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Rapport från Östersjöälvarna 2020 

	 	 	 	 	 	 

S"#elsen för Östersjölaxen har "llsammans med representerade förvaltningsorganisa"oner i 
Östersjölaxälvar i Samverkan tagit fram en rapport från våra Östersjölaxälvar. Rapporten visar älv för älv 
hur förvaltningen ser ut, fiske"llsyn, sporBiskets fångster och uDag, fiskekortsintäkter och fiskedygn. 
Rapporten belyser även situa"onen med sjukdomsläget samt övriga intäkter kring fisket.  Sy#et med 
rapporten är aD vi ska bidra med eD underlag "ll en mer ekosystembaserad och beståndsspecifik 
förvaltning och därmed uppfylla mål för bestånd av lax och öring i den gemensamma fiskeripoli"ken. 
Helcom samt Sveriges miljömål för levande sjöar och vaDendrag, rikt växt och djurliv samt den av 
Riksdagen antagna frilufspoli"ken.  

I denna rapport har sammanställts informa2on från de av Interna2onella forskningsrådet klassade 
vildlaxälvarna, Torne, Kalix, Råneå, Piteå, Åbyn, Byske, Kåge, Rickle, Sävar, Vindeln, Öre, Lögde, Ljungan, 
Testeboån, Emån och Mörrumsån. Med i studien finns även Bureälven, Hörnån och Moälven som kan ses 
som poten2ella laxälvar.  

I rapporten redovisas fångster, uNag, intäkter och hur förvaltningen i våra laxälvar ser ut idag. DeNa är en 
vik2g del för aN vi ska få kunskap om vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt vaNendrag för aN 
bevara, restaurera och hållbart nyNja Sveriges vildlaxälvar som mynnar i Östersjön. S2Pelsen för 
Östersjölaxen och Östersjölaxälvar i Samverkan har i sin organisa2on en nära kontakt och samverkan med 
älvarnas förvaltningsorganisa2oner och därmed eN ovärderligt nätverk för aN samla in informa2on. 
U2från kontakter med älvarnas förvaltningsorganisa2oner och den insamlade informa2onen i denna 
sammanställning så ser man tydligt en stor varia2on av de olika älvarnas kännedom om fångst och uNag 
idag.  

Vissa älvar, framförallt våra stora älvar i Norr är kunskapsunderlaget oPa brisSälligt och uppgiPerna är då i 
många fall antaganden från representanter från älvdalarna. Det finns dock generellt en stor vilja och 
ambi2on från förvaltningsorganisa2onerna aN jobba för aN uppnå de beståndspecifika målen och en 
långsik2gt hållbar ekosystembaserad förvaltning inom respek2ve vaNendrag.  

I denna sammanställning ingår inte de stora odlingsälvarna samt många av de mindre kustmynnande 
vaNendragen.  
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E" exempel på den geografiska uppdelning längs Kalixälven och Ängesån visar tydligt på  komplexiteten 
över ägarförhållandena.  

I framförallt NorrboNensälvarna är oPa ägarförhållandena komplexa med många mindre byar,samfälligheter 
och enskilda ägare, oPa på olika sidor av älven. DeNa försvårar naturligtvis möjligheterna aN få 2ll en 
enhetlig förvaltning av bestånden. 
 

Säsongen 2020 
Denna sammanställning är en sammanställning av uppgiPer från nära 200 förvaltningsorganisa2oner från 
de vilda ÖstersjövaNendragen från nordligaste Sverige ner 2ll Mörrumsån i söder. Enbart intäkterna från 
fiskekortsförsäljningen uppgick för säsongen 2020 2ll över 16 mkr från dessa älvar och åar. Intäkter från 
övrigt som är direkt relaterat 2ll fisket så som guidning, boende, båtuthyrning mm. uppgick 2ll hela 50 mkr.  
Det totala uNaget på lax uppgick 2ll knappt 9000 laxar och 1100 öringar och antalet fiskedygn i dessa 
vaNendrag uppgår 2ll över 97 000. 
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Intäkter och fiskedygn

 Kor"ntäkter Intäkter från sporBisket Fiskedygn

Torne gränsälven 4500000 30000000 30000

Torne svensk del 450000 90

Muonioälven 30000 730

Lainioälven 150000 600000 1350

Kalixälven 750000 7500000 5000

Råneälven 160000 2765

Piteälven 99730 2230

Åbyälven 142900 2905

ByskeälvenAC 1050000 6800

Byskeälven BD 52000 640

Kågeälven 105800 35000 3183

Bureälven 110000 1500 5200

Rickleån nedre 100000 1300

Rickleån övre 23000 595

Sävarån 200125 4651

Vindelälven 2500000 10000000 2700

Hörnån 100000 1900

Öreälven 340000 3600

Lögdeälven 530000 7000

Moälven 2450

Ljungan (avser 2019) 390470 2844

Testeboån 120000 2400

Emån 1365000 800000 2816

Mörrumsån 4000000 1000000 6300

 

 17890025 50386500 99449
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Fångst och uttag

Totalt antal, både inrapporterade och uppskaNade fångster 
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 Laxfångst Lax åter Öringfångst Öring åter

Torne gränsälven 7800 780 400 350

Torne svensk del 20 18 2 2

Muonioälven 46 3 2 2

Lainioälven 170 40 0 0

Kalixälven 1000 200 500 200

Råneälven 25 24 3 3

Piteälven 20 17 41 30

Åbyälven 88 84 128 111

ByskeälvenAC 550 496 160 103

Byskeälven BD 65 45 128 118

Kågeälven 46 46 236 236

Bureälven 55 55

Rickleån nedre 7 4 119 90

Rickleån övre 14 8 30 23

Sävarån 4 4 120 99

Vindelälven 450 180 20 20

Hörnån 4 211 168

Öreälven 300 200 200 100

Lögdeälven 150 45 50 15

Moälven

Ljungan 41 40 890 500

Testeboån 9 9 23 23

Emån 120 118 523 516

Mörrumsån 427 317 317 270

 

