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Övriga sjöar av intresse
Trots att en stor del av fiskevårdsområdet redovisats enligt avrinningsområdesmodell, med
undantag av sjöarna Djupsjön, Grundsjön respektive Rotsjön, förekommer det en del sjöar
som inte inryms i dessa beskrivningar, men trots detta kan ha ett visst fiskeintresse. Dessa
sjöar omnämns under denna rubrik. Fler sjöar än de nedanstående kan givetvis också vara av
intresse och värde, vilket kanske de som tar del av planen kommer att tycka, men till planens
försvar måste då sägas att det är ytterst svårt att få med alla vatten.
Musi samt Lintjärnen
Är två relativt stora sjöar mitt på det välkända flygsandfältet i Bonäs, med bland annat goda
bestånd av abborre.
Att dessa redovisas här beror främst på att smärre undersökningar har skett i Musi, denna
sjöprovfiskades 1994. Fisket har bedömts som oklassat beroende på att temperaturprofil
respektive siktdjup saknas. Vid fisket fångades abborre respektive gädda. Abborren uppträdde
frekvent, fångsten per ansträngning var 20.5, medan gädda var mer ovanlig (F/A 0.1). Vikten
per ansträngning var för abborre 1028.1 g medan den för gädda var 21.5 g.
Gäsjön
Detta är en vackert belägen sjö på kommungränsen mellan Mora och Orsa rakt öster om
Fisklösen (den i Böåns avrinningsområde).
Sjön avvattnas österut ned till Djupån (fortsättningen på Näckån) och vidare ut i Unnån.
Sjön har bedömts vara försurad varför kalkning konsekvent utförs. Mot bakgrund av
kalkningsverksamheten har den även provfiskats i kontrollprogrammet för
kalkeffektuppföljning (1993). Fisket har bedömts som oklassat p g a att temperaturprofil
respektive siktdjup saknas. De arter som fångades var abborre och gädda. Ingen av dessa arter
uppträdde speciellt frekvent, fångsten per ansträngning var för abborre 5 och för gädda 0.1.
Vikten per ansträngning var för abborre 408.6 g och för gädda 11.1 g. Medelvikten på den
fångade abborren var relativt hög.
Vattenkvaliteten är efter kalkning förhållandevis stabil.
Gopsängarna
Gopsängarna utgör en avsnörd del av Spjutmodammen, vilken utgör ett älvmagasin i
Österdalälven. Gopsängarna utgör ett av dessa sidovatten som erhåller kompensation för
fiskeskada i Österdalälven. Ett rymningsskydd finns etablerat i kulverten under banvallen ut
mot älvmagasinet. Fiskbeståndet i Gopsängarna är likartat det i Spjutmodammen, bland annat
förekommer abborre, benlöja, gädda mm. Utplantering av öring har skett sedan 1997 och
därefter konsekvent varje år. 1998 och 1999 planterades även Håckrenröding ut i vattnet.
Öringutplanteringarna har skett dels med Granboöring och dels med s.k. Siljansöring.
Kvantiteterna av utplanterad öring 2001 var 188 kg Siljansöring.
Återfångsterna har varit varierande.
Djuptjärnen/Lintjärnen
Dessa mindre sjöar återfinns direkt öster om samhället Våmhus och innehåller utplanterad
gädda och stor sådan. Gäddan som finns i de två tjärnarna har fångats i Orsasjön medelst
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ryssja och därefter transporterats upp till tjärnarna, vilka för övrigt har förbindelse med
varandra.
Inplantering av gädda är förvisso inte något nytt, utan har dessvärre skett i merparten av
regionens vatten, men detta har dock en ny infallsvinkel – man har skapat ett put-and-takefiske på stor gädda. Mora/Våmhus har genom detta, något nya och djärva grepp, skapat ett
mycket populärt vatten för fiske på storvuxen gädda, något som bland annat
flugfiskehungrande elever på Älvdalens Utbildningscentrum stadigt utnyttjar.
Gravtjärnen
Gravtjärnen återfinns alldeles öster om tidigare nämnda ”gäddsjöar”. Detta vatten utgör i
princip ett put-and-take-vatten, men har en inriktning mot företag, föreningar och liknande
eftersom det utgör ett s.k. hyrvatten där man får boka in sjön för att bedriva sitt fiske. I sjön
har det planterats ut regnbåge, öring respektive röding. Att erbjuda ett fiskevatten enligt dessa
premisser är likväl som ”gäddtjärnarna” ett något nytt och progressivt grepp inom fiskevården
i Mora/Våmhus fvof..
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