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En årsskrift för 2017 
Byskeälvens fiskevårdsområde, Västerbottensdelen 

För sitt tjugoåttonde verksamhetsår lämnar här Byskeälvens fiskevårdsområde. 
Västerbottensdelen, en skriftlig redogörelse för sin verksamhet. Denna omfattar 
fisket (fiskestatistik) och fiskuppgång. Vidare redovisas också uppgifter om 
fiskekortsförsäljning. 

Styrelsens sammansättning. 

Av vad som framgår av stadgarna skall styrelsen för Byskeälvens fiskevårdsområde, 
Västerbottensdelen, bestå av ordförande samt åtta ledamöter. Dessa bör enligt 
stadgarna vara representerade enligt följande: Tre ledamöter från övre delen av 
älven (uppströms Fällfors), tre från nedre delen av älven (nedströms Fällfors) samt 
en ledamot vardera från Sveaskog och SCA. 

Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: 

Ordinarie Suppleanter 
Mikael Stenman Lundbäck vakant 
Magnus Marklund Byske Bertil Furberg, Byske 
Annica Boman Katrineberg René Boman, Katrineberg 
Sören Vestin Katrineberg Anders Davidsson, Åselet 
Ewa Brännström, Åfors Lars G Karlsson, Tvärån 
Madeleine Norlund, S Stensjön Ulf Norlund, S Stensjön 
Martin Åkerlund Sveaskog  Petter Johansson Sveaskog 
Johan Wallin SCA Fredrik Lundqvist SCA 

OBS. Platsen som står efter styrelseledamöternas namn är det område respektive 
ledamot sägs representera. 

Efter överklagan och beslut från Länsstyrelsen att upphäva stämmans beslut ifråga 
om suppleanter så har extra stämma hållits den 26 september 2017 varvid 
suppleanter valts. 

Ordförande: Mikael Stenman 
Kassör: Ewa Brännström 
Sekreterare: Annica Boman 

Valberedning:         Christoffer Norlund S Stensjön, sammankallande samt  
Klas Mikaelsson, S Stensjön och Anton Långdal, S Byske by 
och Christer Ryman, Strinne.  

Lekmannarevisor: Gun-Eva Långdahl 

1 



Verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2017 

Möten  

Året inleddes med en ovanligt välbesökt stämma. Fler än 100 personer deltog. 
Fantastiskt roligt. Att sedan stämman tog cirka 9 timmar får även det ses som ett 
rekord. Ovanligt många viktiga frågor förelåg för prövning bl.a. den Förvaltnings- 
och utvecklingsplan som beskrivs nedan. 

Styrelsen har under 2017 haft sjutton protokollförda möten förutom det 
konstituerande mötet som hölls i samband med årsmötet. Noteras kan att flera 
styrelsemöten genomförts via Skype för att hålla nere kostnaden för styrelsemötena. 
Utöver detta har styrelsen hållit tät kontakt via telefon, mail och sms. 

Vi har under året bl.a. deltagit vid träffar med Länsstyrelsen, Skellefteå Kommun 
samt vid Sveriges Fiskevattenägareförbunds årsstämma.  

Föreningen har även varit representerad vid den konferens som Sveriges 
Fiskevattenägareförbund anordnade i Norrköping den 22-23 november 2017. 
Konferensen hade namnet Nationell Fiskevattenägarekonferens och temat var 
Fiskerättens värde och utvecklingspotential. Konferensen tog upp och förmedlade 
värdefull och tillämpbar kunskap om fiskerättens värde, fiskevattnets 
utvecklingspotential för landsbygdsnäringar, lokal förvaltning, fisketillsyn och 
fiskebrott, fiskbiologi och praktisk fiskevård. 

Översyn av verksamheten och föreningens organisation. 

Med anledning bl.a. av de avhopp och oenigheter som förekom under 2016 
beslutade styrelsen att göra en långsiktig översyn av vår organisation, vår roll och 
vår förvaltning. Enligt styrelsen var behovet akut av en samlande långsiktig vision 
och en översyn av föreningens organisation. 
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Föreningen har vuxit utan att något samlat grepp tagits om dessa frågor trots att 
såväl kommunens företrädare som Länsstyrelsens företrädare påtalat behovet för 
tidigare styrelse. För detta arbete anlitades två utomstående konsulter Peter 
Lundström och Rebecka Björk. 