 11356 2678 4158 3034



Förvaltningsfrågor 

* De"a är en uppska"ad siffra som beskriver rapporteringsviljan i procent 
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FiskeräDs-

ägare FVO
Fångst- 

rapportering

inlämnade 
fångstrapporter 
i procent *

Regler 
utöver 
FIFS Tillsyn

Torne gränsälven 2000 50 Nej 45% Nej Ja

Torne svensk del 100 10 Nej 90% Nej Ja

Muonioälven 20 Ja 65 - 70% Nej Ja

Lainioälven 62 5 Ja 63% Ja Ja

Kalixälven 1000 30 Ja 20% Ja Ja

Råneälven 270 3 Ja 80% Ja Ja

Piteälven 700 30 Ja 60% Ja Ja

Åbyälven 147 2 Ja 90% Ja Ja

ByskeälvenAC 320 1 Ja 90% Ja Ja

Byskeälven BD 28 1 Ja 60% Ja Ja

Kågeälven 340 2 Ja 99% Ja Ja

Bureälven 430 1 Ja 75% Ja Ja

Rickleån nedre 30 1 Ja 60% Nej Ja

Rickleån övre 80 1 Ja 10% Ja Ja

Sävarån 408 1 Ja 59% Ja Ja

Vindelälven 5000 26 Ja 50% Ja Ja

Hörnån 232 1 Ja 60% Ja Ja

Öreälven 508 1 Ja 50% Ja Ja

Lögdeälven 150 2 Ja 50% Nej Ja

Moälven 2000 17 Nej 10% Ja Ja

Ljungan 77 1 Ja 80 % Ja Ja

Testeboån 63 1 Ja 90% Ja Ja

Emån 1 7 Ja 100% Ja Ja

Mörrumsån 6 2 Ja 102% Ja Ja

 

 13972 196



Torneälven


 
Namn på vaDendraget:     Torneälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:    Gränsälven 
Typ av organisa"on:     Samfällighet 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  Ca. 30 000 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     Ca. 4,5 mkr. 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm:  Ca. 30 mkr. 

Totalt antal fångade laxar:     Ca. 7800 
Varav återutsaDa laxar:     Ca. 780 
Totalt antal fångade öringar:    Ca. 400 
Varav återutsaDa öringar:     Ca. 350 

Sjukdomsläget. BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå:  
I nedre Torneälven var det en del sjuk lax 2020, och det behövs mer forskning. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Extrem goda förhållande (vaNenstånd och temperatur) men fångsterna uteblev 2ll stor del. Vi tror det kan 
finnas en stor risk för aN sjuk lax inte orkar sig upp för forsarna. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:    UppskaNningsvis 2000 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:   Minst 50 byar och samfälligheter.  
 
Egna regler utöver FIFS:     Nej 
Fångstrapportering:     Nej, det stora flertalet har ingen 
fångstrapportering. 
Sker fångstrapportering digitalt:    Ja, på vissa områden. 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:   45% 

Fiske"llsyn/kontroller:     Ja, Länsstyrelsen bedriver 2llsyn. 
Om ja, hur många "llsynspersoner: 
Årligt antal "llsyns"mmar: 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:   Nej 
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Torneälven (helsvenska delen)


 
Observera. DeDa avser endast eD område längs den hel svenska delen av Torneälven. 

Namn på vaDendraget:    Kengis Bruk 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Kengis Bruk AB 
Typ av organisa"on:    Företag 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  90 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     450 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 

Totalt antal fångade laxar:    20 
Varav återutsaDa laxar:    18 
Totalt antal fångade öringar:   2 
Varav återutsaDa öringar:    2 

Sjukdomsläget. BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå:  
2019 hade vi en del sjuka lax.  Det var bäNre 2020. Men dom senaste åren har laxen inte tagit våra flugor på 
samma säN som 2digare. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Hög vaNen, känns som det var mycket stora laxar (vi tappade många laxar). 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:    UppskaNningsvis 100 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  Minst 10 byar och samfälligheter. 

Egna regler utöver FIFS:     Nej 
Fångstrapportering:     Nej 
Sker fångstrapportering digitalt:    Nej 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:   90 
 
Fiske"llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:    2 
Årligt antal "llsyns"mmar:     30 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:   Ja 
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Muonio älv


 
Observera. DeDa avser endast eD område längs Muonio älv. 

Namn på vaDendraget:    Muonio älv 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Aareavaara FVOF 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  730 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     30 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 
 
Totalt antal fångade laxar:    46 
Varav återutsaDa laxar:    3 
Totalt antal fångade öringar:   2 
Varav återutsaDa öringar:    2  
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Muonio älv har en stabil låg nivå, dock ser man mekaniska skador på laxen, garn och linor, då och då. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Högt vaNen i början av säsongen och även mycket varierande från vecka 2ll vecka. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   20 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  1 
 
Egna regler utöver FIFS:    Nej 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Nej 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  65-70% 

Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:  Vet ej 
Årligt antal "llsyns"mmar:   Vet ej 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Nej 
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Lainio älv


Observera. DeDa avser endast eD område längs Lainio älv.  

