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Bilaga 2 

Motion till Byskeälvens FvO 2013  

Östersjöns laxälvar är idag långt från sin sanna produktionspotential. Arbetet med att begränsa det 

kommersiella fisket bedrivs framgångsrikt och Byskeälven tillsammans med många övriga 

Östersjöälvar arbetar aktivt med att arrendera fasta fiskeplatser i havet för att minska fisket på våra 

vilda fiskbestånd. Yrkesfiskare kompenseras ekonomiskt för att minska antalet laxfällor och därmed 

minska sina fångster. Skrivelser samt uppvaktningar av olika slag påverkar effektivt media och 

beslutsfattare i frågan om att skapa en bättre förvaltningsplan för lax och havsöring. 

För att våra älvar ska uppnå en önskvärd potential med en ökad lax och öringtillgång som alla parter 

eftersträvar måste även vi sportfiskare dra vårt strå till stacken. Sportfiskare måste därför börja 

returnera fisk i större omfattning så att vi tydligt markerar att bestånden är svaga. Vi bör bara 

beskatta en mindre del av ”räntan” samt göra kloka val över vilken fisk vi tar med oss hem av det 

totala kapitalet. Här har vi ett stort ansvar för att uppnå Våra mål !!!!  

Havs och Vattenmyndigheten önskar dessutom att enskilda Fiskevårdsområden aktivt ska ta ansvar 

över sina bestånd och införa sådana begränsningar att bestånden av lax och öring kan stärkas och 

inte bara bibehållas.  

Dessa förslag till regler har tagits fram av tillsyningsmännen Mikael Andersson, Lars-Erik Ellonen, 

Thomas Johansson och Mikael Berg. Förslagen och dess potentiella effekter har även diskuterats med 

Skellefteå kommun, fritidskontoret. 

 

Förslag till nya bestämmelser 

Förslag 1. 

C & R på lax till den 19 juni 

Motivering 
Huvuddelen av den lax som avlivas i Byskeälven fiskas idag upp under försäsongen. Laxarna som 

fångas under denna tid är ofta stor och andelen honor är fler än under senare delen av säsongen. 

Under 2011 och 2012 bestod 80 respektive 67 % av de sportfiskefångade laxarna av stora honor fram 

till den 19 e juni. 

Under 2012 fångades 175 laxar under denna period och fördelningen var 95 honor, 55 hanar och 25 

med obestämt kön. (Sannolikt var det dessutom fler honor än hanar av de icke könsbestämda 

fiskarna). Medelvikten för honorna var 8,6 kilo.  

125 av dessa laxar avlivades och återutsättningsandelen under perioden blev endast 28 % vilket är 

betydligt lägre än de 47 % som gäller för hela året där en stor del av de återutsatta fiskarna måste 

sättas tillbaka enligt fiskevårdsområdets regler. 

Förvaltningsmässigt är det känsligt att ett stort uttag av lax sker tidigt på säsongen innan vi 

egentligen har någon kunskap om hur årets uppgång kommer att se ut. Irritationen hos yrkesfiskarna 

är dessutom stor, då de själva inte tillåts att fiska(efter omskrivning av FIFS.2004:36) med 

motiveringen att värna våra vildlaxbestånd och säkerställa att laxen ska hinna upp i älven för 

reproduktion. Våra argument för att senarelägga kustfisket är därför inte hållbara om vi själva 



fortsätter att avliva en stor del av uttaget på lax före det datum yrkesfiskarna får sätta ut sina 

redskap. 

Förslaget att införa C & R fiske på lax fram till den 19 juni känns därför som en skälig åtgärd att införa 

eftersom fisket i havet då blir tillåtet. Denna begränsning skulle spara många av de värdefulla tidigt 

stigande laxarnas där en stor andel utgörs av honfiskar. De tidigt stigande fiskarna brukar dessutom i 

de flesta älvar vara fisk som vandrar långt upp i systemet, vilket är extra viktigt för Byskeälvens övre 

delar, där man vill se en tydlig etablering av lax på områden som under en lång tid visat på svaga 

tätheter. Nya lekområden innebär att laxyngel sprids över vidare områden, vilket ger en lägre 

inomartskonkurrens. Detta leder i sin tur till ökad yngelöverlevnad och en total produktionsvinst för 

älven. 

