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Sammanfattning 

 Byskeälven är en viktig reproduktionsälv och även en populär laxfiskeälv idag därför har jag valt att 

beräkna fram CPE genom totala antalet fiskdygn delat med totala antalet lax. Denna data har jag med 

stor hjälp av Byskeälvens Fiskevårdsförenings fångstdata 2011 och 2012, och därifrån analyserat och 

tagit fram CPE. Vidare analyserades fångstrapporterna på catch and release frekvens av laxhonor för 

att studera sportfiskarnas beteende vid fångst av honfisk. Flödesdatan hämtades från SMHI för att 

korrelera flödet mot fångstrapporteringsfrekvens över säsong. Studien handlar i grunden om 

fångstrapportering vilket Byskeälven är ett bra föregångsexempel på, som har gjort studien möjlig. 

Från fångstrapportering för 2011 blev CPE 79,2 och för 2012 blev CPE 18,5. Ett antal faktorer kan 

påverkat resultatet: 1) Ett mörkerantal som ej rapporterats kan ha gett missvisande resultat 2) Ej 

obligatorisk fångstrapportering 2011 3) Tjuvfiske, eller sportfiskare som ej varit villiga att rapportera 

in sin fångst. Catch and release frekvensen på honlax beräknas hur det sett ut under säsong 2011 & 

2012 när det på säsongen har varit mest fångsterna har varit flest av honlax. 2011 fångades 96 honlax, 

totalt återutsattes 37 individer och 59 återutsattes ej. 2012 fångades 322 honlax, totalt återutsattes 148 

individer och 174 återutsattes ej. Fångstrapportering är  viktigt att föra idag. Därför att genom en 

regelbunden och obligatiorisk fångstrapportering genom hela säsongern, med flera års data på flöden 

och  fiskvandringsstatistik så kan ett mönster i fångststatistik erhållas. Vilket kan komma att göra ett 

utmärkt underlag vid marknadsföring av fisket och förvaltning av laxen i älven.  

 

Bakgrund 
Sverige har historiskt haft 44 vildlaxvattendrag men idag finns endast 14 kvar. Resterande vattendrag 

är mer eller mindre utbyggda för kraftproduktion. Ett flertal av de kvarvarande har svaga till mycket 

svaga bestånd. Detta är en följd av ett flertal faktorer där olika typer av vandringshinder, jord- och 

skogsbruk (dikning, flottledsrensningar, försurning etc.), sjukdomar (M74) och en hög 

fiskerimortalitet har varit de mest negativa påverkanstyperna (ICES 2012).  

 

Havs- och Vatten myndigheten (HaV ) undersökte de svenska fritidsfiskevanorna och fann att närmare 

en miljon svenskar i alla åldrar fiskar minst en gång per år. Totalt hade svenskarna 14 miljoner 

fiskedygn där de norrländska länen hade flest fiskedygn per individ. Det populäraste fisket bland 

svenskarna är fritidsfiske i inlandet och längs kusterna (HaV 2006). På senare år har sportfisket efter 

lax ökat. Detta är tydligast i de norra delarna av Sverige där de sista vildlaxälvarna ännu finns kvar 

(Byskeälvens Fvo 2013). 

 

Laxfisketurismen globalt omsätter mycket mer än vad Sveriges få laxälvar gör. Kolahalvön, Norge 

och Kanada till exempel är några av världens mest populära laxfiskedestinationer till vilka sportfiskare 

är villiga att betala stora summor för att få fiska lax. I Sverige sticker inte laxfisket ut i samma 

utsträckning. För att få tillgång till en exklusiv sträcka i en Norsk laxälv kan du som sportfiskare få 

betala upp mot 200.000 kronor per vecka. I Sverige emellertid är fisketurismen efter lax inte lika 

utvecklad och priset för fisket är från ca 50 kronor/dag för en hel laxälv. 

