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Rapport från Östersjöälvarna 2022 

	 	 	 	 	 	 

S#$elsen för Östersjölaxen har #llsammans med representerade förvaltningsorganisa#oner i S#$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, ICES 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, Harmångersån, Moälven 
och Dalälven som kan ses som poten2ella laxälvar där i flera fall idag sker en vild reproduk2on av lax men 
framförallt av havsöring.  

I rapporten redovisas fångster, uQag, intäkter och hur förvaltningen i våra laxälvar ser ut idag. DeQa är en 
vik2g del för aQ vi ska få kunskap om vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt vaQendrag för aQ 
bevara, restaurera och hållbart nyQja Sveriges vildlaxälvar som mynnar i Östersjön. S2Relsen för 
Östersjölaxen och Östersjölaxälvar i Samverkan har i sin organisa2on en nära kontakt och samverkan med 
älvarnas förvaltnings-organisa2oner och därmed eQ ovärderligt nätverk för aQ 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 uQag 
idag. Vissa älvar, framförallt våra stora älvar i Norr är kunskapsunderlaget oRa brisVälligt och uppgiRerna är 
då i många fall antaganden från representanter från älvdalarna. Det finns dock generellt en stor vilja och 
ambi2on från förvaltningsorganisa2onerna aQ jobba för aQ uppnå de beståndspecifika målen och en 
långsik2gt hållbar ekosystembaserad förvaltning inom respek2ve vaQendrag.  

I Havs- och vaQenmyndighetens studie över fri2dsfisket i Sverige 2020 presenteras hur fri2dsfiskets utgiRer 
fördelar sig mellan olika kostnadsslag. Där framgår aQ fiskekortsförsäljningen uppgick 2ll ca 428 000 000 kr i 
Sverige under 2020, vilket motsvarar ca 3 % av fri2dsfiskets totala utgiRer det året. Om man räknar bort 
dem som svarat aQ de fiskat i havet eller de fem stora sjöarna (där det inte krävs fiskekort) är fiskekortens 
andel av utgiRerna ca 4 % Om man vidare förutsäQer aQ deQa förhållande är representa2vt för sporVisket 
eRer lax i vildlaxälvarna kan utgiRerna kopplade 2ll deQa fiske (18 888 939) räknas upp med en faktor 25.  
 SporVisket eRer vildlax i Östersjöns älvar bidrar således 2ll omsäQning i olika branscher, såsom hotell, 
restaurang, detaljhandel med i storleksordningen 470 miljoner kronor baserat på 2022 års 
fiskekortsförsäljning. Tyvärr saknas na2onella svenska studier av laxens socioekonomiska värde som resurs 
för fri2dsfiske och fisketurism. Det är därför svårt aQ uQala sig om hur vik2gt fri2dsfisket och fisketurismen 
eRer lax är på na2onell, regional och lokal nivå.  
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UppgiRerna i denna rapport bygger på inrapporterad informa2on från de olika förvaltnings-
organisa2onerna i våra älvar och åar. I denna sammanställning ingår inte de stora odlingsälvarna samt 
många av de mindre kustmynnande vaQendragen.  
E" exempel på den geografiska uppdelning längs Kalixälven och Ängesån visar tydligt på  komplexiteten 
över ägarförhållandena.  

I framförallt NorrboQensälvarna är oRa ägarförhållandena komplexa med många mindre byar,samfälligheter 
och enskilda ägare, oRa på olika sidor av älven. DeQa försvårar naturligtvis möjligheterna aQ få 2ll en 
enhetlig förvaltning av bestånden. UppgiRerna i denna rapport bygger på inrapporterad informa2on från de 
olika förvaltningsorganisa2onerna i våra älvar och åar. I denna sammanställning ingår inte de stora 
odlingsälvarna samt många av de mindre kustmynnande vaQendragen.  

E" exempel på den geografiska uppdelning längs Kalixälven och Ängesån visar tydligt på  komplexiteten 
över ägarförhållandena.  

I framförallt NorrboQensälvarna är oRa ägarförhållandena komplexa med många mindre byar,samfälligheter 
och enskilda ägare, oRa på olika sidor av älven. DeQa försvårar naturligtvis möjligheterna aQ få 2ll en 
enhetlig förvaltning av bestånden. 

Säsongen 2022  
Denna rapport är en sammanställning av uppgiRer från över 200 förvaltningsorganisa2oner från de vilda 
ÖstersjövaQendragen från nordligaste Sverige ner 2ll Mörrumsån i söder. Enbart intäkterna från 
fiskekortsförsäljningen uppgick för säsongen 2022 2ll nära 19 mkr från dessa älvar och åar. Intäkter från 
övrigt som är direkt relaterat 2ll fisket så som guidning, boende, båtuthyrning mm. uppgick 2ll drygt 55 mkr. 
Den totala fångsten på lax uppgick 2ll 11 148 laxar varav 3092 återinsaQes Det fångades 3827 öringar varav 
2486 återurtsaQes. Antalet fiskedygn i dessa vaQendrag uppgår 2ll över 114 242.  
Fiskesäsongen 2022 blev i de flesta av våra älvar och åar sämre än säsongen 2021 förutom några lysande 
undantag. Det var mindre fisk och naturligtvis bidrog värmen som slog 2ll 2digt och det var höga 
temperaturer, långt över 20 grader redan i slutet av juni långt upp i våra norrlandsälvar.  
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Intäkter och fiskedygn 

 
 

 Kor2ntäkter
Intäkter från 
sporVisket Antal fiskedygn

 Fiskedygn 
utländska gäster

Torneälvssystemet 5 000 000 38 000 000 42 000 Inga uppgiRer

Kalixälven 1 500 000 5 500 000 20 000 Inga uppgiRer

Råneälven 20 000 UppgiR saknas 100 15

Piteälven 105 000 UppgiR saknas 1 275 100

Åbyälven 90 000 UppgiR saknas 1 930 38

Byskeälven AC 1 850 000 UppgiR saknas 11 700 Inga uppgiRer

Byskeälven BD 70 000 17000 800 Inga uppgiRer

Kågeälven 88 300 90 000 2 477 45

Bureälven 110 000 1 500 4 500 800

Rickleån nedre 130 000 UppgiR saknas 1 700 20

Rickleån övre 29 000 UppgiR saknas 335 100

Sävarån 195 389 UppgiR saknas 5 500 340

Vindelälven 2 800 000 10 000 000 2 500 300

Hörnån 95 000 UppgiR saknas 1 950 30

Öreälven 225 500 UppgiR saknas 2 900 150

Lögdeälven 850 000 UppgiR saknas 2 500 75

Moälven 25 000 UppgiR saknas 350 50

Ljungan 350000 UppgiR saknas 2 390 120

Harmångersån 22000 UppgiR saknas 650 Inga uppgiRer

Testeboån UppgiR saknas UppgiR saknas UppgiR saknas Inga uppgiRer

Emån 1 333 750 850 000 1 685 200

Mörrumsån 4 000 000 1 500 000 7 000 Inga uppgiRer

Summa 2022 18 888 939 55 958 500 114 242 2383

Summa 2020 17 890 025 50 386 500 99 449  

Summa 2021 16 264 936 55 341 500 99 663  
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Fångst och uttag 
Totalt antal, både inrapporterade och uppskaQade fångster 