 

Hur regleras fisket idag och vad skulle nya regler kunna innebära?  
Idag finns regler inom fiskevårdsområdet som begränsar uttaget av fisk. Dessa består av höstfredning 

på större fisk(sparade 50 större än 63 cm) samt att man måste avbryta sitt fiske under gällande 

dygn om man avlivat sin fångst. Det råder även förbud mot att avliva mer än 5 laxar per fiskare och 

säsong (sparade 20 laxar 2012) samt tidbegränsat fiske i samhället. Siffrorna som redovisas nedan 

kan ge en uppfattning om vilken påverkan olika regler kan ge på fisket i Byske älv. Siffrorna är 

hämtade från fångstrapporteringen och de fiskare som fångat och avlivat 0-5 laxar under året 2012.  

Förvaltningsåtgärd % återutsatta Antal återutsatta   

1. Som idag (se ovan regler) 47 % 308   

2. Som idag + max 3 laxar         ~50 % 328   

3. Som idag + max 2 laxar          55 % 364   

4. Som idag + max 1 lax 66 % 436   

5. Max 1 lax + försommarfredning 84 % 556   

6. Max 2 lax + försommarfredning 73 % 484   

7. Max 3 lax + försommarfredning 

8. Som idag + Försommarfredning 

68 % 

          65 % 

448 

              428 

  

 

 

 

Förvaltningsåtgärd 7 skulle enligt statistiska beräkningar spara ca 68 % av den totala fångsten. Under 

sommaren 2012 hade den förvaltningsåtgärden räddat 142 extra laxar och en stor del av dessa hade 

varit stora honor. Fiskar som sparas p.g.a. försommarförbudet löper visserligen fortfarande risk att 

fångas och avlivas senare under säsongen men andelen är sannolikt liten. Tidigare fångsteffektivitet 

på fisk som har passerat Fällfors har under de senaste åren varierat mellan 4,4 – 6,3 %.  

 

  



Förslag 2.  

Bag limit 
2.1  Lax 3 per säsong får avlivas.  (Se effekt nedan i tabell.) 

2.2  Öring 3 per säsong får avlivas. 

2.3  Endast en lax eller öring får avlivas per fiskare och dygn. 

2.4  Avlivas en lax eller öring får inget fiske bedrivas i älven av fångstmannen förrän 

nästkommande dygn 

Motivering 
Är det rimligt att sportfiskare tar upp 5 laxar och ”ett ”obegränsat” antal öringar från älven?? Idag 

råder regler som tyvärr innebär att sportfiskare kan bedriva ett icke hållbart fiske. Många tar sitt 

ansvar men det räcker tyvärr inte för att stärka fiskbestånden under en snar framtid. Vi måste därför 

reglera uttaget av fisk hårdare än vad vi gör idag. 

Med en fångstkvot på 5 laxar i Byskeälven tillåter man ett teoretiskt uttag på 7114 laxar baserat på 

de personer som hade årskort, veckokort eller dygnskort i Byskeälven år 2011. En personlig laxkvot är 

egentligen ett vanskligt sätt att reglera uttaget ur älven. Det går inte att i förväg veta hur många 

fiskare som kommer till älven. Man vet heller inte hur de kommer att lyckas med sitt fiske och i vilken 

omfattning sportfiskarna väljer att återutsätta sin fångade fisk. Vi sportfiskare skulle aldrig acceptera 

att yrkesfiskarna hade en personlig kvot utan att känna till hur många yrkesfiskare som kommer att 

fiska. 

