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För sitt trettionde 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 enlig 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:  

Ordförande 
Mikael Stenman, Lundbäck (närvaro 100%) 
 
Ordinarie Suppleanter 
Sören Vestin, Katrineberg (100%) Anders Davidsson, Åselet  
Magnus Marklund, Byske (93%) Bertil Furberg, Byske  
Ewa Brännström, Åfors (93%) Lars G Karlsson, Tvärån  
Gun-Eva Långdahl, S Byskeby (100%) René Boman, Katrineberg 
Maria Grundström, N Byskeby (100%) Annica Boman, Katrineberg  
Madeleine Norlund, S Stensjön (93%) Ulf Norlund, S Stensjön  
Anna-Maria Rautio, Sveaskog (36%) Petter Johansson, Sveaskog  
Gunnar Öström, SCA (100%) Johan Wallin, SCA 
 
Styrelsen har inom sig utsett:  
Kassör, vice ordf: Ewa Brännström 
Sekreterare: Gun-Eva Långdahl 
Arbetsutskott: Kassör, sekreterare och ordförande 
 
Gruppledare i fokusgrupperna valda av stämman:  
Tillsyn Ulf Norlund 
Infrastruktur Sören Vestin 
Förvaltning Magnus Marklund 

  Info                                       Annica Boman  
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Revisor Katarina Söderberg, E&Y, Skellefteå 
Revisor Niklas Åström, E&Y, Skellefteå 
 Fredrik Lundgren, E&Y, Skellefteå Suppleant
 Mikael Engström, E&Y, Skellefteå Suppleant 
 
Lekmannarevisor Roger Öhlund, Ribbfors, sammankallande 
Lekmannarevisor Mats Boman, Hobergsliden 
 
Valberedning:  
Christoffer Norlund, S Stensjön, sammankallande 
Anton Långdahl, Byske 
Roland Boström, Åbränna 
 
 
Verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2019 
 
Möten 
  
Året inleddes med ännu en relativt välbesökt stämma. Denna gång deltog 62 fiskerättsägare som 
företrädde 111 röster. Vi samlades åter på Broselsgården i Byske vilket är en ändamålsenlig lokal med 
bra ljud och bra visningsmöjligheter när vi är fler på årsstämmorna än tidigare. 
 

 
 
Styrelsen har under 2019 haft fjorton protokollförda möten förutom det konstituerande mötet som hölls i 
samband med årsmötet. Av dessa är sex möten under 2020 för att bereda motioner och förbereda 
årsstämman. Noteras kan att de flesta styrelsemöten har genomförts via Skype för att hålla nere 
kostnaden. Utöver detta har styrelsen hållit tät kontakt via telefon, mail och supertext. 
 
Vi har under året deltagit vid träffar med Skellefteå Kommun och vid Sveriges Fiskevattenägareförbunds 
årsstämma. Vi har varit representerade vid regionala konferenser. Strax före stämman 2019 deltog vi i en 
konferens i Luleå på temat ”Laxförvaltning för framtiden” arrangerad av bl.a. Länsstyrelsen i Norrbotten 
och Sportfiskarna. Senare arrangerades en konferens i Umeå av Länsstyrelsen i Västerbotten som 
behandlade frågor om laxen och laxförvaltningen. Dessutom har föreningen representerats vid den 
Nationella Fiskevattenägarekonferensen i Norrköping ”Aktiv och modern fiskevattenförvaltning” 
arrangerad av Sveriges Fiskevattenägareförbund. 
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Planeringsmöte har genomförts med Fritidskontoret, Skellefteå kommun. Vid mötet diskuterades 
projektupplägg för inventering av vilket behov av fiskevårdande åtgärder som föreligger i älven 
uppströms Fällfors (bl.a. flottledsåterställning, åtgärda tidigare restaurering med ny kunskap).  
Planer finns även för en fortsatt inventering nedom Fällfors. 
 
Vi hade planer på att organisera studiebesök till Norge för medlemmarna under året men ställde in detta 
på grund av ekonomisk osäkerhet. 

 
Föreningens verksamhet 
 
Föreningens verksamhet har under 2019 påverkats negativt av att Sveaskog valt att sälja kort, detta med ett 
egenmäktigt förfarande, för fiske inom hela FVO. De har utan underbyggnad gjort en egen vid tolkning 
av den text som finns i stadgarna 6 §. Försäljning av fiskekort inleddes i början av maj d.v.s. kort tid efter 
det att årsstämman lagt fast hur fisket skulle bedrivas under 2019. Sveaskogs försäljning av kort har 
givetvis inneburit ett stort ekonomiskt bortfall för föreningen som inte längre kan lämna en öppen och 
fullständig redovisning av vilka intäkter försäljningen genererar inom hela området ej heller hur dessa 
pengar används. Deras försäljning av kort har även försvårat de direkt fiskevårdande åtgärderna. Kontroll 
av att de som fiskar har FVOs fiskekort samt de som fiskar följer gällande fiskeregler. Den sedan lång tid 
omfattande redovisningen av ekonomin och planeringen av föreningens fortsatta verksamhet blir lidande. 
Statistik som totala antalet sålda fiskekort, obligatorisk skyldighet att rapportera fångst och statistik för 
vilken fisk som tagits upp i älven har därmed stora brister för 2019. 
 