Namn på vaDendraget:    Lainio älv 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Kangos FVO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  1 350 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     150 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 600 000 

Totalt antal fångade laxar:     170 
Varav återutsaDa laxar:     40 
Totalt antal fångade öringar:    0 
Varav återutsaDa öringar:     0 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Stabil nivå. Likt 2019. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Mycket vaNen, rik2gt bra s2gning med grilse under sensommar. Inte jäNemycket storlax. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:    62 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:   5 
 
Egna regler utöver FIFS:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:    
Fiskeförbud havsöring, maxkvot avlivad lax 5 st per säsong. ÅterutsäNning honlax augus2 mm. 
Fångstrapportering:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:   
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:   63 

Fiske"llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:    6 
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Kalixälven 
Kalix älv ek för representerar den största delen av fisket längs Kalixälvssystemet.  

Namn på vaDendraget:    Kalix älv 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Kalix älv ek för. 
Typ av organisa"on:    Ekonomisk förening 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn): 5 000 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     750 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 7,5 mkr 

Totalt antal fångade laxar:    Ca. 1000 
Varav återutsaDa laxar:    Ca. 200 
Totalt antal fångade öringar:   Ca. 500 
Varav återutsaDa öringar:    Ca. 200 

Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Minskning 2020. Tog dock fart i augus2 med många obs. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Normal islossning. Ingen jällflod aN tala om i juni. Ojämnt vaNenflöde som påverkade sporSisket. 
HögvaNen i juli. Flera högvaNentoppar under hösten. Mycket sen isläggning. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:    Ca. 1000 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:   30 
 
Egna regler utöver FIFS:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
Förbud mot vårfiske ePer öring inom Kalix kommun. BåSörbud i stora delar. 
Fångstrapportering:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:   20% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:    25 
Årligt antal "llsyns"mmar:    200 
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Råneälven


Degerselsbygdens samfällighetsförening omfaDar en stor del av fisket i Råneälven. 

Namn på vaDendraget:    Råneälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Degerselsbygdens samfällighetsförening 
Typ av organisa"on:    Samfällighet 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  2 765 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     160 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm:  

Totalt antal fångade laxar:     25 
Varav återutsaDa laxar:     24 
Totalt antal fångade öringar:    3 
Varav återutsaDa öringar:     3 

Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Ingen nämnvärd rapportering av sjuka laxar. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Fler större fångade laxar än normalt, 4 st över 110 cm. Högt vaNenstånd, regnig sommar. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:    270 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:   3 
 
Egna regler utöver FIFS:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:      
Krav på laxplomber. C&R 1-18 juni samt hela augus2. 
Fångstrapportering:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:   80% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:    10 
Årligt antal "llsyns"mmar:     100 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:   Nej 
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Piteälven


Pite älv ek för. OmfaDar en stor del av det upplåtna fisket längs piteälvssystemet. 

Namn på vaDendraget:    Pite älv 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Pite älv ek förening 
Typ av organisa"on:    Ekonomisk förening 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  2 230 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     99 730 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 

Totalt antal fångade laxar:    20 
Varav återutsaDa laxar:    17 
Totalt antal fångade öringar:   41 
Varav återutsaDa öringar:    30 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Har inte fåN några rapporter om sjuka laxar denna säsong. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Högt flöde under stora delar av säsongen. Halverad uppvandring av lax förbi Sikfors kraPverk jämfört med 
2019. FortsaN ökande uppvandring av öring. 

Antal fiskeräDsägare inom området:   700 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  30 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:    
No kill på öring på eN område. 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  60% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   5 
Årligt antal "llsyns"mmar:   Vet ej 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Nej 
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Åbyälven


Namn på vaDendraget:    Åbyälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Åby älvs nedre FVO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  2905 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     142 900 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 0 
  
Totalt antal fångade laxar:    88 
Varav återutsaDa laxar:    84 
Totalt antal fångade öringar:   128 
Varav återutsaDa öringar:    111 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.): Oförändrad nivå eN fåtal sjuka fiskar noterade under hösten, ingen rapport om sjuk 
fisk under sommaren. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Bra med vaNen under säsongen 2llskillnad från vissa andra år. 
Upplevelsen bland fiskare ePer älven har varit aN det var mindre fisk i älven i år än 2digare vilket även 
bekräPas av årets resultat från fiskräknaren i Hednäs. 
Endast 55 laxar och 42 öringar passerade räknaren i år vilket är det sämsta resultatet på många år. Senast de 
var så dålig uppgång av lax var 2011 och då det gäller öring så har nivån varit liknande sedan 2014. 
Tyvärr var det även i sommar eN par perioder då vaNentemperaturen gick över 18 grader på den 
termometer som vi har installerad i älven vilket gjorde aN vi stoppade fisket under dessa perioder. 
Största laxen för året 117cm som återutsaNes. 
Största öringen 85cm som återutsaNes 
Största harren 58cm återutsaN 
Största gäddan 100cm återutsaN 
Största abborren 30cm 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:    147 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:   2 
 
Egna regler utöver FIFS:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
C&R på lax 2ll 18/6 
Max 2 laxar/år 
Max 2 öringar/år 
Totalt fiskeförbud i älven 1/9-14/10 
Den som fiskar är skyldig aN lämna fångstrapport på öring och lax över 50 cm inom 24 2mmar ePer avslutat 
fiske. 
Förbud mot avlivning av felkrokad lax. 
 