 
Förslaget till Förvaltnings- och utvecklingsplan lades fram för stämman 2017 och 
antogs enhälligt. Förvaltnings- och utvecklingsplanen har under 2017 införts och 
föreningens verksamhet följer nu denna. Denna omfattande plan utgör ett arbets- 
och planeringsverktyg. Planen anger vart vi vill komma, vad som behöver göras för 
att nå dit och hur det ska göras. 
 
Organisationen har enligt planen förändrats och styrelsen avlastats genom olika 
fokusgrupper. Tillsynsgruppen kom igång tidigt och har varit i full verksamhet hela 
2017. Infrastrukturgruppen har på allvar kommit igång med sitt arbete under hösten 
2017. Förvaltningsgruppen har haft några inledande möten under slutet av 2017 och 
väntas vara i full verksamhet under 2018. Dessa grupper involverar flera personer i 
föreningens arbete och avlastar styrelsen ett omfattande arbete. Denna nya 
organisation gör att styrelsen kan fokusera mera på de övergripande och styrande 
frågorna. 

  
Anställda/anlitade konsulter 
 

Styrelsen har medvetet fortsatt att minska antalet timmar som styrelseledamöterna 
är anställda i föreningen jämfört med tidigare år. Vi vill gärna fördela ut arbetet 
längs älven till andra än styrelseledamöter. Vår uppfattning är att styrelsen bör i 
första hand ägna sig åt att bedriva styrelsearbetet. I några fall har inte detta gått då 
andra alternativ inte funnits men ambitionen finns kvar. 
 
Alexander Stridsman, Luleå, har även 2017 varit anlitad som fristående konsult 
genom sin firma att analysera ekolodsdata från vår Simsonar, fiskräknare. 
Kostnaden för hans arbete har uppgått till 9 000 kr ex moms för varje månad han 
analyserat. 
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Arbetet med Simsonar 2017 
 

Fiskräknaren av typen Simsonar inköptes 2015 och sattes i arbete under 2016. 
Räknaren som arbetar som ett ekolod kräver manuell kontroll och analys av de 
streck som syns på skärmen. Det är således en årlig analyskostnad för denna 
räknare. Magnus Marklund har även i år på ett förtjänstfullt sätt skött de praktiska 
med igångsättning och upptagning samt skötsel av denna räknare.  
 
De tvivel som framförts tidigare av Länsstyrelsen, Hav och Vattenmyndigheten och 
SLU huruvida resultatet från denna räknare är tillförlitligt kvarstår. Under 2017 har 
den därför varit placerad ovanför fallet i Fällfors intill campingen. Detta har skapat 
möjlighet att jämföra resultaten av de olika räknarna. 
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Arbetet i infrastrukturgruppen 

Sören Vestin har varit ansvarig för infrastrukturgruppen. Han har därtill varit 
styrelsens kontakt i den gruppen. Gruppen har haft fem möten under 2017. 

När gruppen startades sökte vi kontakt med byaföreningarna längs älven. Det är vår 
vilja att fortsätta och fördjupa samarbetet med dessa. 

Infrastrukturgruppen har vid olika träffar bjudit in bl.a. företrädare för Skellefteå 
kommuns väghållning samt representant för Vägverket. 

Styrelsen har beslutat att lämna en ram för Infrastrukturgruppens verksamhet. 
Gruppen har därmed lämnats rätten att fördela dessa pengar inom området 
infrastruktur. 

Vi har också lämnat bidrag till några bya/intresseföreningar längs älven för 
städning, röjning, reparationer och underhåll av våra objekt. 

Bidrag har lämnats för grusning och reparationer av vägar. Föreningen har bekostat 
nya broar vid Hobergsforsen. Nedan kan Ni se en bild från arbetet. 
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Fiskesäsongen allmänt. 
 
 Säsongen 2017 kom vattenståndet att minska kraftigt inledningsvis men sedan 

återhämta sig på en högre nivå och ligga något över det normala därefter. Anmärkas 
kan att vattentemperaturen höll sig under 20 grader hela sommaren vilket är 
gynnsamt. Trots oroande rapporter om sjuka fiskar från närliggande älvar så gjordes 
få sådana iakttagelser i Byskeälven detta år. Mycket mindre än 2017. 

 
 Räknade fiskar minskade från över 7 000 fiskar 2016 till strax över 4 000 fiskar. 