 

Fångstrapportering används flitigt som biologiskt- och marknadsföringsunderlag vid laxfisketurism 

men i Sverige har ytterst få vattendrag en tillförlitlig rapportering. Fångstdata används inte bara för att 

se resultat på störst och flest lax, vilket normalt fungerar som marknadsföringsunderlag för att sälja 

fisket. Fångtrapportering är också oerhört viktigt för att ge dataunderlag för bättre förvaltning av 

resursen. Denna typ av data välkomnas av myndigheter och universitet för att kunna få högre 

upplösning i dataunderlaget vid forskning och rekommendationer till framtida övergripande förvalting 

(Svenska fiskevatten 2013).  

 

Byskeälven i Västerbottens län är en av de sista kvarvarande och är idag också en av Sveriges främsta 

laxfiskeälvar. Från år 2000 till 2012 har omsättningen för Byskeälvens Fvo ökat med nära tre gånger. 

Fiskevårdsområdet bedriver en aktiv förvaltning och kräver fångstrapportering av sportfiskegäster som 

ska ligga till grund som marknadsförings- och förvaltningsunderlag. Detta innebär att Byskeälven är 

en av få älvar i Sverige där det idag finns ett tillförlitligt fångstrapporteringsunderlag.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera två års fångstrapporteringsdata från Byskeälven med hjälp av 

data från Byskeälvens Fvo. Studien kommer att fokusera på antalet fiskedygn per fångad lax (CPE) 

vid sportfiske i Byskeälven med två metoder, analysera sportfiskarnas beteende med avseende på 

catch and release på laxhonor samt ge underlag till framtida förvaltning efter resultat från denna 

analys. Data på fiskekortsförsäljningsstatistik och fångstrapporter, fiskvandringsstatistik och 

flödesdata från åren 2011 och 2012 användes i studien.   

 

Laxens biologi i Östersjön 

 

Lax ( Salmo Salar L.) 

Laxen har en stor familj (Salmonidae) och är en anadrom fisk vilket innebär att den reproducerar sig i 

sötvatten och växer upp i saltvatten.(Fiskebasen 2013). Laxhonorna gräver ned rommen i grus och 

stenbotten i strömmande vatten. Hanarna bevakar honorna och slåss för att få befrukta rommen. Deras 

framgång vid lek är ofta beroende av storlek. Rommen ligger tills våren då de kläcks som larvliknande 

yngel som livnär sig under de första veckorna på sin gulesäck. Den första tiden är väldigt kritiskt för 

ynglen och mortaliteten kan vara hög då faktorer som försurning, predatorer, skillnader i flöde och 

vattentempraturer spelar stor roll till överlevnad. Laxynglen växer upp i vattendragen i normalt 2 -4 år 

sedan sker en fysiologisk förändring sk. smoltifiering då laxen byter dräkt och anpassar sig för ett liv i 

saltvatten. Migrationen startar med ökande vattentempraturer på våren. När laxen vandrar ut kallas den 

för smolt.  Vid uppvandringen till sin hemälv, sker en gradvis förändring hos laxen. Den slutar äta och 

lever endast på sina fettreserver och hanarna går succecsivt från silverblanka dräkten till en mörkare 

lek kostym. De större värdefullare honorna som vandrar upp först i älvarna fokuserar  på att i deras 

hemälv hitta rätt faktorer och förutsättningar för att lägga sin rom under deras uppvandring (Dirnat 

2013)  

 

 
Figur 1. Laxens livscykel (Lundqvist 1983) 
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Material & Metoder  
 

Studieområde 

Byskeälven producerar mest lax av alla skogsälvar i Sverige och är känd för sitt goda laxfiske. 

(ICES 2012 & Byskeälven Fvo 2010). Avrinningsområdet har sin början i Jerfojaurområdet i 

Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län och mynnar ut i Byskefjärden (Bottenviken) några mil norr om 

Skellefteå. Hela avrinningsområdet är 3662km2 med en sjöandel på 5,3 procent (Länsstyrelsen 

Västerbotten 2005). De vanligaste förekommande fiskarterna i Byskeälven är lax (Salmo salar), öring 

(Salmo trutta), harr (Thymallus thymallus), gädda (Esox lucius) och abborre (Perca fluviatilis). 