Sveaskog har vidare under 2019 tillsammans med SCA fortsatt driva begäran om utträde och upplösning 
av föreningen. 
 
Sveaskogs och SCAs begäran om utträde och överklagan av vissa årsstämmobeslut har i samtliga delar 
avslagits av Länsstyrelsen. Parterna Sveaskog och SCA har ej accepterat Länsstyrelsens beslut och har 
därför överklagat vidare till förvaltningsrätten. Det kan konstateras att i de delar som Förvaltningsrätten 
prövat gällande dessa överklaganden så har rätten gått på Länsstyrelsens linje. Därmed har Sveaskog och 
SCA ej fått rätt i sin överklagan. 
Eftersom de fortsätter att överklaga är prövningarna av deras begäran om utträde och upplösning inte 
avslutade. Det bör nämnas att Länsstyrelsen i sitt beslut anser att föreningen Byskeälvens 
Fiskevårdsområde bäst förvaltar fisket och har ej funnit några stöd för de brister som Sveaskog och SCA 
anför som skäl till sin begäran om upplösning/utträde. 
 
Genom det samarbete som etablerats sedan 2018 med iFiske har vi fått en säker leverantör för försäljning 
av våra kort. Vi har fått bättre och säkrare underlag vid tillsyn både för tillsynspersoner och sportfiskare. 
Genom iFiske har vi även möjlighet att snabbt komma ut med information till alla våra kortköpare. 
 
Arbetet med Simsonar under 2019  
 
Under 2019 liksom 2017 och 2018 har föreningens fiskräknare (Simsonaren) varit placerad ovanför fallet 
i Fällfors intill campingen. Avsikten med detta var liksom tidigare år att jämföra resultaten med de 
räknare som finns nedanför bron i Fällfors. Vi har valt att inte göra någon analys av det som räknaren 
registrerat 2019 på grund minskade intäkter. Uppgifterna har sparats och kan analyseras senare när andra 
prioriteringar är möjliga. 
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Arbetet i infrastrukturgruppen 

Det beslutades att en inventering av befintliga informationstavlor, vindskydd, bivacker, toaletter, 
spångning, broar och parkeringar skulle göras omgående, vilket då gjordes. Därefter skulle arbetet planeras 
utifrån det kartlagda behovet av åtgärd för bättre tillgänglighet och förbättrad trivsel. 

 
Hittills utförda arbeten:  
Etapp 1 
- Översyn av parkeringsplatser samt grusning där så har behövts. 
- Ett antal nya parkeringsplatser med grusning har färdigställts. 
- Skyltning av FVOs parkeringar har genomförts. 
- Skyltning med ursprungliga forsnamn finns uppsatta.  
- 5 stycken spöställ i trä är utplacerade vid fiskeplatser. 
- Nya träskyltar till dom olika forsarna finns nu nere vid älven. 
- Grusning av stickvägar har genomförts. 
- Reparation och nybyggnation av broarna som var i sämst skick är klara. 
 
 
Etapp 2      
- Röjning av flottarstigar, planeras att göras under vår och sommar 2020. 
- Fortsatt reparation och nybyggnation av vissa broar och spänger. (Delvis utfört 2019) 
- Reparation och underhåll på toaletter, bivacker, grillplatser och bänkar. (Påbörjat 2019) 
 

  
 

Ett bekymmer som har uppstått under tiden är att intresset för ett fortsatt arbete i infrastrukturgruppen har 
avtagit. Från början var det ca tjugo personer som engagerade sig i gruppen, allt från privata 
fastighetsägare, byaföreningar samt bolagsfolk. I nuläget är det fyra till sex personer kvar, som arbetar 
vidare.  

 
Arbete som är planerat och ska utföras i fält, kan göras av t.ex. byaföreningar, fiskerättsägare samt övriga 
intresserade markägare och entreprenörer längs älven. Förhoppningen är även att skogsbolagen är aktiva i 
föreningsarbetet. 
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Arbetet i infogruppen 

Under 2019 och fram till årsmötet 2020 har infogruppens fokus varit att sammanställa information till 
fiskerättsägare samt andra intressenter. Det innebär exempelvis att skriva kallelser, inbjudningar och 
informationsutskick samt uppdatering av hemsida och facebook-sida. Informationsgruppen har även skrivit 
ett antal av föreningens svar på överklaganden av stämmobeslut samt yttranden vid utträdesansökningarna.  
 