 Laxfångst Lax åter Öringfångst Öring åter

Torneälvssystemet 8500 1000 500 250

Kalixälven 450 380 500 300

Råneälven 12 12 3 3

Piteälven 5 0 100 30

Åbyälven 28 27 88 52

Byskeälven AC 998 750 190 120

Byskeälven BD 25 23 9 9

Kågeälven 17 17 142 142

Bureälven 0 0 22 22

Rickleån nedre 40 40 150 120

Rickleån övre 16 16 71 59

Sävarån 30 30 300 220

Vindelälven 100 75 50 25

Hörnån 0 0 90 50

Öreälven 60 40 160 80

Lögdeälven 60 40 110 30

Moälven 150 30 200 30

Ljungan 10 10 363 225

Harmångersån 0 0 22 22

Testeboån 40 40 20 20

Emån 92 92 368 367

Mörrumsån 515 470 369 310

Summa 2022 11148 3092 3827 2486

Summa 2020 11356 2678 4158 3034

Summa 2021 11826 2904 3653 2162
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Förvaltningsfrågor 

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

 
FiskeräQs-

ägare
Förvaltnings-

organisa2oner

 
Fångst-

rapportering
Fångstrapporter  

i %

Regler 
utöver 

FIFS
Tillsyn

Torneälven 2750 68 Nej 30% Nej Ja

Kalixälven 1000 30 Nej 25% Ja Ja

Råneälven 270 3 Ja 70% Ja Ja

Piteälven 700 30 Ja 5% Ja Ja

Åbyälven 147 2 Ja 90% Ja Ja

Byskeälven AC 320 1 Ja 60% Ja Ja

Byskeälven BD 35 1 Ja 30% Ja Ja

Kågeälven 340 2 Ja 99% Ja Ja

Bureälven 430 1 Ja 75% Ja Ja

Rickleån nedre 30 1 Ja 3% Nej Ja

Rickleån övre 85 1 Ja 20% Ja Ja

Sävarån 408 1 Ja 20% Ja Ja

Vindelälven 5600 26 Ja 50% Ja Ja

Hörnån 232 1 Ja 50% Ja Ja

Öreälven 518 1 Ja 50% Nej Ja

Lögdeälven 151 3 Ja 20% Nej Ja

Moälven 2000 18 Nej 5% Ja Ja

Ljungan 133 1 Ja 90% Ja Ja

Harmångersån 100 1 Ja Inga uppgiRer Nej Ja

Testeboån 100 1 Ja 10% Ja Ja

Emån 18 6 Ja 99% Ja Ja

Mörrumsån 6 2 Ja 99% Ja Ja

Summa 2022 15373 201  48% i sniQ   

Summa 2020 13972 196
 

63% i sniQ
  

Summa 2021 14600 198 44% i sniQ
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Torneälven, inkl, biflöden 


Gäller allt fiske, sporBiske och tradi#onellt fiske på både svensk och finsk sida.  
 
Namn på vaDendraget:     Torneälv inkl. biflöden 
Namn på förvaltningsorganisa#onen:   Heart of Lapland 
Typ av organisa#on:     Ekonomisk förening  

Upplåter ni fiske för allmänheten:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2022 
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn:   Ca. 42 000 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:    Ingen uppgiR 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:   Ca. 5 mkr. 
Intäkter av annat direkt kopplat 2ll  
fisket, boende, mat, båt, guidning mm:   Ca. 38 mkr. 
Totalt antal fångade laxar:    Ca. 8 500 
Varav återutsaQa laxar:     Ca. 1 000 
Totalt antal fångade öringar:    Ca. 500 
Varav återutsaQa öringar:    Ca. 250 
 
Sjukdomsläget:     Rela2vt lågt med få rapporter. I gränsälven är    
      det dock glädjande färre observa2oner än 2digare år. 
Kort om säsongen 2022:    Färre fisk i älvarna, men en ökning av det finska sporVisket,  
      samt Interna2onella sporVisket har ökat, 2ll stor del   
      på grund av aQ Tanaälv har varit stängt igen under 2022. 
Antal fiskeräQsägare inom området:   UppskaQningsvis 2750 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka:     Minst 68 byar och samfälligheter. 
Egna regler utöver FIFS:     Fångstbegränsning på olika fiskesträckor. 
Fångstrapportering:     Nej, det stora flertalet har ingen fångstrapportering. 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja, på vissa områden. 
UppskaQad inrapportering av  
totalt fångst i %:     30% 
Fiske2llsyn/kontroller:     Ja, Länsstyrelsen bedriver 2llsyn. 
Om ja, hur många 2llsynspersoner: 
Årligt antal 2llsyns2mmar: 
FiskutsäQningar i vaQendraget  
och dess biflöden:     Nej 
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):    20 000  
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:     4 000 
Intäkter av fiskekorVörsäljning:     1 500 000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  5 500 000 
 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska  
eller ligger det på en stabil nivå.):    Stabil nivå 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:    Mindre laxuppgång och lägre fångstal. 
Egna regler utöver FIFS:      Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:   Förbud mot öringfiske jan-april i vakarna. 
Antal fiskeräQsägare inom området:    1000 
Antal förvaltningsorganisa2oner   
på laxförande sträcka:      30 
Fångstrapportering:      Nej 
Sker fångstrapportering digitalt:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om:  Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt,     
       Metod, ÅterutsaQ/avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar:     450 
Varav återutsaQa laxar:      380 
Totalt antal fångade öringar:     500 
Varav återutsaQa öringar:     300 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i %:   25% 
Fiske2llsyn/kontroller:      Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner:    30 
Årligt antal 2llsyns2mmar:     200 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden:  Nej 
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):   100 fiskedygn för lax 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:         15 
Intäkter av fiskekorVörsäljning:   20 000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 
Totalt antal fångade laxar:    12 
Varav återutsaQa laxar:    12 
Totalt antal fångade öringar:    3 
Varav återutsaQa öringar:    3 
 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Inga tecken på sjuk fisk. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:  Antalet s2gande laxar var det lägsta sedan 2digt  
    2000-tal och slutade på 531 räknade laxfiskar.   
    Laxräknare placerades på nyQ ställe i år så svårt  
    aQ göra mer precisa jämförelser med 2digare år.  
    Troliga anledningar är 2diga varma temperaturer  
    samt utebliven vårflod. Medelstorleken på lax var 
    aningen högre än normalt (medel: 79 cm).    
    UppmäQ maxstorlek var 115 cm 
 
