
Fiskekort 
Fiskekort köper man hos ICA i Borgafjäll eller på www.natureit.se. 

Fiskekort för Slipsikåns nedre del köper man i Sutme stugby. 

 

Borgafjäll erbjuder ett fantastiskt fiske både för flugfiskare, spinnfiskare samt för de som uppskattar att fiska från båt. I Borgafjäll 
finns allt från spännande fiskevatten på kalfjället till upplevelserika vattendrag på låglandet. Detta informationsblad syftar till att ge 
dig en inblick i några av de fina fiskevatten som Borgafjäll erbjuder. Mer information hittar man på www.fiskeiborgafjall.net. 

Detta informationsblad omfattar ej info om alla fiskeregler som gäller för respektive fiskevatten. Det är varje Sportfiskares ansvar att 
ta reda på vilka regler som gäller i det vatten man avser fiska i. 

 
SAXÅN 
Saxån är nog Borgafjälls mest kända flugfiskevatten men är även ett fint fiskevatten 
om man vill spinnfiska. Saxån erbjuder ett mycket varierande fiske med både 
forsar, strida strömmar och stora lugnsel. Saxåns variation gör att den passar både 
den avancerade sportfiskaren såväl som nybörjare. Fiskeområdet sträcker sig från 
Borgasjön ned till Dabbsjön och det går att nå den största delen av ån med bil. 

Fiskbestånd: Primärt öring, möjlighet till öringar på flera kilon. 
Fiskemetod: Flugfiske, fiske med spinnare/drag (maskförbud) 
Fiskekort: Borgafjäll KFO 

 
KORPÅN 
Korpån är en mindre å än Saxån och har sin källa högt upp på fjället, rinner igenom 
Korpådalen och ner till Borgafjäll. Ån rinner sedan ut i Avasjön för att sedan ringla 
sig ner till Gubbsjön och vidare till Lövsjön. Vissa delar av Korpån är lättåtkomlig 
med bil, men den över delen av ån, uppströms Borgafjäll, kräver några kilometers 
vandring. Observera att Korpån sträcker sig över flera fiskekortsområden. 

Fiskbestånd: Primärt öring, möjlighet även till större öringar 
Fiskemetod: Flugfiske, fiske med spinnare/drag (maskförbud) 
Fiskekort: Borgafjäll KFO samt länskort för Västerbotten (beroende på sträcka) 
 

 
AVASJÖN 
Avasjön ligger precis nedanför Borgafjäll och är en del av Korpåns vattenflöde. 
Avasjön är en underskattad sjö med gott och fisk och passar bra både för fiske från 
land och från båt. Framförallt fisket från båt är nog det mest populära i Avasjön, 
men sommartid fångas även många fina öringar från land. Fiskar man från land 
finns också några vindskydd att tillgå. Båt finns att hyra hos Borgagården.  

Fiskbestånd: Öring, röding, abborre, sik 
Fiskemetod: Spinnfiske, mete, långdrag och trolling 
Fiskekort: Borgafjäll KFO 
 

 
BORGASJÖN 
Borgasjön är en reglerad sjö som ligger i dalgången mellan Lillfjället och mäktiga 
Borghällan. Sjön sträcker sig därför över länsgränsen mellan Västerbotten och 
Jämtland. Borgasjön är en relativt djup sjö, rik på öring och röding och är en av 
favoritsjöarna för alla som vill fiska med långdrag. Sommartid kan en bra fiskedag 
ge en mycket god fångst. Båt finns att hyra hos Borgagården och hos Sutme stugby 

Fiskbestånd: Primärt öring och röding 
Fiskemetod: Primärt långdrag och trolling 
Fiskekort: Borgafjäll KFO 
 



För mer information se www.fiskeiborgafjall.net 
eller scanna QR-koden till höger. 

 

 
SANNAREN 
Sannaren ligger där vägen slutar, ca en mil väster om Borga. Sannaren är en 
varierande sjö rik på öring och röding och är en av favoritsjöarna för alla som vill 
fiska med långdrag eller köra trolling. Har man inte egen båt så finns båt att hyra 
på Borgagården. Sannaren når man enkelt med bil och en stor parkeringsplats och 
båtiläggningsplats ligger vid Sannarens strand. Båt finns att hyra hos Sutme stugby. 

Fiskbestånd: Primärt öring och röding 
Fiskemetod: Primärt långdrag och trolling 
Fiskekort: Länskortet för Jämtland 
 

 
SLIPSIKÅN OCH OMGIVANDE TJÄRNAR 
Slipsikån har sin källa i sjön Slipsiken och ringlar sig först en sträcka över kalfjället 
för att sedan leta sig ner till Borgasjön. Den första delen av ån, på kalfjället, omges 
också ån av många fiskrika tjärnar. Området på kalfjället tillhör två kortområden, 
Jämtlands och Västerbottens län, där (OBS) ån samt tjärnarna i Västerbotten är 
kvoterade. Det är ca 6-12 km vandring från Sutme beroende på val av fiskeområde. 

Fiskbestånd: Primärt öring men även röding i vissa tjärnar 
Fiskemetod: Flugfiske 
Fiskekort: Länskort Jämtland/Västerbotten, Sutme stugby (beroende på område) 
 

 
GUBBSJÖN 
Gubbsjön är en relativt grund sjö som ligger ca en mil öster om Borgafjäll och är en 
av de sjöar som tillhör Korpåns vattenflöde. Sjön har ett rikt bestånd av öring och 
abborre och är ett omtyckt fiskevatten både för spinn-, met- och flugfiskare samt 
fiske från båt. Observera att båtfiske i Korpån ej är tillåtet. Båt finns båt att hyra 
hos Borgagården.  

Fiskbestånd: Primärt öring och abborre 
Fiskemetod: Flugfiske, spinnfiske, mete, fiske från båt 
Fiskekort: Borgafjäll KFO 
 

 
STENSJÖBÄCKEN MED OMGIVANDE TJÄRNAR 
Stensjöbäcken är mer en å än en bäck och erbjuder tillsammans med de 
kringliggande tjärnarna ett mycket bra fiske. Här är det endast tillåtet att fiska med 
fluga, ett fiske som passar dessa fiskevatten mycket bra, med gott om utrymmen 
för att lägga ut en fluga på vattnet utan att för den delen behöva vada ut i vattnet. 
Ca 6-7 km vandring från Båtas som ligger strax innan Borgafjäll. 

Fiskbestånd: Primärt öring 
Fiskemetod: Flugfiske 
Fiskekort: Länskort för Västerbotten 
 

 
SAXVATTNET 
Saxvattnet är ett fint fiskevatten som ligger några mil syd-öst om Borgafjäll (strax 
söder om Dabbsjön). Saxvattnet har nog det mesta man kan önska av ett 
fjällfiskevatten, gott om fisk, mitt i vildmarken och en fin natur. Till Saxvattnet tar 
du dig först med bil över bron som går över Saxån strax innan Dabbsjön), sedan har 
man ca 10 km lätt vandring upp till sjön. 

Fiskbestånd: Primärt öring  
Fiskemetod: Flugfiske, fiske med spinnare/drag  
Fiskekort: Länskort för Jämtland 
 

Ovan är bara några av alla de fina fiskevatten som Borgafjäll med omnejd erbjuder. Andra vatten som är värda att besöka är bl a: 

 Lilla- och Stora Oxvattnet 
 Rödingsjön 
 Lövsjön 
 Heligsjön 

 Daimån 
 Långseleån 
 Rukasjö 
 Dabbsjön 

 Spanjesjön 
 Kalvtjärnarna 
 Värjaren 
 Lejaren 

 