Söndag 7 juli höll informationsgruppen två informationsträffar för fiskerättsägare. Den första var i 
byagården i Selet och den andra i byagården i Åselet. Båda träffarna var välbesökta. Deltagarna var aktiva 
med att ställa frågor och uppskattade att möta representanter från styrelsen. 
 

 
 
 
Arbetet i förvaltningsgruppen  
 
Förvaltningsgruppen har under året träffats ungefär var 6e vecka. I gruppen har man pratat om olika 
alternativ för att på bästa sätt upplåta fiske för att balansera uttag med upplåtelse. Det har varit en öppen 
atmosfär för idéer och förslag. Vi har fått in feedback från sportfiskare som tillsynspersoner mött under 
säsongen. Vi har fått ta del av erfarenheter från andra älvar och deras sätt att arbeta. 
 
Gruppen har också utsett deltagare till det karteringsprojekt som startats tillsammans med Skellefteå 
kommun. Det handlar om en åtgärdskartläggning inför en restaurering och  
flottningsåterställning av älven, med första fokus på delarna ovanför Fällfors. Deltagarna har varit med i 
det inledande arbetet och arbetet fortsätter under 2020. 
 
 
Gruppen har gått igenom motioner och propositioner inför stämman 2019. Man har efterlyst den 
utplantering som Skellefteå kommun borde ha gjort i Byskebäcken vilken nu åter ska genomföras from 
2020. Gruppen studerat bevarandeplanen Natura 2000 och sammanställt kommentarer angående 
Byskeälven.  
Man har diskuterat bästa sätt att arbeta för att bevara tillgången på harr och skrivit en proposition om 
harrfiske till stämman 2020.  
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Arbetet i tillsynsgruppen 
 
Den planerade tillsynen, enligt fastställt schema, sträcker sig from 20 maj till den 29 september 2019. 
Tillsynen i älven var förstärkt med fler pass under fiskets första veckor (v.21-26). 55 tillsynstillfällen har 
legat på fastställt schema och utöver dessa har frivillig och beordrad tillsyn tillkommit. Under säsongen 
2019 har det fortsatt varit fler pass på den övre sträckan jämfört med säsongerna 2016 - 2017. 
Tillsyningspersonerna har under perioden maj – september bedrivit tillsyn i 360 timmar. Alla fiskebrott 
och misstänkta fiskebrott är rapporterade till Byske FVOs styrelse.   
 
Under 2019 såldes 1033 fiskekort. Totalt gjordes enligt de sammanställda tillsynsrapporterna 211 
kontroller under perioden 20 maj – 29 september. Fördelning av kort enligt tabell. 
 

  
 
 
Fiskesäsongen allmänt 
 
Säsongen 2019 inleddes med en kraftig vårflod vilket gjorde att det inte gick att starta fiskräknarna under 
den perioden. Efterhand minskade vattnet och vattentemperaturen ökade. Vattenföringen var mycket låg 
från mitten av juli till september. 
 

 

Dygnskort 49
Veckokort 22
Årskort 9
Zonkort 1
Ungdom 5
Fiskerättsägare 2
Årsfiskekort 4
Gästkort 25
Säsongskort 2
SCA Gästkort 3
Sveakort 67
Fiskekort ej angivit vilket 
kort 22
Totalt 211

6  



 
Vattentemperaturen gick över 20 grader under en kort period i slutet av juli. Det visade sig även vara trögt 
med fångster periodvis. Många har uppgett att de tappat mer fiskar än vanligt. 
 
Antalet spöfångade laxar som vi kan redovisa återfinns på sidan 8. 
 
När det gäller öringar så är läget än mera oklart eftersom vi inte har hela bilden och kontroll på all statistik. 
Den tidigare väckta frågan kvarstår dock - hur vi kan förbättra för öringarna i vår älv. Den stående punkten 
är när Skellefteå kommun kommer att åtgärda dammen i Byske. Det är en åtgärd som skulle gynna 
reproduktionen av öringen som alla är överens om är hotad. 
 
Antalet spöfångade öringar som vi kan redovisa återfinns på sidan 10. 
 
All inrapportering av fångade fiskar som FVO samlat under 2019 kom i realtid via iFiske då 
inrapportering sker inom 24 tim. 
 