Antal fiskeräQsägare inom området:   270 
Antal förvaltningsorganisa2oner 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. Begränsningar av krokstorlek och typ   
    (enkelkrok) på vissa sträckor. 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om:   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,    
    ÅterutsaQ/avlivad 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i %:  70% 
Fiske2llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner:   10 
Årligt antal 2llsyns2mmar:    120 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden:  Nej 
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Påverkan på produk2on:   För lax - gäddpreda2on juvenilt habitat och 2ll  
    viss mån mängden reproducerande fisk 
          För havsvandrande öring - mängden    
          reproducerande fisk (är väldigt låg i Råneälven),  
          gäddpreda2on samt brist på lekplatser. Mindre  
           biflöden ej lämpliga på grund av rätningar,   
          dikningar (sämre hydrologiska förhållanden)   
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :   1275 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:   100 
Intäkter av fiskekorVörsäljning *:   105000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 
 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Inga rapporter om sjuka laxar    
    eller öringar denna säsong. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:   Höga flöden en stor del av säsongen. Avsevärt   
    försämrad laxuppvandring (halverad) jämfört   
    med 2021. FortsaQ uppåtgående trend för    
    havsöring. Bästa säsongen sedan räkningen    
    startade i den nuvarande fiskvägen. Dåligt    
    fungerande fångstrapportering via Fiskekort.se. 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:   No kill på öring på eQ område. 
Antal fiskeräQsägare inom området:   700 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträck:  30 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om:  Tid, Plats, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/  
    avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar:    5 
Varav återutsaQa laxar:    0 
Totalt antal fångade öringar:    100 
Varav återutsaQa öringar:    30 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i %:  5% 
Fiske2llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner:   4 
Årligt antal 2llsyns2mmar:    UppgiR saknas 
Antal kontroller:   UppgiR saknas 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden:  Nej 
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Påverkan på produk2on:   Antal uppvandrande laxar begränsar    
    produk2onen. Funk2onen av fiskvägen i Sikfors  
    är brisVällig då det gäller lax.  
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn):   1930 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:   38  
Intäkter av fiskekorVörsäljning:   90 000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om  
ni har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):   
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   I år så har det noterats 4st laxar med    
    svampangrepp, 3st var utlekta fiskar men en   
    hona på ca 8 kg var olekt vilket är synd då om   
    hon fåQ överleva och lekt så skulle det varit eQ  
    2llskoQ 2ll de svaga beståndet av lax som    
    Åbyälven har. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:   Säsongen började bra med eQ vårfiske på öring  
    och de första nys2gna laxarna fångades i slutet av 
    maj och älven hade bra vaQenföring. 
                                                                                                                    I miQen av juni sjönk älven kraRigt och från 25                            
          juni så stängdes fiske eRer laxartade fiskar på   
          grund av vaQentemperatur på 18 grader eller   
          högre. Fisket öppnades inte upp förrän den 17   
             juli och även under slutet av juli så var det eQ par   
             dagar med höga temperaturer. Totalt var fisket   
              stängt 24 dagar under säsongen. 
          Största laxen som fångades under säsongen var   
             en hane på 113cm. 
          Största öringarna som fångades under säsongen   
              var 3st som samtliga var inrapporterad med en   
             längd på 65 cm 2 hanar och en hona.  
          HösVisket i augus2 var dåligt med lågt vaQen och      
                     lite ny fisk som vandrade upp i älven. 
          Fisket eRer förbuds2den bjöd på eQ lite bäQre   
           öringsfiske jämfört med 2digare år och eQ antal   
              blänkare landades på de nedre området i älven. 

 
Egna regler utöver FIFS:        Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:      Datum och Kvoter: 

    Tillåtet aQ fiska lax men inte aQ avliva den för   
    säsongen 2022 
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 Lax är förbjudet aQ fiska från 1 september - 31   
 december.  

      Öring är förbjudet aQ fiska under 2den 1   
      september - 14  oktober. 

      Fångstbegränsning övrig 2d på max 1 öring per   
      dygn och 2 öringar per år och fiskare. 

      Harr är förbjudet aQ fiska 15 april - 31 maj. För aQ  
      värna om lekharren rekommenderar FVO:t aQ man  
      avstår harrfiske före den 14 april. 

      Totalt fiskeförbud råder i älven under 2den 1   
      september - 14 oktober. 

       MinimimåQ: 

      Lax 50 cm Öring 50 cm Harr 35 cm 

      Observera aQ fiskare ska undvika aQ vada i älven  
      samt inte fiska där öring- och laxlek pågår. 

      Stopp av fiske eRer lax, öring och harr vid höga   
      vaQentemperaturer 

      FVO:t har en egen termometer/ flödesmätare och  
      informa2on om vaQentemperatur och flöde i älven  
      läggs ut på hemsidan. www.abyalven.se. 

      Fiskestämman har godkänt aQ fisket eRer lax, öring 
      och harr stoppas när vaQentemperaturen i älven  
      enligt hemsidan är 18 grader eller högre. 

      Fiskare som har löst fiskekort har inte räQ 2ll   
      ersäQning för förlorade fiskedagar på grund av   
      höga vaQentemperaturer.  

      Övriga regler enlig Havs- och VaQenmyndighetens  
      bestämmelser. 

      Fångstrapportering: 

      Den som fiskar är skyldig aQ lämna fångstrapport  
      på öring och lax över 50 cm inom 24 2mmar eRer  
      avslutat fiske. 

      UppgiRer vad gällande art, längd, antal och om   
      fisken är avlivad eller återutsaQ ska noteras. DeQa  
      ska ske via formulär hos Ifiske. Du kan välja aQ   
      fångstrapporten inte publiceras på hemsidan, utan  
      bara finns sparad för styrelse och    
      fiske2llsyningsmän. 

 
Antal fiskeräQsägare inom området :   147 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka :    2 
Fångstrapportering :    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,    
    ÅterutsaQ/avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar :    28 
Varav återutsaQa laxar :    27 
Totalt antal fångade öringar :   88 
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Varav återutsaQa öringar :    52 

UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :  90 
Fiske2llsyn/kontroller :    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   11 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    199 
Antal kontroller:   54 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden :  Nej 
Påverkan av produk2on:     Det som begränsar produk2onen i Åbyälven är en 

kombina2on av eQ par olika faktorer. 
    VaQenkvaliteten 
    VaQentemperaturen under sommaren 
    KraRverket i Hednäs med 2llhörande fiskväg för  
    upp och ned vandring av fisk 
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Byskeälven

Byskeälven NorrboQensdelen 

Namn på vaDendraget:    Byskeälven 
Namn på förvaltningsorganisa#onen:   Byskeälvens FVO NorrboQensdelen 
Typ av organisa#on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO)  

Upplåter ni fiske för allmänheten :   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :   800 

UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:    
Intäkter av fiskekorVörsäljning *:   70 000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 17 000 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Inga rapporter ang sjukdom av fisk deQa år. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:   Bra temp i vaQnet och mycket lax. Öring lyser   
    forVarande med sin frånvaro och har svårt aQ   
    etablera sig. Laxen tar över ståndplatser och   
    lekplatser. Mycket fiskare i farten och vi slog   
    eQ rekord i antal fiskedygn via vår digitala    
       fiskekortsförsäljning. 

 
Egna regler utöver FIFS:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:   C/R öring, FönsteruQag honlax, förläng    
    fiskesäsong för harr  

Antal fiskeräQsägare inom området:   35 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  3 
Fångstrapportering:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om:   Tid, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/  
    avlivad 
Totalt antal fångade laxar:    25 
Varav återutsaQa laxar:    23 
Totalt antal fångade öringar:    9 
Varav återutsaQa öringar:    9 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i %:  30% 
Fiske2llsyn/kontroller:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner:   8 
Årligt antal 2llsyns2mmar:    150 
Antal kontroller:   70 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden:  Nej 
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Påverkan på produk2on:   Bristen på lekboQnar i biflöden för öringen.    
    Laxen löser problemet utan hjälp tack vare bra  
    återställd huvudfåra framför allt nedanför    
    Siksjöbron/Väg 373. 
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Byskeälven

Byskeälven VästerboQensdelen 

Namn på vaDendraget:    Byskeälven 
Namn på förvaltningsorganisa#onen:   Byskeälvens FVO VästerboQensdelen 
Typ av organisa#on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten :   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2022   
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :   11700 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:   UppgiR saknas 
Intäkter av fiskekorVörsäljning :   1 850 000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om  
ni har uthyrning av boende, mat, båt,  
guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka  
fiskar öka, minska eller ligger det  
på en stabil nivå.) :    Lite sjuka fiskar 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var  
hos er. VaQenförhållanden,  
stora fiskar mm:    Bra med vaQen vår och höst 
Egna regler utöver FIFS :    Ja 
Antal fiskeräQsägare inom området :   320 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka :    1 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:    Förbud aQ avliva lax 2ll den 19 juni för   
    sporViskare I augus2 månad är det endast 2llåtet 
    aQ avliva lax mellan 50-63 cen2meter.   
    FönsteruQag på havsöring 50-63 cen2meter All  
    felkrokad fisk ska ovillkorligen återutsäQas.   
    Maximalt får 5 öringar per fiskare och år avlivas.  
    Maximalt får 5 lax per fiskare och år får avlivas.  
    Fångstrapporteringsskyldighet inom 24 2mmar. 
Fångstrapportering :    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om:  Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,   
    ÅterutsaQ/avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar :    998 
Varav återutsaQa laxar :    750 
Totalt antal fångade öringar :   190 
Varav återutsaQa öringar :    120 
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UppskaQad inrapportering av   
totalt fångst i % :    60 
Fiske2llsyn/kontroller :    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   25 
Antal kontroller:   UppgiR saknas 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    300 
 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden :  Ja, öring säQs i Byskebäcken nere i   
    Byske.Byskeälvens FvO NorrboQensdelen 
Påverkan på produk2onen:   UppgiR saknas 

20



 
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 (2022):  2477 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:   45 
Intäkter av fiskekorVörsäljning (2022):  88300 
Intäkter av annat (2022):   90000 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Vi har haR fortsaQ få observa2oner av sjuka och  
    döda fiskar i Kågeälven. En del rapporter om  
    svampangripna fiskar i anslutning 2ll leken har  
    inkommit. En stor del av dessa svampangripna  
    fiskar verkar dock trots allt ha medverkat i leken.  