Faktum är dessbättre att laxfiske är svårt och det stora flertalet fiskare lyckas inte på långa vägar fylla 

sin kvot av lax. Begränsningen av 3 laxar/öringar kommer däremot att sända viktiga signaler till 

sportfiskare, yrkesfiskare och allmänhet att fiskevårdsområdet är ansvarstagande och värnar om sina 

naturliga bestånd genom rimliga fångstkvoter. 

Sportfiske är ett fritidsintresse som skall utövas för att det är roligt och stimulerande. Vill man 

dessutom ta med fisk hem vid något tillfälle är det absolut i sin ordning, förutsatt att bestånden tål 

beskattningen. Det är i dagsläget däremot inte rimligt att motivera ett större uttag än 3 laxar samt 3 

öringar per person och säsong. 

Statistisk beräkning av vad olika bag-limits kan innebära för Byske älv 

Konsekvenser av bag-limit enligt fångster 2012.    

Regeländring Sparade laxar Sparade laxar i %  

Max 1 lax 128 19,3  

Max 2 laxar 56 8,4  

Max 3 laxar 20 3  

Max 4 laxar 6 0,9  

Max 5 laxar (som idag) 0 0  

    

För att en bag-limit ska ge ordentlig effekt i Byske älv skulle man behöva sätta en maxkvot till en eller 

två laxar per fiskare/säsong, men förhoppningsvis så väljer flertalet av ansvarstagande sportfiskare 

att avstå från att fylla sin kvot. I kombination med ett försommarförbud sparas sannolikt tillräckligt 

med lax för en signifikant ökad reproduktion.  

Det förenklar om man har gemensamma regler som är lätta att komma ihåg för fiskarna. 

Gemensamma bestämmelser för både lax och öring skulle avsevärt underlätta tillsynen. 



Förslag 3 

Minimimått 
3.1  Gemensamt minimimått för såväl lax som öring om 50 cm. 

3.2  Fönsteruttaget som gäller för lax fr.o.m. den 1 augusti skall även gälla för öring 

fr.o.m. den 1 augusti.  

 Från den 1 augusti får endast lax och öring mellan 50 cm och 63 cm avlivas. 

Motivering 
Under en lång tid har fiskevårdsområdet tillsammans med Skellefteå kommun arbetat med att stärka 

beståndet av öring i både älven och biflödena. Många av de viktigaste biflödena ligger uppströms 

Fällors och utgör idag en stor resurs för både havsöring och stationära bestånd. Åtgärder för att 

återskapa konektivitet till älven samt öka produktiviteten på lek och uppväxtområden är genomförda 

och vattendragen väntar på sina nya hyresgäster. 

Idag är uppvandring av öring förbi Fällfors mycket blygsam och de potentiella biflöden som är så 

viktiga för öringreproduktion nyttjas därför i mycket begränsad omfattning.  

Fångstrapporteringen visar att endast blygsamma 18 % av de 10 största spöfångade havsöringarna 

återutsatts under de senaste 7 åren. Vi behöver begränsa uttaget av öring som idag försöker hitta 

upp till dessa förbättrade biflöden. 

De extra viktiga storöringar som lekvandrar i älven bör därför skyddas, vilket kan göras med 

begränsande storleksmått på hösten samt en tydlig markering från fiskevårdsområdet att större 

öringar bör återutsättas under hela säsongen. Under höstfisket 2012 fångades 20 öringar över 63 cm 

och de flesta av fiskarna avlivades. Under våren fångas dessutom idag en hel del av de utvandrande 

öringbesorna som är oerhört värdefulla fiskar då öringen i väldigt stor utsträckning är 

flergångslekare. De är tyvärr inte speciellt svårfångade eftersom de påbörjat att äta upp sig under sin 

utvandring till havet. 

 

Skilda mått i havet och i älven!  

Om det inte vore för att Gamla fiskeriverket och idag Havs och vattenmyndighetens arbete med att 

ta fram ny bestämmelser för fiske i sötvatten dragit ut på tiden så hade vi haft liknande regler i älven 

som i havet för många år sedan. Idag har vi ett blygsamt mått på 40 cm vilket innebär att de 

havsöringar som får tas upp inte haft chans att leka innan de hamnar på matbordet vilket känns 

tveksamt för en positiv beståndsutveckling.  