Antalet uppvandrande fiskar i fisktrapporna i Fällfors är 2019 osäkert eftersom räknaren kom i vattnet 
ganska sent och tekniska problem dröjde kvar en bit in på säsongen. 
 
Den statistik som kan redovisas på uppvandringen i Fällfors finns på sidan 19. 
 
Återväxten av fisk verkar väldigt god enligt de smoltberäkningar som gjorts. Det är det bästa 
mätresultatet som uppmätts i Byskeälven.  
 
Vår sammanställning av sålda fiskekort återfinns på sidorna 18. 
 
 
Inlösen av fällor i havet 
 
Byskeälvens fiskevårdsområde har för tolfte året i rad agerat för att minska laxfisket i havet i närområdet 
utanför Byske älv. Avtalet som tecknades 2017 och som gällde även 2019 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. 
 
 
Utsättningssjöarna 
 
Även 2019 har föreningen planterat fisk i sjöarna Blanktjärn, Västra och Östra Skäljetjärnarna, 
Blankträsket och i Abborrtjärn. Den fisk som satts ut är regnbåge, röding och öring. Några extra stora 
fiskar, troféfiskar, planterades i varje sjö. 
 

  

7  



 
 
Antal spöfångade laxar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laxar fångade och återutsatta 
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Spöfångad lax/zon i antal/zon 
 

 
 
 

Procentuell fördelning i cm-intervaller 
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Måttfördelning i cm-intervaller 
 

 
 
 
Antal spöfångade öringar 
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Öringar fångade och återutsatta 
 

 
 
 
Spöfångad öring/zon i antal/zon 
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Största laxar/öringar 
 

 
10 största laxarna 2019 
 
Namn    Datum  Vikt  Längd Kön  Återutsatt  Fiskesätt Zon 
Jacek Szymczak  2019-07-03 15,9 116 Hona  Ja  Fluga  Zon 2 
Christer Johansson 2019-08-04 15,9 116 Hane  Ja  Spinn  Zon 1 
Jörgen Lundsten  2019-06-01 15,5 115 Ej uppgett Ja  Ej uppgett Zon 1 
Christer Johansson 2019-07-08 15,1 114 Hona  Nej  Spinn  Zon 1 
Peter Granberg  2019-08-28 14 113 Hona  Ja  Fluga  Zon 5 
Hans Nilsson  2019-05-21 14 112 Hane  Nej  Ej uppgett Zon 1 
Johan Boomsma  2019-08-20 13,7 110 Hona  Nej  Fluga  Zon 5 
Joni Saastamoinen 2019-08-26 13,3 109 Hona  Ja  Fluga  Zon 2 
Hugo Marklund  2019-05-11 0 108 Ej uppgett Ja  Spinn  Zon 1 
Anonym   2019-05-25 13 108 Hona  Ja  Fluga  Zon 1 
 
 
 
10 största öringarna 2019 
 
Namn    Datum  Vikt  Längd Kön  Återutsatt  Fiskesätt Zon 
Lars Lindgren  2019-05-06 5,8 80 Ej uppgett Ja  Fluga  Zon 2 
Lars Lindgren  2019-05-12 5 75 Ej uppgett Ja  Fluga  Zon 2 
Bernard Perrier  2019-08-13 4 74 Ej uppgett Nej  Flug a Zon 1 
Marcus Burström  2019-05-13 3,9 72 Hona  Ja  Spinn  Zon 1 
Marcus Burström  2019-05-27 3,1 67 Hona  Ja  Spinn  Zon 1 
Jörgen Lundsten  2019-05-11 2,8 65 Ej uppgett Ja  Spinn  Zon 1 
Lars Lindgren  2019-05-21 2,8 65 Ej uppgett Ja  Fluga  Zon 1 
Anonym   2019-05-25 2,8 63 Ej uppgett Nej  Spinn  Zon 4 
Jörgen Lundsten  2019-05-02 2,6 63 Ej uppgett Ja  Spinn  Zon 1 
Lars Lindgren  2019-05-05 2,6 63 Hane  Nej  Fluga  Zon 2 
 

 
 
Fiskekort i antal 
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Årskort i antal 
 

 
 
 
Veckokort i antal 
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Dygnskort i antal 
 

 
 
 
Fiskekort med rabatt 
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Fiskerättsbevis, års-, gäst-och frikort 
 

 
 
 

Hemmahörande dygnskort i antal 
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Hemmahörande veckokort i antal 
 

 
 
 

Hemmahörande årskort i antal 
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Utländska fiskare 
 

 
 
 
Fiskedygn 
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Sammanställning 2019 i kronor/kort 
 

 
 
 
Fiskekortsförsäljning brutto i kronor 
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Fördelning intäkter 
 

 
 
 
Fiskvandring i Fällfors 
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