Säsongen 2022:   Säsongen började bra med en lång vår och bra  
    med vaQen ända in i juni. Trots bra   
    förutsäQningar och aQ vi såg lax i älven redan i  
    slutet på maj så blev det bara en enda lax som  
    fångades under försommaren.   
          Värmen kom rejält vid midsommar och tempen i  
          älven steg 2ll nära 24 grader. Senare delen av   
          sommaren var betydligt kyligare men    
          vaQenståndet var fortsaQ lågt så fisket kom aldrig 
          rik2gt igång förrän vi stängde älven för säsongen  
          den sista augus2.  
          Säsongen gav 142 öringar över 50 cm 
          med en medellängd av 63,3 cm. Flera öringar var 
          upp mot 90 cm.  
          Vi fångade totalt 17 laxar varav endast 1 var en  
          nys2gen fisk. Medellängden var 85,3    
          cm.  
Sjukdomsläget:                Kågeälven har fortsaQ låga observa2oner med   
         sjuk eller död fisk. 
Antal fiskeräQsägare inom området:  340 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka: 2 
Egna bestämmelse utöver FIFS:  Ja 
Om ja, typ av bestämmelse/bestämmelser:   Förbud aQ avliva lax och öring.   
    Rapporteringsskyldighet för lax och öring över 50 
    cm inom 24 2mmar från fångsnllfället. 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.   
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    Använd endast en krok på betet och då helst  
    enkel eller dubbelkrok för aQ underläQa   
    återutsäQning. 
Fångstrapportering:   Ja 
Fångstrapporten innehåller informa2on om:: Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,   
    ÅterutsaQ/avlivad, Fenklippt 
Sker fångstrapportering digitalt:  Ja 
Totalt antal fångade laxar:   17 
Varav antal återutsaQa laxar:   17 
Totalt antal fångade öringar:   142 
Varav antal återutsaQa öringar:  142 
UppskaQad totalfångst ovan består av   
fångstrapporter 2ll (ange i) %:  99 
Fiske2llsyn/kontroller:   Ja 
Om ja - hur många 2llsynspersoner på området: 7 
Årligt antal 2llsyns2mmar (2022):  920 
Antal kontroller:   50 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden: Nej 
Påverkan på produk2onen:   i Kågeälven har vi gjort omfaQande åtgärder för  
    aQ riva vandringshinder i biflöden och   
    restaurerar och återskapa forna lek och   
    uppväxtområden. Under 2022 har vi 2llsammans  
    med SkelleReå kommun och stöd från Lst. i   
    VästerboQen arbetat i älven med en grävmaskin  
    under 9 veckor och arbetet fortsäQer under  
    yQerligare 11 veckor nästa år. Vi har goda   
    förutsäQningar för våra fiskar i våra vaQen men vi 
    upplever aQ allt för få laxar och öringar 2llåts  
    komma hem 2ll sina älvar. Vi behöver säkerställa  
    aQ det kommersiella fisket inte fångar fisk från  
    älvar och åar med svaga bestånd så aQ dessa  
    bestånd får en chans aQ bli starka. 
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :   4500 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:   800 
Intäkter av fiskekorVörsäljning :   110 000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  1500 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Inga rapporter om sjukdomar har kommit oss 2ll  
    känna 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:   En rela2vt normal vårflod gav en vårsäsong med  
    fina förutsäQningar för fisket. 
          Fisketrycket upplevs ha återgåQ 2ll nivåer som   
             2digare år, med 2llägg av ökat antal fiskande från  
          gästarbetare från baQerifabriken som bosaQ sig i  
          Bureå. Fångstrapporteringen kan bli lidande då  
          dessa fiskande kan ha svårt aQ ta 2ll sig   
          informa2on och regler, 2llsynsmän har försökt   
          informera besökande fiskare. 
          23 öringar och 15 harrar har fångstrapporterats  
            på föreningens hemsida.  
          Andra fångstrapporter har inkommit via digitala  
          försäljningskanaler. 
          Fisket i sjöarna inom fiskevårdsområdet har enligt 
          rapporter varit ungefär som vanligt, dock   
          påverkades det kraRigt då ramper hölls stängda i  
             alla sjöar under en rela2vt lång period och i med  
          utbroQet av kräRpest i SkelleReälven. 
 
Egna regler utöver FIFS *:        Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :      Fångstbegränsningar i måQ och 2dsperioder,   
          endast c&r på öring och ev. laxfångster. 
Antal fiskeräQsägare inom området :   430 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  1 
Fångstrapportering :    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Tid, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/avlivad 
Totalt antal fångade laxar :    0 
Varav återutsaQa laxar :    0 
Totalt antal fångade öringar :   22 
Varav återutsaQa öringar :    22 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :  75 
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Fiske2llsyn/kontroller :    Ja 

Om ja, hur många 2llsynspersoner :   2 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    100 
Antal kontroller:   40 

Påverkan på produk2onen:   KraRverken i älven begränsar möjlighet 2ll   
    upphandling och 2llgång 2ll strömsträckor   
    uppströms Falmarksforsen. 
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Rickleån


Namn på vaDendraget:     Rickleån 
Namn på förvaltningsorganisa#onen:   Rickleå By SFF 
Typ av organisa#on:     Samfällighet 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten :   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort  
= 5 dygn) :      1700 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:    20 
Intäkter av fiskekorVörsäljning :    130000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser  
om ni har uthyrning av boende,  
mat, båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka  
fiskar öka, minska eller ligger det på en  
stabil nivå.) :      Några öringar med läQare svampangrepp har fångats under 
      hösten men ingen död fisk har påträffats och inga fiskar   
      med större angrepp har observerats. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022  
var hos er. VaQenförhållanden, stora  
fiskar mm:      Säsongen började bra. En hel del laxbesor fångades 2digt  
      på säsongen (vilket är lovande för fram2den) men även   
      öringfisket var bra., En del större öringar fångades kring   
      80/90cm men några rik2gt stora har ej rapporterats. 
      VaQennivån var lite lägre än vanligt vid premiären och eRer 
      några veckor sjönk det som vanligt i samma takt som   
      fångsterna. Sommarsäsongen var som vanligt svår i   
      Rickleån pga det låga vaQenståndet men en del besökare  
      fiskade riktat mot gädda med goQ resultat.  
      I slutet av augus2 blev det högre vaQennivå och i och med  
      det ökade öringsfångsterna de sista veckorna. HösVisket  
      som började 15 oktober har varit väldigt bra eRer   
      havsöring och med det milda vädret så kommer det nog aQ 
      fortsäQa november ut. Även i år har rapporteringen   
      fungerat väldigt dåligt så fiskekortssidorna så    
      uppskaQningarna av fisket går på hörsägen, 2llsyn och egna 
      erfarenheter. 
 
