
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

Bilaga 1 

 

  



Bilaga 2 

Lax och öring är tillåten att avliva under perioden  

19 juni - 31 augusti. 

Tiden 1 augusti - 31 augusti är det endast tillåtet att avliva lax och 

öring med måtten 50 - 63 centimeter. 

All annan tid under året är det inte tillåtet att avliva lax och öring.  

Minimimått lax & öring 50 centimeter.  

Fångstbegränsning på max 1 öring eller 1 lax/dygn  

och sportfiskare.  

Fångstbegränsning på max 5 öringar och  

5 laxar/säsong och sportfiskare 

Fiskeförbud gäller i älven och dess bivattenflöden  

21 september – 31 december 

Rapporteringsskyldighet inom 24 timmar  



Bilaga 3 

Förslag till verksamhets- och fiskevårdsplan för Byskeälvens 

fiskevårdsområde, Västerbottensdelen 2015 

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 åtgärdas. 

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. 

  



Bilaga 4 

Budget Utfall Budget

2014 2014 2015

Intäkter

Nettoomsättning 780000 963978 1400000

Övriga rörelseintäkter 140000 118820 170000

Övriga verksamhetsintäkter

920000 1082798 1570000

Rörerlsens kostnader

Handelsvaror 220000 237778 250000

Övriga externa kostnader 220000 266502 300000

Personalkostnader 150000 196027 290000

Avskrivningar 53000 81388 100000

Summa kostnader kronor 643000 781695 940000

Rörelseresultat 277000 301103 630000

Summa resultat från finansiella poster 1000 -20 0

Resultat efter finansiella poster 278000 301083 630000

Årets resultat 278000 301083 630000

Summa intäkter kronor

Förslag till budget för 

Byskeälvens fiskevårdsområde, Västerbottensdelen

Verksamhetsåret 2015

 