Denna minskning är dock mindre än många andra närliggande älvar. Vad som kan 
anmärkas här är att vi noterat att flera fenklippta fiskar går upp förbi vår kamera i 
Fällfors. En utvärdering av det bör givetvis ske fortsatt. 

 
 
 Vad gäller rapporterade spöfångade laxar kan det konstateras att antalet blev 

något lägre än 2016 men med tanke på att antalet räknade fiskar i vår räknare i 
Fällfors minskade så är ändå 2017 ett gott år fångstmässigt. 

 
 
  

 Antalet rapporterade spöfångade öringar minskade med över en tredjedel. En 
förändring i våra regler som innebar en minskad tillgång till fiske på senhösten 
genom att kraven ändrades för hur gästkorten fick användas kan ha spelat in. Den 
stora frågan här kvarstår om vi kan förbättra för öringarna i vår älv. En stående 
punkt härvid är dammen i Byske som kommunen bör åläggas att åtgärda dels för att 
den troligen är byggd utan något som helst lov och dels för att det skulle vara en 
åtgärd som skulle gynna reproduktionen av öringen som alla är överens om är 
hotad. 

 
 Inrapporteringarna av fångade fiskar under 2017 likväl som 2016 kom mestadels in 

via Appen och hemsidan, detta underlättar hanteringen och snabbar på 
uppdateringen av hemsidan.  

   
Simsonar-räknaren som denna säsong var placerad ovan bron i Fällfors räknade 
över 2 800 fiskar som passerat där. Avsikten med den placeringen har varit att 
verifiera och kontrollera resultatet från Simsonaren mot de stationära räknarna där 
eftersom resultatet från Simsonaren varit ifrågasatt. 

 
 
2017 ökade fiskekortsförsäljningen något mätt i pengar. 
Fiskekortsförsäljningen brutto ökade med cirka 8 %. 
 
I fiskekortsautomaten såldes det för 302 365 (382 950 - 2016) och i webbutiken för 
680 063 (541 765 – 2016). Dessa två försäljningsställen står för 69 % (67 % - 2016) 
av den totala försäljningen. 
 
2017 minskades möjligheterna att få rabatter och priset höjdes vilket givetvis har 
påverkat omsättningen och förändrat antalet köpta kort. 
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Kritik mot lekinventeringen 2015 i Byskeälven 

Den inventering som ägde rum 2015 har även under 2017 fortsatt ifrågasatts och 
prövats mot iakttagelser som skett i samma område och på samma sätt under 2016 
och 2017. Resultatet är inte entydigt och bör undersökas vidare eftersom kritik 
framförts mot metoden. Det har bl.a. ifrågasatts om den är valid och reliabel.  

Inlösen av fällor/fiske i havet 

Byskeälvens fiskevårdsområde har för tionde året i rad agerat för att minska 
laxfisket i havet i närområdet utanför Byske älv. Avtalet 2017 innebar en framgång 
genom att föreningen arrenderade de viktigaste områdena direkt av de byamän som 
arrenderar ut detta fiske. Det är vår bedömning att det inte förekommit något 
yrkesfiske alls efter lax inom vårt närområde vilket varit vår avsikt att begränsa. 

Eftersom stiftelsen för Östersjölaxen under 2016 utan motivering avslagit vår 
ansökan om bidrag till inlösen av fällor har styrelsen uppfattat att den 
organisationen inte längre stöder detta arbete. Föreningen har därför av egna medel 
betalat all inlösen av fällor och arrenden som skett såväl 2016 som 2017. 

Utsättningssjöarna 

Utsättning av fisk har som tidigare år skett i sjöarna Blanktjärn, Västra och Östra 
Skäljetjärnarna, Blankträsket och i Abborrtjärn. Den fisk som satts ut är öring, 
röding, och regnbåge. 
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Fiskebevakning – tillsynsgruppens arbete 

Tillsynsgruppen har hållit två möten samt därutöver hållit tät kontakt via en särskild 
applikation på mobiltelefonen som medger att alla läser alla meddelanden som 
sänds.  

Året inleddes med att de som tidigare haft uppdrag att utföra tillsyn fick delta i en 
avrostning. Den förnyelse som inleddes 2016 fortsatte under 2017 varför flera 
kvinnor och yngre involverades i detta arbete.  

Vi ordnade dessutom en utbildning för de nya. Kursledaren är godkänd av Sveriges 
Fiskevattenägareförbund. Vi använde givetvis deras utarbetade kursmaterial. Vid 
kurserna medverkade på ett förtjänstfullt sätt även Polisen genom deras 
kontaktperson Rolf Noren. Efter säsongen avslutats har ett möte hållits med 
tillsynspersonerna.  