Egna regler utöver FIFS :    Nej 
Antal fiskeräQsägare inom området :   30 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka :     2 
Om ja vilken typ av  
regler/bestämmelser : 
Fångstrapportering :     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
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Fångstrapporten innehåller  
uppgiRer om:     Tid, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar :    40 
Varav återutsaQa laxar :     40 
Totalt antal fångade öringar :    150 
Varav återutsaQa öringar :    120 
UppskaQad inrapportering  
av totalt fångst i % :     3% 
Fiske2llsyn/kontroller :     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   6 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    350 
Antal kontroller:    60 
FiskutsäQningar i vaQendraget  
och dess biflöden :     Nej 
Påverkan på produk2onen:   Dammarna i Robertsfors är givetvis eQ problem och vi   
      hoppas aQ SkelleReå KraR går vidare med planerna om   
      utrivning av dessa. Det börjar bli räQ trångt på lekplatserna  
      på den nedre sträckan då den ökande laxstammen   
      konkurrerar med havsöringen. De stora lekområdena som  
      återställts uppströms kraRverken kommer med  all   
      sannolikhet öka produk2onen avsevärt. 
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Rickleåns övre 

 

Namn på vaDendraget:     Rickleån nedre 
Namn på förvaltningsorganisa#onen:   Rickleåns övre FVOF 
Typ av organisa#on:     Fiskevårdsförening (FVO)  
 
Upplåter ni fiske för allmänheten :   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :  335 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:    100 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :   29000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser  
om ni har uthyrning av boende, mat,  
båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka  
fiskar öka, minska eller ligger det på  
en stabil nivå.) :     Få rapporter om svampangripen eller på annat säQ sjuk   
      fisk. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022  
var hos er. VaQenförhållanden, stora  
fiskar mm:      Normalsäsong men inga rik2gt stora fiskar rapporterades  
      2ll FVOF. Mycket varmt vaQen en period i juli varför vi   
      stängde fisket en period i juli. 
 
Egna regler utöver FIFS :    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :  Lax fredad ovan första vandringshinder (Bruksforsen) 
      Obligatorisk återutsäQning av lax och öring under Maj 
Antal fiskeräQsägare inom området :   85 
Antal förvaltningsorganisa2oner på  
laxförande sträcka :     2 
Fångstrapportering :     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om:  Tid, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/avlivad 
Totalt antal fångade laxar :    16 
Varav återutsaQa laxar :     16 
Totalt antal fångade öringar :    71 
Varav återutsaQa öringar :    59 
UppskaQad inrapportering  
av totalt fångst i % :     20% 
Fiske2llsyn/kontroller :     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   5 
Antal kontroller:    UppgiR saknas 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    UppgiR saknas 
Påverkan på produk2onen:   KraRverken i Robertsfors utgör eQ hinder. 
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn)  :   5500 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:   340 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :   195389 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om  
ni har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  0 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå.) :    Ingen sjuk fisk i år som vi vet om i år 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:   Bra vaQenstånd. Ovanligt mycket övervintrade  
    havsöringar. Tyvärr inte så mycket nys2ga öringar  
    men desto mer observerade ny s2ga laxar. Togs  
    eQ 2otal nys2ga laxar under våren. Öringfisket  
    drog rik2gt bra just innan förbuds2den så vi  
    hoppas på aQ det var mycket fisk som var uppe  
    och lekte.  
 
 
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. MaxmåQ på gädda 80 cm. Baglimit på   
    sikhåvning 5 fiskar/kort/dag. Särskild period för  
    sikhåvning 25 okt - 15 nov. 
Antal fiskeräQsägare inom området :   408 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  1 
Fångstrapportering :    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Tid, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/ 
    avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar :    30 
Varav återutsaQa laxar :    30 
Totalt antal fångade öringar :   300 
Varav återutsaQa öringar :    220 
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UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :  20% 
Fiske2llsyn/kontroller :    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   7 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    300 
Antal kontroller:   60 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden :  Nej 
Påverkan på produk2onen:   Kopiösa mängder skarv vid inloppet 2ll Sävarån.  
    AQ det blivit så dåligt strömmingsfiske i havet så  
    sälarna simmar upp i åns inlopp. 
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn)  :   2500 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:   300 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :   2 800 000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  10 000 000 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå.) :   Sjuk fisk har rapporterats såväl i Norrfors som  
    enstaka uppe i älven. Säsongen karaktäriseras  
    likväl som ganska bra ur hälsosynpunkt. Pigg,  
    fräsch och god hälsa hos fisk som fångades under 
    avelsfisket första veckan i okt. Begränsat med  
    svampangrepp. Kompensa2onsodlingen i   
    Norrfors har likväl utmaningar med aQ hålla  
    avelsfisk som fångas 2digare under säsongen vid  
    liv. Olyckligtvis synes MSW-fisk under   
    försäsongen drabbas värst. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:  YQerst svag säsong pga genera2onseffekt av  
    2digare års sjukdomsutbroQ. YQerst få laxar har  
    fångats och avsaknaden av grils har varit tydlig.  
    SammanfaQning av laxuppvandringen 2022 
	 	 	 	 	 	 	    Som de flesta av Er säkert är medvetna om var 	
	 	 	 	 	 	 	    sommarens uppsteg av lax avsevärt mindre 	 	
	 	 	 	 	 	 	    jämfört med senaste åren. Orsaken till årets 	 	
	 	 	 	 	 	 	    svaga uppsteg är en generationseffekt där vi nu 	
	 	 	 	 	 	 	    erhåller återvandrande avkomma från de svaga 	
	 	 	 	 	 	 	    årskullarna och värsta sjukdomsåren 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	    (2015-2017). Några ytterligare svaga år är att 	 	
	 	 	 	 	 	 	    vänta innan situationen vänder igen. Se figuren 	
	 	 	 	 	 	 	    nedan om elfiske; därefter kan man räkna fram ca 
	 	 	 	 	 	 	    6-år. När det sedan vänder kan vi sannolikt 	 	
	 	 	 	 	 	 	    förvänta oss bra laxsteg då situationen vad gäller 
	 	 	 	 	 	 	    laxstirr i älven återigen är bra. Extra glädjande 		
	 	 	 	 	 	 	    med årets elfiske är att vi nu hittar riktigt höga 		
	 	 	 	 	 	 	    tätheter av laxungar i Laisälvens nedre delar; 	 	
	 	 	 	 	 	 	    faktiskt högre än vad som hitintills uppmätts. 	 	
	 	 	 	 	 	 	    Nedre delarna av Laisälven inom Västerbottens 	
	 	 	 	 	 	 	    län kan numera verkligen räknas som laxförande. 	
	 	 	 	 	 	 	    Bästa lokalerna är dock återigen runt Sandsele/	
	 	 	 	 	 	 	    Gargnäs/Vindelgransele följt av Vindelnforsarna  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Egna regler utöver FIFS :    Ja 

Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :   Honförbud lax > 1 000 2llsyns2mmar (varav  
    120 2mmar gränsöverskridande 2llsyn enligt FIFS  
    2004:37) 