Även rekommenda2oner om aN återutsäNa fisk över följande måN 
Lax över 90cm 
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Öring över 70 cm 
Harr över 45 cm 
Fångstrapportering:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:   90% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:    9 
Årligt antal "llsyns"mmar:     100 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:   Nej 
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Byskeälven

Byskeälven Västerbo0ensdelen 

Namn på vaDendraget:   Byskeälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:  Byskeälvens FVO VästerboNensdelen 
Typ av organisa"on:   Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  6800 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     1 050 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 0 
 
Totalt antal fångade laxar:   550 
Varav återutsaDa laxar:    496 
Totalt antal fångade öringar:   160 
Varav återutsaDa öringar:    103 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå:  Glädjande nog en minskning av svampangrepp, under oktober var vaNenståndet för 
högt för aN aN kunna se läget. Men allt pekar på eN bäNre läge, några få döda. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Bra förhållanden hela säsongen från maj 2ll och med augus2, även under juli med lägre vaNentemperatur 
samt vaNen.  En del fina laxar och havsöringar landade samt i vanlig ordning många som tappades. 
Glädjande med många 2llresta fiskare från hela Sverige samt många utländska sporSiskare.  Gällande 
inrapportering har vi ännu inte uppgiPer från Sveaskog. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:    320 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  2 
 
Egna regler utöver FIFS:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
* Förbud aN avliva lax 2ll den 19 juni för sporSiskare 
* I augus2 månad är det endast 2llåtet aN avliva lax mellan 50-63 cen2meter. 
* FönsteruNag på havsöring 50-63 cen2meter 
* All felkrokad fisk ska ovillkorligen återutsäNas. 
* Maximalt får 5 öringar per fiskare och år får avlivas. 
* Maximalt får 5 lax per fiskare och år får avlivas. 
* Fångstrapporteringsskyldighet inom 24 2mmar.  Rapportering sker via iFiske 
Fångstrapportering:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:   90% 
Fiske"llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:    28 
Årligt antal "llsyns"mmar:     240 
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Byskeälvens FvO Norrbottensdelen


Namn på vaDendraget:    Byskeälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Byskeälvens FVO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  640 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     52 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 0 

Totalt antal fångade laxar:    65 
Varav återutsaDa laxar:    45 
Totalt antal fångade öringar:   128 
Varav återutsaDa öringar:    118 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Stabilt lågt 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Högt vaNenstånd. Stor lax. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:    28 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:   2 
 
Egna regler utöver FIFS:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
ÅterutsäNning av öring och laxhonor. 
Fångstrapportering:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:   60% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:    12 
Årligt antal "llsyns"mmar:     140 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:   Nej 

18



Kågeälven


Namn på vaDendraget:    Kågeälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Kågeälvens nedre FvO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja  
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn): 3 183 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     105 800 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 35 000 

Totalt antal fångade laxar:    46 
Varav återutsaDa laxar:    46 
Totalt antal fångade öringar:   236 
Varav återutsaDa öringar:    236 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Vi har under året inte seN några sjuka eller döda fiskar. Vi värkar vara tämligen förskonade i Kågeälven då 
endast eN fåtal fiskar har observerats under de senaste åren. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Säsongen 2020 var en bra säsong i Kågeälven. De första öringarna fångades redan i slutet av april. Tack vare 
en sval och regnig sommar så hade vi både vaNen och fisk hela säsongen. I våra mindre älvar så blir det oPa 
lågt och varmt vaNen redan i juni men bortseN från perioder då vi fak2skt hade för mycket vaNen kunde vi 
fiska hela 2den 2ll aN älven stängde för fiske den 31 augus2. 
Säsongen gav 236 öringar över 50 cm med en medellängd av 62,6 cm. Största öring var 90 cm. 
Vi fångade totalt 46 laxar varav 21 var nya fiskar. Medellängden var 83,5 cm. Största lax var en nys2gen 
hanne på 115 cm. 
Säsongen gav också 11 fiskar som rapporterades in som hybrider. Den största hybriden var hela 117 cm. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   340 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  2 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
Förbud aN avliva lax och öring. 
Rapporteringsskyldighet för lax och öring över 50 cm inom 24 2mmar från fångsnllfället. 
Fiskeförbud i älvens biflöden. 
Totalt fiskeförbud från den 1 september 2ll och med den 31 december. 
Samtliga biflöden inom FvO är helt fredade från fiske. 
Fiske med mängdfångande redskap så som nät är förbjudet inom FvO. 
 
Rekommenda2oner: 
Avstå fiske då temperaturen i älven övers2ger 18 grader. 
Använd endast en krok på betet och då helst enkel eller dubbelkrok för aN underläNa återutsäNning. 

19



Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  99% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   10 
Årligt antal "llsyns"mmar:    1000 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Nej 
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Bureälven

 

Namn på vaDendraget:    Bureälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Bureälvens nedre fvof 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn): 5 200 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     110 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 1500 
 
Totalt antal fångade laxar:    0 
Varav återutsaDa laxar:    0 
Totalt antal fångade öringar:   55 
Varav återutsaDa öringar:    55 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  Inga observa2oner av sjuk fisk har iakNagits eller rapporterats. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Säsongen 2020 var bra seN u2från 2llgången på vaNen i älven, vilket gav en rela2vt lång vårsäsong. 
Bureälven är en kort liten skogsälv med eN sjösystem som är påverkad av vaNenkraPsutbyggnad, vilket 
påverkar de naturliga flödena. OPast är den bästa perioden för vårfisket över på 2-4 veckor. 
En glädjande trend vi kan se är en ökning på fångsterna av harr. Under året har 26 harrar rapporterats, den 
minsta på 40 cm och den största var en hane på fina 55 cm. 
Vi vet inte säkert ännu men denna trend på ökade fångster, och möjligen även uppvandring, av harr skulle 
kunna bero på de restaureringsåtgärder som gjorts under de två senaste åren i nedre delar av älven vilka 
underläNat uppvandringsmöjligheterna för ex harr. Inga försök 2ll fiskräkning har skeN i Bureälven. Årets 
största rapporterade öring var en hane på 81 cm. Alla rapporterade fiskar utom en var tagna på fluga och 
samtliga återutsaNa. Lokala regler gäller aN all öring ska återutsäNas. 
Bureälven rinner genom fem sjöar på vår sträcka. Inom dessa är predatorfisket populärt och den stora 
inkomstkällan för fvof, särskild vårt gösfiske som är rela2vt unikt i norra Sverige. 
Fiskekortsförsäljningen för 2020 har ökat med dryga 30% sedan jolåret,  sammanställning av ekonomi ej 
färdig. Ökningen särskilt tydlig för fisket i sjöarna under sommaren. Troligen eN resultat av pandemin och 
det generella ökade intresset för sporSiske på grund av deNa. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   430 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  1 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
Fångstbegränsningar, måNbegränsningar, fiskeförbudsperioder. 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om: 
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  75% 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   4 
Årligt antal "llsyns"mmar:    20 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Nej 
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Rickleåns övre 