  



Förslag 4.  

Tydliggöra begreppet felkrokning 

Tydligare information om C&R (metoder, utrustning) 
4.1  En riktigt krokad fisk skall vara krokad inne i munnen. Kroken skall sitta i munnen 

krokad inifrån och ut. Sitter kroken på utsidan av munnen så skall fisken betraktas 

som felkrokad, och därför ovillkorligen återutsättas död som levande. 

Motivering 
Förslaget innebär att det inte råder någon tvekan för sportfiskare eller tillsynsmän vid beslut 

angående vilka fiskar som skall återutsättas oavsett hur eller med vilken metod man har fiskat. 

Regeln kommer även att stävja eller förhindra att ”flossingfiske” etableras i älven. 

Rekommendation 
Fiske som skadar fisk 

I enlighet med Byskeälvens FvO:s stadgar så vill vi värna och förvalta Byskeälvens bestånd av fisk. Det 

är därmed inte förenligt med stadgarna att fiske kan ske på ett sådant sätt att fisk skadas i stor 

omfattning genom felkrokning och en hög andel tappad fisk. Längs älven finns specifika platser där 

det vid kulmen för uppvandring ansamlas större mängder med lax. Dessa områden är självfallet 

populära fiskeplatser vilket leder till trängsel och ett mycket intensivt fiske. För att skydda laxarna på 

dessa områden som annars riskerar att felkrokas i stor utsträckning så bör fisketrycket begränsas på 

dessa platser.  

Att dela in dessa begränsade sträckor med max antal spön under den känsliga perioden kan vara en 

väg att gå och därmed även få rotationsprincipen att fungera på dessa platser. 

Att se till att en fungerande och organiserad tillsyn finns under perioder och områden då problem 

kan förekomma.  

Dessa förslag är några av de verktyg som kan användas för att skapa ett bättre fiske för alla som vill 

sportfiska i Byskälven på ett hållbart sätt. För att påskynda processen krävs att vi blir generösare med 

naturen och avstår från att ta upp fisk som är värdefull för älven. Ta gärna upp en fisk för att smaka 

på vad naturen ger men välj fisk och avstå gärna från att fylla kvoten av tilldelad fisk per fiskekort. 

 

 

Filippa Lundmark/Micael Andersson  Fiskerättsägare  Degerliden 1:3 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tillsammans med: Thomas Johansson Tillsynsman 

Mikael Berg  Tillsynsman 

Lars-Erik Ellonen Tillsynsman 

 

 

  



Diverse statistik över 2012 

års fiske i Byskeälven. 

 

Antal sparade laxar pga. 

Augustiregel 

 

 

             

50 

 

 

 

 

 

 

    

Total återutsatta 308   47 %     

Totalt fångade 662       

       

Antal återutsatta augusti 96   82 %     

 

 

 

Dödade augusti  

 

 

 

21   

   

Totalt fångade augusti 11     

       

Återutsatta exklusive augusti 212 39 %     

Totalt fångade exklusive augusti 545       

       

 

 

 

Jämfört med 2009 är återutsättningen 10 % - enheter högre efter att effekterna av FvO’s regler har räknats 

bort.  

Detta kan bero på att man måste sluta fiska efter man avlivat en lax, eller en ändrad attityd bland 

sportfiskare. 

(maxantalet och augustiregeln) 

 

      

Totalt återutsatt lax 2012                    47 %      

(Viljan att återutsätta fisk utan 

regeltvång.) 

Återutsättning utan FvO’s regler 

 

 

36 % 

     

(maxantalet och augustiregeln)       

 

  



Bilaga 3 

Motin förenklad & med styrelsens svar 

Förslag 1. 