Antal fiskeräQsägare inom området :   5 600 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  26 
Fångstrapportering :    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om:   Tid, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/ 
    avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar :    100 
Varav återutsaQa laxar :    75 
Totalt antal fångade öringar :   50 
Varav återutsaQa öringar :    25 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :  50 
Fiske2llsyn/kontroller :    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   100 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    1 000 
Antal kontroller:   1 000 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden :  Ja 
Påverkan på produk2onen:   Stornorrfors, sjukdomsläget, beskaQning i   
    havsfasen, postsmoltöverlevnad,   
    habitatdegradering och 2llväxtmöjligheter i   
    Östersjön.  
          Stornorrfors är forVarande största hindret;   
          uppvandring, smoltdödlighet och keltdödlighet i  
          turbinerna såväl som förseningar, stress och   
          höga fiskkoncentra2oner vid hög    
          vaQentemperatur längs vissa platser i torrfåran  
          och således ökad sannolikhet 2ll    
          sjukdomsangrepp osv. Stornorrforsmålet är ännu  
          EJ slut prövat och parterna står numera rela2vt  
          långt ifrån varandra vad gäller målets fortsaQa   
          handläggning. Inledande förhandlingar gällande  
          slut dom har dock ini2erats av Mark och   
          Miljödomstolen.  
          Vindelälven synes hålla brant rekryteringskurva  
          vilket enligt vår mening visar goda    
          uppväxtmöjligheter och överlag goda s2rrhabitat  
          såväl som bra förvaltning i älvsfasen. Årets   
          s2rrtätheter är de högst uppmäQa sedan   
          standardiserade elfisken ini2erades 1982 med   
         40 0+/100m2 fördelat på 26st elfiskade   
           lokaler. Vissa lokaler håller 200-300laxs2rr/  
         100m2.  
         Havsöringspopula2onen är yQerst svag och   
         möjligen än mer känslig för de utmaningar som  
         föreligger runt Stornorrfors? Sta2onära   
         öringbestånd håller i regel god status och är   
         allmänt på uppgång. 
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :   1950 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:                         30 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :    95000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska  
eller ligger det på en stabil nivå.) :    inga problem 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:    Övervägande låg vaQenföring, mindre bra fiske. 

Egna regler utöver FIFS : Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :   FönsteruQag och anpassade 2der Antal 
fiskeräQsägare inom området *:    232 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  1 
Fångstrapportering :      Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/ 
       avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar :     0 
Varav återutsaQa laxar :      0 
Totalt antal fångade öringar :     90 
Varav återutsaQa öringar :     50 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :   50% 
Fiske2llsyn/kontroller *:     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :    8 
Årligt antal 2llsyns2mmar :     50 
Antal kontroller:     50 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden :  Ja 
Påverkan på produk2onen:    UppgiR saknas 
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn)  :   2900 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:                          150 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :   225500 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  0 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå.) :    Svårt aQ säga enär en minskning på uppgången,  
    har observerat mycket mindre död och angripen  
    fisk  
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.   
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:   Betydligt lägre uppgång av fisk, framförallt lax.  
    Öring ganska bra under sista delen av säsongen  
    (perioden 15.10 och framåt) 
 
Egna regler utöver FIFS :    Nej 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser : 
Antal fiskeräQsägare inom området :   518 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  1 
Fångstrapportering :    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Art, Kön, Längd, Metod, ÅterutsaQ/avlivad,   
    Fenklipt 
Totalt antal fångade laxar :    60 
Varav återutsaQa laxar :    40 
Totalt antal fångade öringar :   160 
Varav återutsaQa öringar :    80 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :  UppgiR saknas 
Fiske2llsyn/kontroller :    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   11 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    30 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden :  Ja 
Påverkan på produk2onen:   Under året har det bedrivits återställning eRer  
    floQning (Ecostreams), sannolikt begränsad   
    uppgång pga industrifisket i Östersjön, Ålandshav, 
    BoQenhavet Beträffande öring mycket säl och  
    skarv i älvmynnet och närliggande havsområden,  
    säl tar nog en del lax också. 
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn)  :   2500 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:                          75 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :   85000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser  
om ni har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  0 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå.) :    Stabilt 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.      
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:       
    Vi dubblade priset på alla kort, sålt något färre  
    säsongskort men fler dygnskort 
 
Egna regler utöver FIFS :    Nej 
Antal fiskeräQsägare inom området :   151 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  3 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser : 
Fångstrapportering :    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Art, Kön, Längd, Vikt, ÅterutsaQ/avlivad 
Totalt antal fångade laxar :    60 
Varav återutsaQa laxar :    40 
Totalt antal fångade öringar :   110 
Varav återutsaQa öringar *:    30 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :  20% 
Fiske2llsyn/kontroller :    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   30 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    130 
Antal kontroller:   260 
Påverkan på produk2onen:   UppgiR saknas 
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn)  :   350 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:                          50 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :   25000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  5000 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger det  
på en stabil nivå.) :    Ingen rapport om sjuka fiskar 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.   
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:   Jämt flöde hela säsongen. Största Lax i kameran  
    120 cm 
          Uppgång lax 99st, havsöring 110 (2021 144 lax/ 
          87 öring. 
 
Egna regler utöver FIFS :    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :   olika. men fiskeförbud för de flesta 1/1-1/6 och  
    1/8-31/12 
Antal fiskeräQsägare inom området :   2000 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  18 
Fångstrapportering :    Nej 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ingen uppgiR 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om: 
Totalt antal fångade laxar :    150 
Varav återutsaQa laxar :    30  
Totalt antal fångade öringar :   200 
Varav återutsaQa öringar :    30 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :  5% 
Fiske2llsyn/kontroller :    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   10 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    150 
Antal kontroller:   25 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden :  Ja 
Påverkan på produk2onen:   Vandringshinder GoQne kraRverk. Lågt PH i Södra 
    Anundsjöån  
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Ljungan 


Namn på vaDendraget:     Ljungan 
Namn på förvaltningsorganisa#onen:   Nedre Ljungans SporViske 
Typ av organisa#on:     Fiskevårdsområde 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten :   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2022   
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn)  :  2390 
UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:                          120 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :   350000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser  
om ni har uthyrning av boende, mat, båt,  
guidning mm.):      Inga sammanställda uppgiRer. 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka  
fiskar öka, minska eller ligger det  
på en stabil nivå.) :     Inga rapporterade utbroQ 
BeräQa kort om hur säsongen 2022  
var hos er. VaQenförhållanden, stora  
fiskar mm:      Fisket har begränsats. Laxfiskeförbjudet. HösVisket eRer   
      havsöring förbjudet Vårfisket eRer havsöring goQ.   
      Harrfisket utmärkt bra. Säsongen 2023 öppnas fisket eRer  
      havsöring under hösten. Beräknas öka intäkterna med över  
      100% 
 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :  Fisket eRer havsöring och harr har reglerats strängare än  
      förfaQningen. Totalt stopp en månad under hösten. 
Antal fiskeräQsägare inom området :   133 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka :     1 
Fångstrapportering :     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om:  Tid, Plats, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/avlivad,   
      Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar :    10 
Varav återutsaQa laxar :     10 
Totalt antal fångade öringar :    363 
Varav återutsaQa öringar :    225 
UppskaQad inrapportering   
av totalt fångst i % :     90% 
Fiske2llsyn/kontroller :     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   9 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    900 
Antal kontroller:    200 
FiskutsäQningar i vaQendraget   
och dess biflöden :     Ja  
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Påverkan på produk2onen:   VaQenregleringen Säl i älven och fredningsområdet 
      Skarv Brist på strömming i Östersjön 
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Harmångersån


Namn på vaQendraget:    Harmångersån 
Namn på förvaltningsorganisa2onen:   Nordans2gs FvOf 
Typ av organisa2on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:  Ja 

Antal fiskedygn per år (2022):  650 

UppskaQat antal fiskedygn från  
utländska besökare:    

Intäkter av fiskekorVörsäljning (2022):  22000 

Intäkter av annat (2022):    

Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.):   Vi har inga problem med sjuka fiskar i ån. 

     Säsongen 2022:  

     2022  var vårfisket bedrövligt med ca 20 fångade  
   öringar. VaQen fick vi väldigt sent och tempen i  
   vaQnet var då 6 gr. Känns som fisken lämnade ån  
   väldigt fort. Därav en mycket kort säsong. 