Namn på vaDendraget:   Rickleån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:  Rickleåns övre FVOF 
Typ av organisa"on:   Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja  
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  595 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     23 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 0 
 
Totalt antal fångade laxar:   14 
Varav återutsaDa laxar:   8 
Totalt antal fångade öringar:  30 
Varav återutsaDa öringar:   23 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Troligen rela2vt stabilt. EN antal sjuka fiskarhar observerats men inte i större omfaNning än aN det kan röra 
sig om "normal" lekdödlighet. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Bra förhållanden, både vaNenflöde och väder. Ökad fiskekorSörsäljning (Corona?) men ändå något av en 
mellansäsong utan kända troféfiskar eller rik2gt stora steg. Glädjande dock med nyN rekord i fisktrappan. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   80 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  2 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
C/R obligatorisk under 2dig vår 
Laxförbud ovan Bruksforsen. 
Flugfiskezoner 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om: 
Tid, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  10% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   4 
Årligt antal "llsyns"mmar:    Vet ej 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Nej 
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Rickleåns nedre 

 

Namn på vaDendraget:    Rickleån nedre 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Rickleå samfällighetsförening 
Typ av organisa"on:    Samfällighet 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn): 900 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     100 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 0 
 
Totalt antal fångade laxar:    7 
Varav återutsaDa laxar:    4 
Totalt antal fångade öringar:   119 
Varav återutsaDa öringar:    90 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Sjukdomsbilden verkar vara ganska lika. Men då har vi haP högre flöden. Så kan det vara svårt aN säga. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm: VaNenföringen har 
varit hög över året. Fiskar i alla storlekar. Men det sägs vara en del större fisk i år. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   30 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  2 
 
Egna regler utöver FIFS:    Nej 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  60 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   6 
Årligt antal "llsyns"mmar:    300 
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Sävarån 


Namn på vaDendraget:    Sävarån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Sävaråns FVO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja  
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  4 641 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     200 125 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 0 
 
Totalt antal fångade laxar:    4 
Varav återutsaDa laxar:    4 
Totalt antal fångade öringar:   120 
Varav återutsaDa öringar:    99 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Ligger på en stabil (låg) nivå. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Det har sålts rekordmånga kort i år igen. Försäljningen av fiskekort har ökat varje år sedan 2013. 2019 såldes 
1017 kort 2020 såldes 1638 kort (ökning på 62 % mot föregående år). 
Fint fiske i maj med rekord på antal fångade havsöringar 120 st. Bra med vaNen i maj, sen steg 
vaNentemperaturen väldigt fort i juni. UppmäNe 16 grader den 4 juni. Vi upplevde inte aN det var eN toppår 
vad gäller uppvandringen av lax. 

Antal fiskeräDsägare inom området:   408 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  1 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
Fredade områden 
Fredade biflöden Malbäcken, Klappmarksbäcken, Gärdsjöbäcken och Brännbäcken. Fredningsområde vid 
par2ellt vandringshinder Krokbäcksfallet, fiske förbjudet 100 m upp-och nedströms fallet. 
Total C&R på lax. Förlängd lekfredning på öring tom 24 oktober. 
Andra arter 
Baglimit harr 3 fiskar/kort/dag. MaxmåN på gädda 80 cm. Baglimit på sikhåvning 5 fiskar/kort/dag. Särskild 
period för sikhåvning 25 okt - 15 nov. 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  59% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   4 
Årligt antal "llsyns"mmar:    20 
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Vindelälven 


Namn på vaDendraget:    Vindelälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Ume/Vindelälvens Fiskeråd 
Typ av organisa"on:    Paraplyorganisa2on    
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  2 700 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     2 500 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 10 000 000 
 
Totalt antal fångade laxar:    450 
Varav återutsaDa laxar:    180 
Totalt antal fångade öringar:   20 
Varav återutsaDa öringar:    20 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
I likhet med föregående år, besvärligt ini2alt, bäNre från miNen av juli-. YNerst få återfunna döda laxar i 
Vindelälven, många döda återfunna och rapporterade laxar från Norrfors och nedströms. 

BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Ini2alt svårfiskat pga högt vaNen.  Augus2fisket ville inte rik2gt ta fart längs de övre delarna förrän under 
dispensfisket. Forsarna runt Vindeln har fiskat bra from slutet av juli. FörbäNrat havsöringsfiske här senare 
år med rela2vt storvuxna individer 4-5kg. Största kända lax ca 13kg. Generellt sämre fiske än förväntat 
u2från uppvandringen. Glädjande med förbäNrad rekrytering 0+ från leken 2019 med ca 30st 0+/100m2 vid 
beräknande av de gamla elfiskelokalerna tom Sorsele (18st). Återigen fångst av lax vid elfiske högt uppe i 
Laisälven vid Björkliden ca 35mil från kusten. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   5000 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  26 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
Förbud aN avliva honor.  
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om: 
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  50% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   100 
Årligt antal "llsyns"mmar:    1000 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Ja 
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Hörnån


Namn på vaDendraget:    Hörnån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Hörnåns fvo 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  1900 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     100 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 0 