Vi hade efter de båda kurserna 28 utbildade och av Länsstyrelsen godkända 
fiskebevakare för tillsyn i älven och utsättningssjöarna.  

De nya rutiner för tillsyn som infördes 2016 har utvecklats men i grunden har 
arbetet bedrivits på samma sätt. Tillsynen har organiserats av en fristående 
fokusgrupp som letts på ett förtjänstfullt sätt av Ulf Norlund. Därigenom har 
styrelsen avlastats detta arbete och styrelsen varit ojävig inför bedömning av ev. 
anmälningar. Större delen av tillsynen har schemalagts och planerats i förväg. 
Arbetet har fördelats mellan samtliga godkända tillsynspersoner. De har sedan haft 
ansvaret för att ordna ersättare om de fått förhinder. Tillsyn har skett två tillfällen 
varje vecka i hela vårt område. Utöver detta har tillsyn skett av fiskebevakarna 
frivilligt vid andra tillfällen. En skriftlig manual har upprättats till ledning för 
tillsynsarbetet. Efter utförd tillsyn har alla tillsynspersoner rapporterat enligt ett 
fastställt formulär. Efter säsongen har en Fisketillsynsrapport upprättats för hela 
året.  

Den planerade tillsynen, enligt fastställt schema, sträcker sig from 22 maj tom den 1 
oktober och antalet tillfällen är under denna period 61 stycken. År 2017 har 
tillsynstillfällena varit fördelade på fler dagar mot för förra året då flera tillsynspass 
låg på samma dag. Efter utvärdering från förra året har vi stärkt tillsynen på övre 
sträckan (zon 5). 
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Tillsynspersonerna har själva bestämt vilken dag de gjort tillsyn, endast veckan har 
varit bestämd av schemaläggare. Tillsynen har mestadels bedrivits i par om två. 
Under perioden maj – oktober har bedrivits tillsyn i totalt 614,5 timmar.  

Totalt är 583 (302) 2016 inom parantes, personer kontrollerade enligt de rapporter 
som lämnats. Av dessa är 258 (116) dygnskort, 171 (saknades 2016) veckokort, 99 
(98) årskort, 14 (20) zonkort, (5) 5 ungdom, 14 (3) fiskrättsägare, 22 (30) gästkort 
och 0 (30) oklart. 

Det rapporterades i huvudsak även detta år att det rådde bra stämning efter älven 
under hela sommaren. Även detta år har tillsyningsmän/kvinnor fått tummen upp 
för den tillsyn som bedrivs. Flera tillsynspersoner har blivit misstänksamma när de 
träffar fiskare i blöta vadarbyxor som inte visar sitt fiskekort. Vid några tillfällen 
har fiskare som sett tillsynspersoner snabbt lämnat platsen. Genom de lämnade 
rapporterna har framkommit förslag till förbättringar inför 2018 både ifråga om 
tillsynsarbetet och praktiska förslag på förbättringar längs älven för att öka trivsel 
mellan fiskare och markägare. Dåliga spångar och blekta informationsskyltar har 
rapporterats. 

Polisanmälningar för fiske utan fiskekort är inlämnade under 2017. 

Tillsyn till havs 

Under 2017 har inte bedrivits någon gemensamt via Skellefteå kommun organiserad 
tillsyn till havs. 

Vi har dock två personer tillgängliga som erhållit erforderlig utbildning samt även 
ett särskilt godkännande från Länsstyrelsen. 
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Studiebesök Ammarnäs/Kraddsele. 

Den 26 augusti 2017 anordnades ett studiebesök för föreningens medlemmar. 

Vi har satt av pengar i vår budget för att alla fiskerättsägare ska få tillfälle att lära 
sig mera om allt som vårt FVO ansvarar för. Det anordnade studiebesöket innebar 
en möjlighet att lära oss mera om infrastrukturfrågor, praktiska exempel och tips på 
hur man får alla att trivas bättre längs älven. Vi hoppades även på att få lära oss 
mera om vilka möjligheter som finns till upplåtelse av fiske enligt den 
poolindelning de gjort.  