Antal fiskeräQsägare inom området:  100 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka: 1 
Egna bestämmelse utöver FIFS:  Nej 
Om ja, typ av bestämmelse/bestämmelser:        
Fångstrapportering:   Ja 
Fångstrapporten innehåller informa2on om:: Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,    
    ÅterutsaQ/avlivad, Fenklippt 

Sker fångstrapportering digitalt:  Nej 
Totalt antal fångade laxar:   0 
Varav antal återutsaQa laxar:   0 
Totalt antal fångade öringar:   22 
Varav antal återutsaQa öringar:  22 
UppskaQad totalfångst ovan består av   
fångstrapporter 2ll (ange i) %:   
Fiske2llsyn/kontroller:   Ja 
Om ja - hur många 2llsynspersoner på området: 10 
Årligt antal 2llsyns2mmar (2022):   
Antal kontroller:    
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden: Nej 
Påverkan på produk2onen:   VaQenkraRverk, Låg vaQenföring under sommar/ 
    höst begränsar uppgång eRer lax/öring. 1,5 km  
    älvsträcka 2ll dammluckorna. 

    Ån med biflöden är ca 40 mil lång.   
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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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn)  :   Inga rapporter 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :   Inga rapporter 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Prak2skt taget inga observa2oner av död eller  
    svampangripen fisk i Testeboån. 
BeräQa kort om hur säsongen 2021 var hos er.      
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:       
    Mycket övervintrad lax och öring på vårfisket.  
    Bara överståndare är fångade i årSämre   
    uppvandring 2022 jämfört med 2021. 
    Rekord vad gällande smoltutvandringen i våras  

 och högsta tätheterna på elfiskelokalerna i höst  
 bådar goQ för fram2den. 

Egna regler utöver FIFS :    Ja 

Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :   C&R på alla lax, öring, harr, sik och ål. 
Antal fiskeräQsägare inom området :   100 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  1 
Fångstrapportering :    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Tid, Plats, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/ 
    avlivad 
Totalt antal fångade laxar :    40 
Varav återutsaQa laxar :    40 
Totalt antal fångade öringar :   20 
Varav återutsaQa öringar :    20 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :  10% 
Fiske2llsyn/kontroller :    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :   10 
Årligt antal 2llsyns2mmar :    10 
FiskutsäQningar i vaQendraget 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, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :   1400 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :    1200000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):   800000 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger det  
på en stabil nivå.) :      Vi har inte kunnat dokumentera någon sjuk fisk   
       under 2022. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.  
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:    Vi ser en återhämtning av havsöringsbeståndet   
       eRer sjukdomsutbroQet på hösten 2020.  
       Svag och något sen laxuppvandring under   
       försommaren, men lax2llgång/fångst bedöms vara  
       normal under hösten. En del lax steg ovanligt sent  
       (september).   
       Vårfisket 2022 var bäQre än föregående år men   
       forVarande en bit under medelfångst för Em.   
       HösVisket 2022 gav normal medelfångst trots svåra 
       förhållande för fiske.  EQ par öringar runt 10 kg   
       fångades. 
       Fiskräkning i fiskpassagen vid nedersta kraRverket  
       (Karlshammar) visar ökad uppvandring av både   
       havsöring och lax jämfört med föregående år.  
       VaQenbrist har präglat senare delen av säsongen. 
 
Egna regler utöver FIFS *:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :   Catch & release på vild fisk 
       Felvandrande odlad (fexeneklippt) fisk ska avlivas.  
       Endast flugfiske på huvuddelen av sträckan 
Antal fiskeräQsägare inom området :    1 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  6 
Begränsat antal fiskekort/dag 
Begränsad fiske2d under dygnet 
Fångstrapportering :      Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :    Nej 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, ÅterutsaQ/avlivad,  
       Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar :     72 
Varav återutsaQa laxar :      72 
Totalt antal fångade öringar :     304 
Varav återutsaQa öringar :     304 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :   100 
Fiske2llsyn/kontroller :      Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :    2 
Årligt antal 2llsyns2mmar : 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden :  Nej 
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Påverkan på produk2onen:    1. Vandringshinder i form av vaQenkraRverk   
       uppströms. 
       2. Klimat (s2gande vaQentemperatur och   
       minskande flöde). 
       3. Sedimentering och ökad växtlighet över   
       lekområden. 
       4. Fisksjukdomar.  
       5. Obegränsat och okontrollerat uQag av havsöring  
       längs den svenska Ostkusten. 
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Emån


Namn på vaDendraget:    Emån 
Namn på förvaltningsorganisa#onen:   Emsfors sy 
Typ av organisa#on:    Fiskevårdsområdesförening - FvO 

Upplåter ni fiske för allmänheten :   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2022   
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :   285 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :   33 750 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska  
eller ligger det på en stabil nivå.) :   Vi har inte kunnat dokumentera någon sjuk fisk  
    under 2022. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var hos er.   
VaQenförhållanden, stora fiskar mm:       
    Under årets vårsäsong i Emsfors var fisket   
    betydligt bäQre än föregående år. Dessvärre var  
    det dåligt med gammal och större lekfisk, men  
    goQ om blänkare i klassen 1,5 – 4kg. Under   
    hösten var det tyvärr lågvaQen med ynka 4-5  
    kubik och därmed svåra förhållande för fiske.  
    Fisken tog god 2d på sig s2ga vilket bidrog 2ll aQ  
    dem flesta medlemmar inte fiskade. Under   
    hösten fångades 0 fiskar. 
 
 
Egna regler utöver FIFS :    Nej 
Antal fiskeräQsägare inom området :   1 
Antal förvaltningsorganisa2oner   20 
på laxförande sträcka :    20 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser : 
Fångstrapportering :    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Art 
Totalt antal fångade laxar :    20 
Varav återutsaQa laxar :    20 
Totalt antal fångade öringar :   64 
Varav återutsaQa öringar :    64 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i % :  UppgiR saknas  
Fiske2llsyn/kontroller :    3 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :  15 
Årligt antal 2llsyns2mmar : 
FiskutsäQningar i vaQendraget och dess biflöden :  Nej 
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Mörrumsån