Totalt antal fångade laxar:    4 
Varav återutsaDa laxar:    0 
Totalt antal fångade öringar:   211 
Varav återutsaDa öringar:    68 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Inget anmärkningsvärt. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Höga flöden vår och höst, låga sommarflöden tyvärr. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   232 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  1 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
FönstermåN öring 50-60 cm. 
Stänger uppströms E4:a from 1 sept för aN skydda leken. 
Upplåter nedströms E4:a from 15 nov-31 dec för "blänkar" fiske. 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om: 
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  60% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Nej 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   8 
Årligt antal "llsyns"mmar:    40 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Ja 

26



Öreälven


Namn på vaDendraget:    Öre älv 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Öreälvens FVO 
Typ av organisa"on:    iskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja  
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):  3600 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     340 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 0 
 
Totalt antal fångade laxar:    300 
Varav återutsaDa laxar:    200 
Totalt antal fångade öringar:   200 
Varav återutsaDa öringar:    100 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Upplever aN antalet sjuka är flera 2020, men kan bero på aN uppgången av lax är sannolikt den största 
sedan 1940-talet. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Tidig start av öringfisket, goN om stor öring i maj, många över 5 kg. Tidig uppgång av lax. Lågt vaNen miNen 
av juli fram 2ll början okt. Bra laxfiske 
under lovlig 2d. Många laxar 7 2ll 10 kg, största kända plus 20 kg. Fr.o.m. 
7 oktober högvaNen resten av året (extremt högt, mer än vårfloden.) 

Antal fiskeräDsägare inom området:   508 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  1 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
Allt fiske ePer lax och öring förbjudet 1.1 2ll 30.4 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om: 
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  50% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   14 
Årligt antal "llsyns"mmar:    80 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Ja 
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Lögdeälven


Namn på vaDendraget:    Lögdeälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Lögdeälvens FvO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja  
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn): 7 000 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     530 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm: 0 
 
Totalt antal fångade laxar:    150 
Varav återutsaDa laxar:    45 
Totalt antal fångade öringar:   50 
Varav återutsaDa öringar:    15 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Ligger på en stabil nivå. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Bra vaNenföring, Stor ökning av antalet fiskare i älven. Bra med fisk i älven men i skrivande stund så är vi 
inte klar med sammanställning av inrapporterade fångster så fångsterna som anges här är uppskaNade. 

Antal fiskeräDsägare inom området:   150 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  2 
 
Egna regler utöver FIFS:    Nej 
 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om: 
Tid, Vikt, ÅterutsaN/avlivad 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  50% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   18 
Årligt antal "llsyns"mmar:    120 
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Moälven


Namn på vaDendraget:    Moälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Moälvsfisket/Samverkansförening 
Typ av organisa"on:    Paraplyorganisa2on 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):               Inga uppgiPer 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:                              Inga uppgiPer 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm:                    Inga uppgiPer 
 
Totalt antal fångade laxar:    UppgiPer ej insamlade ännu. 
Varav återutsaDa laxar:    UppgiPer ej insamlade ännu. 
Totalt antal fångade öringar:   UppgiPer ej insamlade ännu. 
Varav återutsaDa öringar:    UppgiPer ej insamlade ännu. 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Vi har inte fåN många rapporter om sjuk fisk, eN par observa2oner. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Högt vaNen och mycket fisk som vandrat upp i älven. Räknaren i biflödet UNerån visar en nästan 
tredubbling mot föregående år. Total uppgång av lax i UNerån 200st, havsöring 100. Vi har ingen räknare i 
Övriga delar av Moälven men beräknar aN UNerån står för ca 35% av all uppvandrande fisk. Som 2digare år 
är det flera laxar över 110cm och havsöring upp 2ll 100cm. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   1500-2000 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  17 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
Totalt näSiskeförbud i hela Moälvssystemet. 
I de FVO som har flest sålda fiskekort: 
GoNne FVO fiske 2llåtet 1/6-31/8 
Nedre Moälven Fiske 2llåtet 18/6-30/7 
Molidens fiske 2llåtet 1/5-31/8 
Samtliga tre: Max 1 lax eller havsöring får behållas per dygn, min måN 50cm 
 
Fångstrapportering:    Nej (UppgiPer från några få områden) 
Sker fångstrapportering digitalt:   Nej 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Tid, Plats, Art, Vikt, Metod 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  10% 
 
Fiske"llsyn/kontroller :    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   25 
Årligt antal "llsyns"mmar:    1000 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Ja 
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Ljungan 


Namn på vaDendraget:    Ljungan 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Nedre Ljungans SporSiske 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområde 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:                           Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):             2844  (år 2019) 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:                       390470  (år 2019) 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm:                    0 
  