C & R på lax till den 19 juni 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: anta förslag 1 

 

Motivering: Den tidigt stigande laxen i Byskeälven består till största delen av välvuxna honor, 

och är därför extra värdefull för reproduktionen. Detta försommarförbud mot att avliva lax 

före den 19 juni är också ett sätt att synkronisera reglerna i älven mot yrkesfiskets regler i 

havet, och därigenom visa att vi sportfiskare tar ett stort ansvar för beståndets överlevnad och 

utveckling. 

Försommarförbudet innebär inte att det är förbjudet att fiska lax, men att avliva den. 

All lax som fångas före den 19 juni ska återutsättas såväl död som levande. 

 

Förslag 2.  

Bag limit 

2.1  Lax 3 per säsong får avlivas.  

  

Styrelsen föreslår årsmötet att: avslå förslag 2.1 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: nuvarande regel om att max 5 laxar/år och sportfiskare får  

avlivas kvarstår. 

 

Motivering: den nuvarande begränsningen på 5 laxar/år är en tillräcklig begränsning som har 

dom goda resultat som styrelsen velat eftersträva i älven, att fler laxar återutsätts än tidigare år 

när ingen begränsning fanns. 

 

2.2  Öring 3 per säsong får avlivas. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: avslå förslag 2.2 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: införa en fångstbegränsning om att max 5 öringar/säsong 

och sportfiskare får avlivas, detta gäller i strömmande vatten. 

 

Motivering: en fångstbegränsning på 5 öringar/säsong och sportfiskare är en tillräcklig 

begränsning och ett stort steg framåt genom att ingen begränsning har existerat tidigare år. 

Skrivningen om strömmande vatten syftar till att klargöra att detta inte gäller i våra 

utsättningssjöar. 

 

 

 



2.3  Endast en lax eller öring får avlivas per fiskare och dygn. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: avslå förslag 2.3 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: nuvarande regel om att max 1 lax/fiskare och dygn får 

avlivas, bibehålles. 

 

Motivering: att införa att en lax eller öring får avlivas per fiskare och dygn känns inte 

nödvändigt i och med att vi infört en begränsning på 5 laxar och öringar/år. 

Denna kvot/år bör begränsa uttaget av öringar/dygn. 

 

2.4  Avlivas en lax eller öring får inget fiske bedrivas i älven av fångstmannen förrän 

nästkommande dygn 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: avslå förslag 2.4 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: nuvarande regel om att när en lax avlivats råder totalt 

fiskeförbud för fångstmannen resterande del av dygnet, tas bort. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: när en lax eller öring avlivats gäller enbart catch & release 

fiske för fångstmannen resterande del av dygnet. 

 

Motivering: att förbjuda allt fiske efter att en lax eller öring avlivats under resten av dygnet är 

en allt för stor inskränkning i möjligheten att som sportfiskare nyttja sitt fritidsintresse. Denna 

regel omöjliggör för den enskilde sportfiskaren att fortsätta fiska, när en lax eller öring har 

avlivats. Genom att tillåta catch & release fiske så hindras ingen sportfiskare att fiska.  

Detta innebär att efter att en lax eller öring har avlivats skall all fisk återutsättas såväl död som 

levande. 

En fiskerättsägare kan inte heller förbjudas helt från att fiska.  

 

Förslag 3 

Minimimått 

 

3.1  Gemensamt minimimått för såväl lax som öring om 50 cm. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: avslå förslag 3.1 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: minimimåttet på öring i zon 1 – 4 skall vara 50 cm, och i 

zon 5, 40 cm. 

 

Motivering: att styrelsen väljer att ha ett lägre minimimått i zon 5 mot andra zoner beror på att 

i zon 5 är den största andelen stationär öring. 

 



3.2  Fönsteruttaget som gäller för lax fr.o.m. den 1 augusti skall även gälla för öring 

fr.o.m. den 1 augusti.  

 Från den 1 augusti får endast lax och öring mellan 50 cm och 63 cm avlivas. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: anta förslag 3.2 

 

Motivering: att införa detta fönsteruttag även för öringen känns som ett rätt och riktigt steg för 

att skydda den viktiga leköringen och därigenom stärka beståndet av öring. 