Namn på vattendraget: 	 	 	 	 Mörrums ån 
Namn på förvaltningsorganisationen: 	 	 Mörrums Kronolaxfiske 
Typ av organisation: 		 	 	 	 Företag 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten :    Ja 
Antal fiskedygn per år, 2022  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn)  :   7000 
Intäkter av fiskekortsförsäljning :    4000000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om  
ni har uthyrning av boende, mat, båt,  
guidning mm.):       1500000 
Sjukdomsläget. (BeräQa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska   
eller ligger det på en stabil nivå.) :    Vi hade ingen inrapporterad sjuk fisk hösten 2021,  
       men i år så har vi (förhoppningsvis) eQ mindre   
       utbroQ av sjuk fisk. Nu håller vi tummarna på aQ  
       dels fisken han leka innan sjukdomsutbroQet samt  
       aQ vi får eQ fint vårfiske trots deQa. 
BeräQa kort om hur säsongen 2022 var  
hos er. VaQenförhållanden, stora fiskar mm:   Säsongen inleddes tradi2onsenligt med aQ   
       Fiskmästaren avlossade kanonen klockan 0900   
       lördagen den 26 mars. Det 2diga vårfisket var   
       rik2gt bra! 231 fångster  inrapporterade    
       premiärhelgen, det har inte rapporterats så många  
       fångster sedan 2013! Glädjande var aQ det   
       rapporterades många utlekta honor, vilket ger vid  
       handen aQ leken fungerat bra hösten innan.   
       Majfisket eRer lax blev däremot skralt. Endast 39  
       blanklaxar inrapporterade i maj, med Nils Perssons  
       lax på 16kg och 110cm som första och största   
       blanklax. Sommarflödet har legat på ca 8kbm,   
       vilket ger aQ kraRbolagen gåQ på mintappning fram 
       2ll miQen på september då det började aQ regna  
       lite och vaQnet började  s2ga. HösVisket började  
       trögt i september då väder och vaQen var stabilt  
       och tråkigt. Men i andra halvan av september så  
       började vädret aQ bli mer ostadigt och då kom   
       även fångsterna! HösVisket och säsongen 2022   
       avrundades med eQ bra fiske. Så säsongen gav ca  
       25% mer fisk jmf med säsongen 2021, och ca 2%  
       mer sålda fiskekort.KompleQerande frågor - Här   
       följer en uppföljning på undersökningen    
som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS :     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :   Personlig kvot, säsongskvot samt älvkvot. 
Antal fiskeräQsägare inom området :    5 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka :      1 
Fångstrapportering :      Ja 
Sker fångstrapportering digitalt :    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiRer om::   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaQ/
avlivad,       Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar :     515 
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Varav återutsaQa laxar :      470 
Totalt antal fångade öringar :     369 
Varav återutsaQa öringar :     310 
UppskaQad inrapportering av totalt fångst i %:   99 
Fiske2llsyn/kontroller *:     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner :    12 
Årligt antal 2llsyns2mmar :     600 
Antal kontroller:     UppgiR saknas 
FiskutsäQningar i vaQendraget   
och dess biflöden:      Nej 
Påverkan på produk2onen:    KlimaVörändringen som ger mindre och varmare  
       vaQen i  ån samt den skoningslösa trålningen i   
       Östersjön som dels tar maten för laxen men även  
       trålar upp laxen som finns kring sills2mmen är nog  
       de största yQre faktorerna som påverkar   
       produk2onen. De inre faktorerna kan vi 2ll viss del  
       påverka själva då vi arbetar mycket med   
       återställning och restaurering i ån, och då oRa   
       2llsammans med andra  aktörer. 

44



Fiskesäsongen i Älvkarleby 2022 

Fiskepremiär 3:e lördagen i mars på A-sek2onen 
Vårens fiske var eRer förväntningarna lite bäQre än föregående år. Peaken var som vanligt i slutet på april. 
Dom åtgärder som gjorts med skyddsjakt på skarv/häger och extra utsäQningar av större havsöring odlad i 
naturdammar tros vara några orsaker. 

Laxfisket startade 2digt och den första nys2gna laxen som dessutom blev den största för året vägde 22,3kg 
och fångades av Jesper Burman från Älvkarleby den 17:e maj. 
Under laxperioden maj 2ll i år slutet på juni fångades 623st laxar med en medelvikt på 8,98kg. Värt aQ 
nämna är aQ under laxperioden (17:e juni) fångades en havsöring på 10,91kg fördelat på 96cm. Fångstman 
Tomas Lennström från Gävle. 

Tyvärr så eRer en torr försommar så försvann vaQnet och tempen steg räQ snabbt eRer midsommar och då 
dog laxfisket ut.  
HösVisket eRer havsöring var den bästa på 5-6år och det glädjer många med oss. 
Fisket i Kungsådran är sannolikt eQ av Sveriges bästa flugfiskevaQen/ansträngning. DeQa fiske har fortsaQ 
varit en stor ljusglimt i vårt fiske. Vi ser nu också aQ deQa fiske har spridit sig 2ll våra grannländer och 
trycket på platserna är enormt. Längsta laxen i Kungsådran var 121cm och fångades av Paolo Lorini från 
Italien. Flertalet havsöringar mellan 80-86cm fångades. Pengarna som vi får in för fisket i Kungsådran går 
oavkortat 2ll fiskefrämjande åtgärder. 
Det vi under året märkt av tydligt är korndsregleringen. DeQa i sin tur drabbar fisketurismen då deQa 
medför svårigheter i fisket och sannolikt stressad fisk som inte vill hugga. 

FiskeräQsägarna fångade med nät på Sek2on B, 39st laxar (2st var oklippta) 
På sek2on B/C registrerades 14st havsöringar. 
Sjukdomsläget i Dalälven är inte mer än 2digare snarare mindre. Dock känns det som aQ det är mycket färre 
laxar som stannat kvar i älven under hösten. 
Fiskesäsongen avslutas 30november. Bra avslut gällande havsöringen då vi ser en posi2v trend. DeQa är 
sannolikt eQ resultat av alla våra åtgärder vi gjort senaste åren med biotopåtgärder, skyddsjakt, extra 
utsäQningar och fiske2llsyn. 
Vi uVör fiske2llsyn eRer kusten Älvkarleby/Gävle kommun där vi med båt lagt redovisat 125h men som 
ligger betydligt högre. 

Tillsyn eRer älven ligger på ca 450 registrerade 2mmar fördelat på 14st 2llsynsmän/kvinna. Här uVörs det 
betydligt fler 2mmar som inte registrerats. 
Skyddsjakt på skarv och 2d för licens jakt på gråsäl uppgår 2ll minst 3000h fördelat på 10-12 personer. 
Skarvproblema2ken i Dalälven och dess närområde har varit och är eQ stort problem. Senaste 
forskningsstudien från SLU där upphiQade piQags hiQats i skarvkolonierna påvisar aQ skarven konsumerar i 
sniQ 32%/år av all utsaQ odlad havsöringssmolt och 20% av den vilda havsöringssmolten. Sen nämner jag 
även en väldigt stor ökning av gråsäl i Dalälven och dess fredningsområde under året. 
Vi har under året arbetat under HaV:s pilotprojekt Ekosystembaserad havsförvaltning i södra boQenhavet. 
Där Älvkarleby sporViske ingåQ i gruppen Skarv/säl.  

Mer info: www.havochvaQen.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-
uppdrag/ekosystembaserad-havsforvaltning/pilot-sodra-boQenhavet.html 

Älvkarleby sporViske säljer fiskekort för ca 2,6miljoner. Säljer även fiskear2klar för ca500 000kr 
Fördelat på ca 10 500 fiskedygn 
Intäkter från sporVisket är svårt aQ beräkna. 
Antal fiskeräQsägare inom Älvkarleby fiskevårdsområdesförening är ca 150st 
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Fångster A-sek#onen: 
Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaD/avlivad 
Maxkvot 2st/dag. Max 30st/säsong 
99% registreras 
Havsöring 634st medelvikt: 1,77kg + (ÅterutsaDa 331st) 
Fångstmetoder: 
Drag 256st 
Flugspö 157st 
Wobbler 53st 
Spinnfluga 94st 
Lyspinne 28st 
Snurra/spinnare 20st 

Lax 623st medelvikt: 8,98kg +(ÅterutsaDa 11st) 
Maxkvot 2st/dag. Max 10st/säsong 
Fångstmetoder: 
Spinnfluga 587st 
Flugspö 36st 
Wobbler 2st 
Drag 2st 

Fångster B/C sek#onen 
Havsöring 14st medelvikt 1,8kg (Sannolikt eQ mörkertal) 
FiskeräQsägare: 39st laxar på nät medelvikt 9,2kg (2st oklippta) 
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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 förvaltningsorganisa2oner, fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar och ekonomiska 
föreningar i merparten av de svenska Östersjölaxälvarna och åarna. 

Anslutna förvaltningsorganisa2oner företräder i sin tur fler än 14 000 fiskeräQsägare. 

Östersjölaxälvar i Samverkan är remissinstans i frågor som rör havsvandrande öring och östersjölax. 
Östersjölaxälvar i Samverkan är en del i det världsomspännande nätverket Waterkeeper Allience - där heter 
vi Swedish Bal2c Rivers Waterkeeper.
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