Totalt antal fångade laxar:    41 
Varav återutsaDa laxar:    40 
Totalt antal fångade öringar:   890 
Varav återutsaDa öringar:    500 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
En del sjuk fisk. Lax och öring med UDN liknande angrepp. Ej observerat mekaniska skador. 
Återstår aN se på höstens elfiske hur tätheterna ser ut. Man ska dock ha i åtanke aN stora restaureringar 
gjorts 2016, och man bör vara försik2g med aN jämföra elfiskedata från åren före då ynglen kunde stå 
väldigt täN. Nu finns det större områden över hela vaNendragsbredden. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Lite trögt vårfiske pga kall vår. 
1/6-16/7 stängt för aN freda laxen (enligt Nedre Ljungans sporSiske). Normalt hösSiske. 
KraPbolaget har reglerat flödet skoningslöst för ekosystemet, korndsreglerat. 
Största öring 89cm. Största lax 112cm. 
Fiskas enligt uppgiP med fasta redskap i fredningsområdet och strax utanför fredningsområdet i mynningen. 
Stora problem med sälar uppe i älven. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   77 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  1 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
FISKEREGLER NEDRE LJUNGANS SPORTFISKE 2020 
Fiskekortet gäller för sporSiske med eN spö i Ljungan från Viforsen 2ll havet. I Klingstatjärn, Sommartjärn 
och Vintertjärn är fisket friN. I ÖsNjärn gäller eN särskilt fiskekort. 
Tillåtna fiskemetoder/redskap: 
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor. 
Flugfiske med flugspö och fluga. 
Mete med flöte och mask/maggot. 
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot. 
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap. 
Enkelkrok 13 mm, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap. 
REGELÄNDRING från och med 1/5-20: fiske med krok som har hulling är 2llåten. 
Alla andra redskap och beten är förbjudna. 
Alla typer av sänken är förbjudna. Alla beten innehållande bly är förbjudna. 
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MinimimåD:    Havsöring 50 cm 
    Harr 30 cm 
    MaximimåN: 
    Harr 40 cm 
Frednings"der: 
Fiske ePer lax är förbjudet hela året. 
Fiske ePer havsöring är förbjudet från 1 juni 2ll och med 15 juli. 
Fiske ePer harr är förbjudet från 15 mars 2ll och med 15 maj. 
Allt fiske är förbjudet från 15 oktober 2ll och med 15 november samt från 1 januari 2ll och med sista 
februari, med undantag av pimpelfiske ePer sik. 

Fångstbegränsningar:   All lax ska återutsäNas (även fenklippt lax). 
    Havsöring max 2 per dygn. 
    Harr max 2 per dygn. 
Catch and release: 
Fiskereglerna innebär aN catch and release 2llämpas, vilket ställer höga krav på hanteringen av fisk som ska 
återutsäNas. Det är mycket vik2gt aN fiskens slemskikt inte skadas. 
Fisken får inte lyPas ur vaNnet eller dras upp på land. Kroken ska lossa med kroklossare (peang). 
BåSiske: 
Fiske från uppankrad båt är 2llåtet från Viforsen 2ll 100 m uppströms Grenforsen och från Västboforsen 2ll 
100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen 2ll mynningen i havet. 
Allt annat båSiske är förbjudet. 
Fiske2llsynspersoners tolkningsföreträde 
Fiske2llsynspersonerna äger tolkningsföreträde vid bedömning av fiskereglernas ePerlevnad. 

Övrigt: 
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske 2llämpas. 
Ryckfiske är förbjudet. Felkrokad fisk ska återutsäNas. 
Nedskräpning är förbjudet. Fiskereglerna kan förändras under säsongen, 2ll exempel vid lågt och varmt 
vaNen. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Fångst av lax och havsöring ska rapporteras 2ll iFiske 
inom 48 2mmar. Fångstplats skall anges. Gäller även återutsaN fisk(längd och vikt för återutsaN fisk ska bara 
uppskaNas). hNps://www.ifiske.se/index.php/mina-sidor?page=3 Vid broN mot fiskevårdsområdets regler 
uNas en kontrollavgiP på 2500 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske. 
Ungdomar under 18 år fiskar gra2s. 
Nedre Ljungans SporSiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening. Medlemmarna i 
fiskevårdsområdesföreningen består av ägarna 2ll de fas2gheter som har fiskeräN inom fiskevårdsområdet. 
Vid köp av fiskekort ingår köparen eN avtal med föreningen som innebär aN köparen är skyldig aN följa 
reglerna för fisket. Utöver fiskereglerna så är köparen också skyldig aN uppträda korrekt gentemot 
föreningens medlemmar och funk2onärer samt andra sporSiskare. DeNa krav omfaNar också agerande på 
sociala medier eller i andra former som vid missbruk kan skada föreningens verksamhet. Om föreningen 
anser aN någon uppträder eller agerar olämpligt så förbehåller sig föreningen räNen aN neka personen aN 
köpa fiskekort under viss 2d samt annullera redan gil2gt fiskekort. 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om:  
Plats, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  80% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   11 (år 2019) 
Årligt antal "llsyns"mmar:   Vet ej 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Ja 
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Testeboån 


Namn på vaDendraget:    Testeboån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Testeboåns Fvof 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:     Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn): 2400 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:     120 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm:                    0 
 
Totalt antal fångade laxar:    9 
Varav återutsaDa laxar:    9 
Totalt antal fångade öringar:   23 
Varav återutsaDa öringar:    23 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Stabilt. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Lågt vaNenstånd och flöde fram 2ll hösten. 
 
Antal fiskeräDsägare inom området:   63 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  1 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser: 
All lax och öring som fångas i ån ska återutsäNas. 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om: 
Tid, Plats, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  90% 

Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   13 
Årligt antal "llsyns"mmar:    400 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Nej 
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Emån


Namn på vaDendraget:    Emån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Ems Fas2ghets AB 
Typ av organisa"on:    Företag 

 
Upplåter ni fiske för allmänheten :     Ja  
Antal fiskedygn per år, 2020 (Års/säsongskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn): 1200 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:         1365 000 
Intäkter av annat direkt kopplat "ll fisket, boende, mat, båt, guidning mm:                    800 000 
 
Totalt antal fångade laxar:    120 
Varav återutsaDa laxar:    118 
Totalt antal fångade öringar:   523 
Varav återutsaDa öringar:    516 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
EN kraPigt utbroN hösten 2017 både för lax och havsöring, därePer ingen sjukdom 2018-2019. Hösten 2020 
eN nyN utbroN som i dagsläget bedöms som allvarligt, i varje fall när det gäller laxen. 

BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
2020 kom vårfloden under första halvan i mars med eN maxflöde på 100 m3/s. LågvaNenperioden pågick 2ll 
miNen av oktober, varför hösSisket på lax och öring blev begränsat. HösSisket uteblev helt uppströms 
Karlshammar. VaNentemperaturen var över 15 grader ända in i oktober. 