 

Förslag 4.  

Tydliggöra begreppet felkrokning 

Tydligare information om C&R (metoder, utrustning) 

 

4.1  En riktigt krokad fisk skall vara krokad inne i munnen. Kroken skall sitta i 

munnen krokad inifrån och ut. Sitter kroken på utsidan av munnen så skall 

fisken betraktas som felkrokad, och därför ovillkorligen återutsättas död som 

levande. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att: anta förslag 4.1 

 

Motivering: att klargöra vad en felkrokning är känns nödvändigt. 

 

 

 

  



Bilaga 4 

Förslag till verksamhets- och fiskevårdsplan för Byskeälvens 

fiskevårdsområde, Västerbottensdelen 2013 

1 Inlösen av fasta redskap i mynningsområdet/närliggande områden ska ske 

så långt möjligt för att underlätta fiskens gång upp i älven. Målet ska vara 

att ett fast fiske per år löses in. 

2 Bevakning av administrativa frågor angående fisket efter kusten och i 

havet, samt den offentliga debatten rörande detta, ska ske fortgående. 

Detta bör också ske genom lobbyverksamhet. 

3 Tidigare påbörjade biotopförbättrande åtgärder i älven ska fullföljas. 

4 Komplettering beträffande biotopförbättrande åtgärder vad avser 

kartlagda bi-vattenflöden ska ske om det anses behövligt, till exempel 

Byskebäcken. 

5 Från och med 2005 starta ett havsöringsprojekt i syfte att stärka både den 

havsvandrande öringen och den stationära öringen. Ett samarbete med 

Kommunen och Länsstyrelsen innebär tillgång till biologisk expertis och 

hjälp med finansiering. Vad skall göras: inventering av lämpliga 

öringbiotoper, röjning av vandringshinder, elfiskeundersökningar, 

avelsfiske, utsättning av öring och senare uppföljning och utvärdering av 

projektet.  

6 Efterhållning av mink bör ske, bland annat med hjälp av fällor. 

7 En väl fungerande fisketillsyn ska bedrivas i både älven och dess 

mynningsområde i havet, samt övriga vatten inom fiskevårdsområdet – 

således inom hela fiskevårdsområdet. 

8 Som komplement till fisket i älven ska ersättningsfiske skapas i 

tillgängliga och lämpliga sjöar. Dessa vatten är Blanktjärnen, 

Abborrtjärnen, Skäljetjärnarna, samt Blankträsket. 

9 Upprustning och underhåll av kojor, toaletter och gapskjul ska ske 

kontinuerligt. I viss mån ska även nya byggas. 

10 Stigar och platser efter älven ska röjas kontinuerligt. 

11 Rastplatser och tillfartsvägar till älven ska skyltas. 

12 Översyn gällande upplåtelser av fiskekort med anledning av trängsel vid 

vissa fiskeplatser längs älven. 

13 Vi ska noggrant följa diskussionen om säl och skarvjakten och vilken 

påverkan dom har på fiskbeståndet. 

  



Budget Utfall Budget 

2012 2012 2013

Intäkter

Nettoomsättning 600000 753812 760000

Övriga rörelseintäkter 50000 106656 50000

Övriga verksamhetsintäkter 35000

650000 895468 810000

Rörerlsens kostnader

Handelsvaror 350000 239513 340000

Övriga externa kostnader 140000 221400 225000

Personalkostnader 120000 106077 110000

Avskrivningar 40000 16098 32000

Summa kostnader kronor 650000 583088 707000

Rörelseresultat 0 312380 103000

Summa resultat från finansiella poster 15400 5723 5700

Resultat efter finansiella poster 15400 318103 108700

Årets resultat 15400 318103 108700

Summa intäkter kronor

Förslag till budget för 

Byskeälvens fiskevårdsområde, Västerbottensdelen

Verksamhetsåret 2013

Bilaga 5



 