Medelvattenföringen är ca 40m
3
/s med högsta vattenföringen på våren och den längsta på vintern 

(Frankie och Svensson 2010). Byskeälven är flottades fram till 1967 och stor del av huvudfåran är 

kraftigt negativt påverkad. När flottningen slutade  börjades älven att återställas och de flesta 

vandringshinder är åtgärdade. Ett partiellt vandringshinder kvar vid fallet i Fällfors (ca 30 km från 

kusten) men där kan fisken kan passera via en laxtrappa eller när vattenföring och temperatur är 

gynnsam (Weissglas m.fl., 1996). I Fällfors laxtrappa övervakas fiskvandringen via Skellefteå 

kommun och fiskvandringsdata finns tillgänglig från 1993.  

 

 

Figur 2. Geografiskt läge över Byskeälvens avrinningsområde (svartmarkerad). Karta modifierad från   
Frankie & Svensson (2010). 

 
Laxbeståndet i Byskeälven  

Laxbeståndet i Byskeälven har haft en positiv utveckling mellan åren 1993 – 2012. Det syns både på i 

fler återvändande lekindivider i fisktrappen i Fällfors (Tabell 1) samt ökande tätheter och förekomst av 

laxyngel i älven (ICES 2012). Det är fortfarande stora mellanårsvariationer på antalet återvandrande 

lekindivider. År 2006 vandrade endast 665 laxar i jämförelse med år 2008 då 3409 laxar registrerades i 

fisktrappan (Tabell 1). Orsakerna till variationerna mellan åren kan ha olika faktorer som till exempel 

en hög havsfiskedödlighet under vissa perioder eller år, att tidigare generationer lekindivider hade hög 

dödlighet som i sin tur påverkar framtida återvandrande vuxna lekindivider. Att beståndet fortfarande 

uppvisar dessa mellanårsvariationer kan också tyda på att älven ännu inte nått produktionsmaximum. 
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Byskeälvens Fvo och beskrivning av sportfisket i älven 

Byskeälvens fiskevårdsområde bildades 1989 vilket har gett möjlighet att upplåta fiske i ett stort 

område med ett fiskekort. Områdets syfte är bland annat att förvalta fisket i Byskeälven inom Byske 

och Jörns socknar, Skellefteå kommun. Fiskevårdsområdet består av drygt 400 fiskerättsägare  

(Byskeälvens Fvo 2013)  

 

De olika fiskekort som finns är årskort för hela älven, veckokort, dygnskort och zonkort. Eftersom 

laxbeståndet ökar så ökar även sportfisket efter lax i Byskeälven (Tabell 1). Omsättningen har ökat 

nästan tre gånger så mycket sedan 2000 till idag (Byskeälvens Fvo 2013). Laxfisket i älven bedrivs 

med fluga eller spinn. Gällande fiskeregler för vid laxfiske är att lax får fångas t.om den 31/8. Under 

perioden 1/8 – 31/8 är det endast tillåtet att avliva lax mellan 50 – 63 centimeter. Det är en 

fångstbegränsning på 1 lax/per dygn och max 5 laxar/ per år och fiskare. Lax som fångats under tid 

otillåten tid eller inte faller inom gällande minimimått måste genast sättas tillbaka.  

Byskeälvens Fvo har uppmanat till rapportering tidigare men sedan 2012 är det obligatorisk 

rapportering vid lax- och havsöringsfiske. Detta är infört för att de skall kunna föra en så god 

fångststatistik som möjligt och alla fiskar oavsett om fisken är återutsatt eller ej måste inrapporterats 

med vikt, längd och kön inom 24 timmar.  Fvo har 5 invägningsställen för registrering samt erbjuder 

Byskeälven Fvo att sportfiskare kan rapportera via e-mail. Skulle inte reglerna följas så har 

fiskevårdsområdet beslutat att ta ut en kontrollavgift av fiskare som ej följer reglerna (Byskeälvens 

Fvo 2013).  

 

Fångst per fiskedygn (CPE) 

För att skatta det totala CPE sammanställdes data på antalet sålda fiskekort från Byskeälvens Fvo 

vilket kunde användas till att skatta totala antalet fiskedygn. Antalet skattade fiskedygn delades sedan 

med den totala rapporterade fångsten av lax under hela säsongen för både 2011 och 2012.  