Mycket händer i Emån nu. EN stort inlöp är på plats i Karlshammar. DeNa medför aN det är öppna 
vandringsvägar förbi Karlshammars kraPsta2on. Inlöpet invigdes den 1 oktober 2020. Fiskräknaren här visar 
aN det vandrat upp 20 laxar och 148 öringar sedan starten av räknaren den 9 september 2020, trots höstens 
svampangrepp på fisken.  

Stora biotopvårdsåtgärder har genomförts i Grönskogsområdet. Årets elfisken visar på höga tätheter på lax 
artad fisk.  Åby kvarns damm har rivets ut 2019. En härlig fors har ”kommit fram” i före deNa 
dammområdet. Elfisken visar på goda tätheter i Kvillen. Observa2oner konstaterar aN det är mycket stor fisk 
i ån vid Fliseryd under oktober – november 2020. 

Corona-pandemin har medfört aN antal fiskedygn minskat något rela2vt förra året. 

 
Antal fiskeräDsägare inom området:   1 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:  7 
 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
Catch & release. Reglerad fiske2d under dygnet. Enbart flugfiske på huvuddelen av sträckan. 
Hullinglös krok under vårsäsongen 
Desinficering av fiskeutrustning som varit i kontakt med andra vaNendrag under den senaste veckan innan 
ankomst 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt: Nej 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om: 
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Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:  100% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:   2 
Årligt antal "llsyns"mmar:    Vet ej 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:  Nej 
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Mörrumsån


Namn på vaDendraget:    Mörrums ån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Mörrums Kronolaxfiske 
Typ av organisa"on:    Företag 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten: Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020 (Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * : 6300 
Intäkter av fiskekortsförsäljning: 4 000 000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 1 
000 000 
 
Totalt antal fångade laxar:    427 
Varav återutsaDa laxar:    317 
Totalt antal fångade öringar:   317 
Varav återutsaDa öringar:    270 
 
Sjukdomsläget. (BeräDa kort om sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger 
det på en stabil nivå.):  
Vi har haP en betydligt mindre synlighet i dödligheten 2020 än de senaste 8 åren. 
 
BeräDa kort om hur säsongen 2020 var hos er. VaDenförhållanden, stora fiskar mm:  
Vi gick in i säsongen med det högsta vaNenföringen vi uppmäN i modern2d, ca 130m2s som högst. När 
premiären kom 28 Mars var det nere på under 80, vilket gör det svåråtkomligt och svår fiskat men det 
"problemet" hade Covid-19 löst bara veckan innan. BloN 35 fiskare närvarande på premiären, som blev av 
och kommer bli av oavseN ring jippo! deNa var den 80´de säsongen som nu har varit, den har varit 
annorlunda på många säN men blev bra ändå! Blanklaxfisket drog 2ll sig mycket folk och vi fick bra med 
fångster, största laxen på 18:33 kg stod Robert Andersson för. Mikael Andersson var den som tog första 
blanklaxen den 30 april. vi sålde slut flera dagar i Maj så även i September. Inga långväga gäster alls i år, 
brukligt är folk från USA, japan, Australien ibland, i år var det Sverige, Danmark och Tyskland som stod för 
samtliga fiskare. Stämningen har varit bra och vi har haP många gäster som hiNat 2llbaka 2ll oss ePer flera 
års uppehåll. 
Ungdomskorten har ökat med 400% vilket är fantas2skt! 
 
Allt säNs på sin spets med en global pandemi naturlilgtvis, dock har det fåN folk aN hiNa ut, vandra och fiska 
vilket är en posi2v effekt jag hoppas vi kommer fortsäNa följa åren som kommer. 
 
Vi rev äntligen ut Mariebergs kraPverk i Svängsta, det första vandringshindret i ån (en historia i sig) 
 
Vi har geN fria avbokningsvillkor hela året 2ll våra gäster och fri hyra 2ll våra hyresgäster i 4 månader, vilket 
har varit väldigt posi2vt och en förutsäNning för deras överlevnad 
 
Så länge våra gäster håller sig friska så de kan återkomma 2ll oss är vi glada. 
 
Vi har gjort flera interna stora satsningar under året som vi hoppas kommer märkas framöver. 
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Antal fiskeräDsägare inom området:    5 
Antal förvaltningsorganisa"oner på laxförande sträcka:   1 
 
Egna regler utöver FIFS:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:  
Personlig kvot, säsongskvot samt älv kvot. 
Fångstrapportering:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgi#er om: 
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaN/avlivad, Fenklippt 
UppskaDad inrapportering av totalt fångst i %:   102% 
 
Fiske"llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många "llsynspersoner:    10 
Årligt antal "llsyns"mmar:     550 
FiskutsäDningar i vaDendraget och dess biflöden:   Nej 
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OM STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN 

Stiftelsens ändamål är att främja en långsiktig hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i 
Östersjön och dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla de habitat 
där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en 
historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden, längs 
kusten och ute i havet. 


Stiftelsen tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med 
fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller 
andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden.


OM ÖSTERSJÖLAXÄLVAR I SAMVERKAN 




Organiserar förvaltningsorganisationer, fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar och 
ekonomiska föreningar i merparten av de svenska Östersjölaxälvarna och åar.


Anslutna förvaltningsorganisationer företräder i sin tur fler än 14 000 fiskerättsägare.


Är remissinstans åt Havs- och Vattenmyndigheten samt Jordbruksverket i frågor som rör 
havsvandrande öring och Östersjölax. Östersjölaxälvar i Samverkan är en del i det 
världsomspännande nätverket Waterkeeper Allience - där heter vi Swedish Baltic Rivers 
Waterkeeper.
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