Att vi besökte Ammarnäs och Kraddsele berodde på 1) att de har arbetat med 
skyltning, parkeringar, infrastruktur under många år på ett sammanhållet sätt – vi 
måste bli bättre på det, 2) de har skapat ett poolsystem tillsammans med ett 
bokningssystem som vi diskuterat att införa i någon form, 3) jag hoppas allmänt att 
vi kan öka samarbetet och kontakterna mellan våra älvar. Vi vill gärna lära oss av 
dem men även om de i något skulle se att vi kan bidra så delar vi gärna med oss av 
vår verksamhet. Jag vet att de redan har tillgång till vår omfattande plan som vi 
antog vid vårens stämma och som vi nu följer. 4) det är lagom långt till 
Kraddsele/Sorsele 

Vi inledde besöket med ett stopp i Sorsele där vi blev väl mottagna i Sorsele 
fiskecenter. Vi fick där information om det arbete som bedrivs där av Ulrik 
Thuresson. Han följde därefter oss upp vidare mot Kraddsele och därefter 
Ammarnäs. I Kraddsele fick vi information av föreningens ordförande Bo Brydsten 
som visade upp statistik och berättade om föreningen. Vidare besökte vi Campingen 
i Kraddsele som utvecklats mycket under senare år tack vare det lyckosamma arbete 
som man bedrivit längs Vindelälven. Vi åkte sedan vidare till Ammarnäs och fick 
där information i Ammarnäs Guidecenter. Under resan gjordes stopp på olika 
platser där skyltning mm studerades. 
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Fångststatistik lax 
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Fångststatistik öring 
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Största laxarna 2017 
Namn Datum Vikt Längd Kön Återsatt Fiskesätt Zon 
Per Hiekkilä  2017-08-16 19,4 125 Hona Ja Fluga Zon 2 
Patrik Holmström 2017-07-13 18,2 122 Hane Ja Fluga Zon 3 
Saga Keisu 2017-07-10 18,2 122 Hane Nej Spinn Zon 4 
T Nilsson 2017-06-19 17,5 121 Hane Nej Spinn Zon 1 
Lasse Pauhe 2017-08-19 17 119 Hane Ja Fluga Zon 5 
Kauppinen Henri 2017-05-27 0 118 Hona Ja Fluga Zon 1 
Lourens Viljoen 2017-05-31 16,2 117 Hane Ja Spinn Zon 1 
David Josefsson 2017-08-29 15,9 116 Hane Ja Spinn Zon 1 
Peter Berik 2017-06-29 16,7 114 Hane Nej Fluga Zon 1 
Hans Lindqvist 2017-08-03 14,7 113 Hane Ja Fluga Zon 3 

Största havsöringarna 2017 
Namn Datum Vikt Längd Kön Återsatt Fiskesätt Zon 
J E Westman 2017-07-20 0 81 Hona Ja Fluga Zon 3 
Anonym 2017-06-02 5,4 80 Hona Nej Spinn Zon 2 
Ismo Lintula 2017-06-13 5 78 Hona Ja Fluga Zon 2 
Daniel Pettersson 2017-06-03 5 78 Hona Ja Spinn Zon 3 
Anonym 2017-05-26 5 78 Hona Ja Spinn Zon 2 
Micke Marklund 2017-07-25 0 76 Hona Ja Fluga Zon 3 
Kauppinen Henri 2017-05-29 0 76 Hane Ja Fluga Zon 1 
Jan Öhlund 2017-05-27 4,5 76 Hane Ja Fluga Zon 1 
Anders Jonsson 2017-06-05 4,6 76 Hona Ja Fluga Zon 3 
J E Westman 2017-07-21 4,4 75 Hona Ja Fluga Zon 3 

16 



Fiskekortsförsäljning 2017 

 
Fiskekortsförsäljning i antal 2007- 2017 
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2016 blå - 2017 röd 
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Fördelning var fiskekortsköparna är hemmahörande 2007-2017 
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Fiskekortsförsäljning avseende utländska fiskare 2007-2017 
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Beräkning av fiskedygn enligt Länsstyrelsens beräkningsmodell 

Dygnskort 1 fiskedygn, veckokort 5 fiskedygn, årskort 12 fiskedygn 

Fiskekortsförsäljning i kronor 
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Fiskvandring i Fällfors 

 Fiskräknaren i Fällfors 
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Resultat från mätningar med Simsonar-räknaren 
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Redovisning av enkät om fiskevanor bland fiskerättsägare 

2017 

2016-2017 

Vi vill passa på och tacka alla som svarat på enkäten och bidragit till sammanställningen.
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