 

För att skatta totala antalet fiskedygn definierades fiskekorten respektive enligt: 

Årskort  = 12 fiskedygn 

Zonkort = 12 fiskedygn 

Fiskerättsägarbevis = 12 fiskedygn 

Veckokort = 5 fiskedygn 

Dygnskort = 1 fiskedygn 

 

Vidare analyserades 19 slumpvis valda sportfiskare som erlagt fångstrapport under 2012 för att skatta 

CPE hos sportfiskare som rapporterat fisk med antagandet att dessa individer är mer erfarna/duktiga 

laxfiskare än de totala antalet kortfiskelösare. Först kontrollerades vilket eller vilka typer av respektive 

fiskekort de löst vilket sedan användes till att skatta totala antalet fiskedygn för alla 19 tillsammans. 

Nästa steg var att analysera hur många laxar respektive individ hade rapporterat vilket användes till att 

skatta det totala CPE för individerna tillsammans. CPE skattades genom att dela det totala antalet 

rapporterade laxar med det totala antalet fiskedygn med bägge metoderna. Detta gav en indikation på 

hur många fiskedygn som krävs för att fånga en lax för respektive år. 

 

Fångstrapporteringsfrekvens över hela fiskesäsongen 2011 & 2012 

Samtliga fångstrapporter av lax för åren 2011 och 2012 sammanställdes och separerades på datum och 

antal individer för att analysera daglig fångst över säsong och korrelerades mot flödesdata från SMHI 

(2013). 

 

Catch and release frekvens av honlax 
För att analysera andelen av återutsatta respektive ej återutsatta honlaxar åren 2011 och 2012 

separerades individerna i fångstrapporterna i antal, datum samt återutsatta eller ej. 

 

Vattenföring  

För att förklara eventuella skillnader i fiskeframgången (antalet fångstrapporteringar) hämtades 

flödesdata för 2011 och 2012 under den normala fiskesäsongen 1/5 – 31/8 från SMHI.   
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Resultat  
 

Tabell 1. Laxvandring (antal individer) i fisktrappan i Fällfors 1993-2012 (ICES 2012) samt det totala 
antalet fiskedygn inom Byskeälvens Fvo 2000-2012 (Byskeälvens Fvo 2013). 

År Uppvandring             Fiskedygn (tot.) 

1993 227 
  1994 258 
  1995 786 
  1996 2691 
  1997 1386 
  1998 786 
  1999 721 
  2000 1157 11789 

 2001 2085 13218 
 2002 1316 13551 
 2003 1086 10434 
 2004 1707 11021 
 2005 1285 10783 
 2006 665 9936 
 2007 2098 9270 
 2008 3409 12391 
 2009 1976 12993 
 2010 1879 12440 
 2011 1433 13071 
 2012 2220 12251   

     

 

 

 

Fångst per fiskedygn ( CPE)  

Det totala antalet fiskekort som såldes under 2011 var 2638 st. och för 2012 var 2978 st. Det gav 

det totala antalet fiskedygn på 13071 och 12251 respektive. Det totala antalet laxar som rapporterades 

var 165 individer för 2011 och 662 individer för 2012. Detta gav en CPE för på 79.2 för 2011 och 18.5 

för 2012 (Tabell 2). 

Den mer utförliga analysen av de 19 individerna som hade rapporterat lax under 2012 gav resultatet att 

de hade totalt 200 fiskedygn och 122 rapporterade laxar tillsammans. CPE för dessa var 1.6 fiskedygn.  

 

Tabell 2. Det totala antalet skattade fiskedygn, antalet rapporterade laxar och CPE för 2011 och 2012. 

År Fiskedygn Antal lax CPE 

2011 13071 165 79,2 

2012 12251 662  18,5 
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Fångstrapporteringsfrekvens över hela fiskesäsongen 2011 & 2012 

Totalt rapporterades 165 laxar under 2011 och 662 under 2012. Dessa plottades i ett stapeldiagram 
mot datum och antal (Figur 1). Fångstfrekvensen var högre för 2012 än för 2011 med majoriteten av 
fisken fångade perioden 1 juni – 10 juli för bägge åren.  
 
