförbud sep-
tember-maj. I övrigt hän-
visas till aktuell informa-
tion på hemsidan eller 
på anslag vid respektive 
vatten.

Båtar och fiskeredskap
Vi har fem båtar i varierande storlek 
för uthyrning till våra fiskegäster.  
I hyran ingår även flytväst. Båtarna 
kan hyras med eller utan motor. 
Sportfiskeredskap finns att köpa i 
ortens sportbutik. 

Logi
ABOR Motell & Lizas Kök erbjuder 
2-4 bäddsrum med gemensamma 
toalett- och duschutrymmen. Mot-
ellet ligger vid Bodumssjön inne i 
samhället Rossön.
Härbret ligger vid Rossöns GKs
golfbaneanläggning i Näsets by
vid Näsån. Härbret har nio bäddar
och är indelat i två separata rum
med pentryn och ett loft med bras- 
kamin och tv. I anslutning till härbret

finns en servicebyggnad med kök
för självhushåll, toalett och dusch.
I servicebyggnadens övervåning 
finns fem bäddar.
Stugan Björken vid Vallsjöns strand 
har fyra bäddar och är utrustad med 
gasolanläggning i form av kylskåp, 
spis och kamin.
Loftstugan vid Byvattnet är en liten
stuga med sovloft: 1–4 bäddar.
Stugan har vedkamin
och gasolkök.

Mat
ABOR Motell & Lizas Kök serverar 
mat alla dagar i veckan under turist-
säsongen. Restaurangen har full-
ständiga 
vin- och 
spriträt-
tigheter.
Under 
som-
marmånaderna håller Rossöns 
Golfklubb sin servering öppen med 
kioskvaror och enklare luncher.

Övrig service
Inne i samhället Rossön finns livs-
medelsaffär/systemombud, bensin-
mack, sportbutik och järnhandel. 
I Backe, 10 km, finns läkare och 
apotek.

Övriga aktiviteter
Intressanta utflyktsmål är hällmål-
ningen vid Harahällarna i Naga-
sjöåns mynning. Utsiktsplats från 
berget Gesfrun. Naturreservat vid 
Vallsjön med månghundraåriga 
tallar. Vandringsled i Bollsbergets 
naturreservat. Hembygdsgård med 
stenåldersmuseum. 9-håls golfbana. 

Resor och transporter
Lämpligaste färdsätt till området är 
med egen bil.
Umeå 260 km.
Östersund 160 km.
Sundsvall 200 km
Om du kommer med flyg:
Midlanda fpl, Sundsvall 180 km
Åre-Östersund fpl 180 km

Fiskevärd
Rossöns Fiskevårds- 
områdesförening 
Position (WGS 84):  
Lat. 63º54´50´´N        
Lon. 16º18´43´´E
Kontaktperson:  
Pecka Andersson
Besöksadress: 
Rossöns Golfbana
Postadress: Näset 170, 88051 Rossön  
Tel.nr: +4670-6526390
E-mail: rossonfvo@gmail.com

Prislista och info på Internet:  
www.rossonfvo.se

Lyckat gäddfiske

Fiske är spännande


