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Tillstånd att avstänga fiskådra och dispens från Fiskeriverkets 
föreskrifter om fiske i sötvattensområdena, (FIFS 2004:37)

Beslut
Länsstyrelsen ger Er, med stöd av 18 § i Fiskelagen (1993:787), tillstånd att 
avstänga fiskvägen vid Fällforsfallets södra sida, Byske älv, i Skellefteå 
kommun. Tillståndet gäller för 7 tillfällen med en längd av ett dygn vardera 
under sommaren 2018. Med stöd av 5 kap 2 § i rubricerade föreskrifter, ger 
Länsstyrelsen tillstånd att utan hinder av 4 kap 12 §, fånga och avliva 2 
laxar vid varje vittjningstillfälle. 

Tillståndet gäller även om det överklagas.

Villkor
Dom två laxar som tas upp vid varje tillfälle skall vara de två först fångade, 
då två laxar fångats ska fisket avbrytas.

Kön och artbestämning av den lax som ska avlivas ska ske i samarbete med 
kunnig person från Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen eller 
fritidskontoret Skellefteå kommun.

Tillståndet ska alltid medföras vid kontrollfisket, för att vid behov kunna 
uppvisas för fisketillsyningsman.

Fisket ska bedrivas på ett sådant sätt att skador på fisk som ej fångas och 
avlivas undviks.

Rapport över fångster skall insändas till Länsstyrelsen i Västerbotten senast 
1 september år 2018.
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Bakgrund och motivering
Vittjandet av fisket/fiskvägen vid Fällfors har under många år varit ett 
populärt utflyktsmål för turister och närboende. Eftersom antalet laxar som 
avses fångas och användas i den turistiska verksamheten är lågt kommer 
fisket inte att innebära någon menlig inverkan på reproduktionen av lax 
varför ansökan om dispens ska beviljas.

Detta beslut kan överklagas till Havs och vatten myndigheten, se bilaga.

Beslutet är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför 
ingen namnunderskrift

Ulf Carlsson Johan Lundgren

Bilaga
Hur man överklagar till Havs- och vattenmyndigheten.

Kopia
Havs- och vattenmyndigheten
Polismyndigheten, Västerbotten
Byskeälvens FVO, AC-delen
Skellefteå kommun, Fritidskontoret
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