 

 
Figur 3. Rapporteringsfrekvens av fångade laxar över hela fiskesäsongen för 2011 (blå stapel) och 
2012 (röd stapel). Heldragen blå linje indikerar flödet i m3/s för 2011 och röd heldragen linje för 2012 
respektive. 
 
 



 
 

8 
 

 
Figur 4. Rapporteringsfrekvens av laxhonor 2011 (N=96). Under perioden 1/5 – 10/7 återutsattes 19  

idivider 56 individer återutsattes ej. Under perioden 11/7 – 31/8 återutsattes 18 individer och 3 

återutsattes ej.  
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Figur 5. Rapporteringsfrekvens av laxhonor 2012 (N=322). Under perioden 1/5 – 10/7 återutsattes 93  

individer 150 individer återutsattes ej. Under perioden 11/7 – 31/8 återutsattes 55 individer och 24 

återutsattes ej.  

 

Vattenföring  

Vattenföringsdata från SMHI (2013) indikerar att flödena var betydligt lägre 2011 än 2012 med en 

medelvattenföring under hela perioden 1/5 – 31/8 på 47 m
3
/s respektive 106 m

3
/s (Figur 1, Tabell 3).  

 

Tabell 3. Medelvattenföring (m3/s) Byskeälven för respektive månad under fiskesäsongen 2011 & 
2012  

 Månad 2011 2012 

Maj 79 180 

Juni 43 157 

Juli 24 50 

Aug 41 38 

Medel hela perioden 47 106 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Disskussion 



 
 

10 
 

CPE för 2011 var 79,2 (Tabell 2) baserat på totala antalet fiskedygn och fångstrapporter. Det krävdes 

alltså i medel ca 80 fiskedygn mellan varje fångad lax. Detta kan beror på flera faktorer som kan ha 

påverkat CPE vilka listas: 1) Fångstrapportering var inte obligatorisk om det finns fler fångster som ej 

rapporterats skulle CPE öka 2) Det var  lågt flöde med en medelföring på 47m
3
/s (Figur 3, Tabell 3) 

under hela säsongen som kan ha gett för varma tempraturer för chansen till att få lax vilket kan ha 

påverkat fisket och därmed fångstrapporteringen negativt. 3) Fiskvandringen var lägre i Fällfors 

jämfört med 2010 och 2012 (Tabell 1). Fångstrapporteringen följer normalt fiskvandringsstatistiken, 

alltså att fler uppvandringar av fisk i laxtrappan bör resultera i fler fångstrapporteringar. 4) Alla 

fiskedygn är inte nödvändigtvis laxfiskedygn utan fiske kan bedrivas efter andra arter. Enligt 

Andersson (2013)  är det en liten procent som fiskat efter andra arter än lax. Vid goda fiskvandringsår 

bör också många laxar fångas vilket bör återspegla fångstrapporteringen och omvänt vid sämre 

fiskevandringsår.  

 

CPE för 2012 var 18,5 (Tabell 2) baserat på totala antalet fiskedygn och fångstrapporter. Det krävdes 

alltså i medel ca 19 fiskedygn mellan varje fångad lax, vilket var ett högre värde än 2011. Detta år 

hade obligatorisk fångstrapportering, som kan ha lett till att fler individer rapporterades och vilket 

förklarar ett högre CPE. Ett flertal faktorer kan ha påverkat CPE under 2012 vilka listas: 1) Högre 

vattenflöde (Figur 1) genom hela säsongen.  Flödesförhållandena var väldigt gynnsamma med en 

medelvattenföring på 106m
3
/s under hela fiskesäsongen.(Figur 3, Tabell 3) vilket kan ha påverkat 

laxfisket positivt. 2) Det höga flödet i mitten på säsongen (Figur 1) kan ha påverkat 

vattentemperaturen negativt som generellt påverkar laxfiske positivt. 3) Vårfloden som kom sent 2012 

vilket kan ha varit negativt i början av säsongen då fångsstatistiken var betydligt längre än 2011. 4) 

Det registrerades fler individer i laxtrappan 2012 (Tabell 1) vilket bör ha återspeglat fångsstatistiken 

till ett högre CPE. 5)  Alla fiskedygn är inte nödvändigtvis laxfiskedygn utan fiske kan bedrivas efter 

andra arter. Enligt Andersson (2013) är det en liten procent som fiskat efter andra arter än lax 

 

Medelvärdet för de 19 slumpmässigt valda sportfiskarena visades CPE gav 200 totalt fiskedygn och 

122 laxar vilket resulterade i CPE på 1,6. Ett medel på ca 2 fiskedygn krävs i älven för en fisk för 

dessa individer. Flera olika faktorer kan påverka resultatet vilka ha nämnts tidigare samt om respektive 

individ är ”duktig sportfiskare” eller inte. Detta är ett medel kan vara användbart för att se älven som 

bra älv till goda chanser till lax utifrån detta medelvärde marknadsföra fisket i älven i framtida år. Då 

man kan ha mer fångststatistik och mer  underlag för att se sportfisket utvecklande med hjälp av att ta 

fram detta medel.  

 

Sammanfattningsvis hade båda åren bra flödes förhållanden. 2011 gav en bra start på säsong då 

vattenflödet inte var högt och gav troligtvis bra temperaturer, vilket inte 2012 hade då vattenföringen 

kan ha varit för hög (figur 3). Det vandrade upp 1433 laxar och det är nästan lika mycket fiskedygn 

2011 som 2012 (Tabell 1) och ändå blev fångsterna  4 gånger färre laxar, en  ofullständig 

fångsrapportering kan ha varit orsaken till lågt CPE. CPE är ett bra sätt att med flera års data av 

fiskedygn och obligatorisk fångstrapportering med uppvandring i trappa och flödesdata kunna 

analysera och beräkna älvens kapacitet och vilka framtida möjligheter älven har som laxfiskeälv. Att 

analysera och använda CPE är även utmärkt som marknadsföringsunderlag för att sälja fisket i älven. 

År 2011är sannolikt inte lika användbart som 2012 eftersom fångstrapportering ej var obligatorisk då. 

För att se tydligare trender så behövs flera års rapportering i framtiden som bör ge bra dataunderlag.  

 

Det totala antalet fiskedygn för 2011 var 13071 och för 2012 var det 12251 (Tabell1) 

Fiskvandringsstatistiken för 2011 var 1433 och för 2012 var det 2220 (Tabell 1). Flera faktorer kan 

påverka antalet fiskedygn. En bra fiskesäsong påverkar sannolikt kommande år positivt eftersom bl a 

fisket omskrivs i media. Fiskedygnen har ökat stadigt sedan år 2000, utom 2006 då fiskedygnen var 

färre som kan bero på att fiskvandringsstatistiken var lägre (tabell 1). En felkälla som skulle kunna 

ändra resultat, skulle vara ifall fiskedygnen som beräknas enligt köpt fiskekort ej är det riktiga 

resultatet på fiskedygn. Alltså att ett årskort som en sportfiskare köpt som beräknas som 12 fiskedygn 

ej är det verkliga antalet. Kan  alltså ha fiskat mer, eller mindre. 

Fångstrapporteringen analyserades mer ingående genom att analysera sportfiskarnas beteende vid 

fångst av honlaxar för 2011 & 2012 (Figur 4, Figur 5). Sportfiskarnas beteende vid  fångst indikerar 
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att upptaget av honlax är flest i början av säsong (Figur 4, Figur 5). Normalt kommer de större 

honlaxarna upp först i älven, och majoriteten av sportfiskefångsterna blir då i detta fall honlax. 2011 

återutsattes 19 honlaxar och 56 återutsattes ej under perioden 1/5 – 10/7 och 11/7 – 31/8 återutsattes 

19 och 3 återutsattes ej (Figur 4). Majoriteten av fisken fångades alltså under tidig säsong. 2012 under 

perioden 1/5 – 10/7 återutsattes 93 och 150 återutsattes ej och 11/7 – 31/8 återutsattes 55 och 24 

återutsattes ej. Majoriteten av upptaget förekom även 2012 under det tidiga fisket. Detta är viktiga data 

som kan användas till framtida förvaltning. Några faktorer att se över är bland annat att honlaxen bär 

med sig rommen och är väldigt viktig för framtida reproduktion, speciellt under år svaga 

fiskvandringsår.  Det verkar som att fönsteruttaget i augusti leder till färre upptagna individer överlag i 

jämförelse med tidigt på säsongen då det inte finns motsvarande begränsning vilket leder högre antal 

upptagna honlaxar. Om det totala antalet honlax tillsammans återutsatts så skulle reproduktionen  och 

därmed antal återvandrande fiskar öka i framtiden.  

 

Från 1993 fram till idag har laxbeståndet ökat i Byskeälven. År 1993 vandrade endast 227 individer 

genom fiskvägen och 2012vandrad 2220 laxar genom laxtrappan i Fällfors. Det var varierande antal 

runt 1998 -1999 (Tabell 1) då uppvandringen minskade kraftigt som kan ha påverkats av olika 

negativa faktorer som till exempel havsfisketrycket var för högt eller yngel- eller smoltdödligheten 

varit för hög tidigare år. Dagens antal återvandrande lekindivider visar tydligt vilken viktig 

reproduktions älv Byskeälven är för Östersjöns vildlaxbestånd.  

 

CPE kan både öka och minska i framtiden i Byskeälven och påverkas av flera faktorer: 

havsfiskemortalitet, yngel- och smoltdödlighet, sjukdomar eller olika påverkan i 

reproduktionshabitaten. Om vi får ett minskat fisketryck i havet så kommer fler laxar att återvända till 

älven, som i sin tur leder till att fler sportfiskare förutsatt att det blir fler fiskedygn, och därav kan få 

fisk och då skulle CPE öka. Sammanfattingsvis, om Byskeälven får flera år av tillförlitlig 

fångstrapportering så kommer det finnas värdefull data att jobba med för att förvalta vildlaxbeståndet 

på bästa sätt. 

 

Slutsats och rekommendationer 
Fångstrapporteringen har ett behov att utvecklas i hela Sverige för att vi ska kunna få mer information 

för att bättre förvalta och behålla de få vildlaxälvar vi har kvar idag. Byskeälvens Fvo är ett 

föregångsexempel som aktivt verkar för en fungerande fångstrapportering och det är tack vare deras 

stora arbete jag har kunnat genomföra denna studie. För att bedriva en fungerande fångstrapportering 

bör det göras så enkelt som möjligt för att en sportfiskare skall kunna rapportera. Den ska hållas 

obligatiorisk och ska ge fiskevårdsområden bra förvaltningsunderlag. Denna studie hoppas jag skall 

kunna ge ett bra exempel på hur fångstrapporteringsdata kan ge goda underlag till förvaltning av 

laxen. Detta kan i sin tur utveckla både laxbestånden och laxfisket i Sverige.  

 

Det är viktigt att ha fungerande fångstrapportering som kan återspegla fångster, catch and release data 

på hona/ hane för att hålla ett jämt fisketryck och  förvalta ett bra laxbestånd i älven. För värdefull 

honlax är fångstrapportering viktigt. Resultatet av fångstrapportering 2012 visar att det togs upp under 

perioden 1/5 – 10/ 7 hela 150 stycken laxhonor. Dessa individer kan vara avgörande för framtida 

reproduktion. Jämförs det mot fiskvandringsstatisken 2012 så är 150 laxhonor en stor andel av de 

honor som vandrade upp det året.    

 

Kanske skulle Fvo ha förbud eller begränsa upptaget av honlax  under den första delen av säsongen, 

för tittar man på Figur 3 som visar tydligt att flest antal honlaxar år 2012  har tagits upp i början på 

säsongen. Jag rekommenderar därför att listas enligt 1) Begränsa uttaget på honlax 2) Inför 

fönsteruttag  under hela säsongen för att skydda värdefulla individer vilket kommer skydda de 

laxhonor är störst och viktigast för reproduktionen.  
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