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Rapport från Östersjöälvarna 2021 

	 	 	 	 	 	 

S"#elsen för Östersjölaxen har "llsammans med representerade förvaltningsorganisa"oner i 
Östersjölaxälvar i Samverkan tagit fram en rapport från våra Östersjölaxälvar. Rapporten visar älv för älv 
hur förvaltningen ser ut, fiske"llsyn, sporBiskets fångster och uDag, fiskekortsintäkter och fiskedygn. 
Rapporten belyser även situa"onen med sjukdomsläget samt övriga intäkter kring fisket.  Sy#et med 
rapporten är aD vi ska bidra med eD underlag "ll en mer ekosystembaserad och beståndsspecifik 
förvaltning och därmed uppfylla mål för bestånd av lax och öring i den gemensamma fiskeripoli"ken. 
Helcom samt Sveriges miljömål för levande sjöar och vaDendrag, rikt växt och djurliv samt den av 
Riksdagen antagna frilufspoli"ken.  

I denna rapport har sammanställts informa2on från de av Interna2onella forskningsrådet, ICES klassade 
vildlaxälvarna, Torne, Kalix, Råneå, Piteå, Åbyn, Byske, Kåge, Rickle, Sävar, Vindeln, Öre, Lögde, Ljungan, 
Testeboån, Emån och Mörrumsån. Med i studien finns även Bureälven, Hörnån och Moälven som kan ses 
som poten2ella laxälvar. 

I rapporten redovisas fångster, uOag, intäkter och hur förvaltningen i våra laxälvar ser ut idag. DeOa är en 
vik2g del för aO vi ska få kunskap om vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt vaOendrag för aO 
bevara, restaurera och hållbart nyOja Sveriges vildlaxälvar som mynnar i Östersjön. S2Qelsen för 
Östersjölaxen och Östersjölaxälvar i Samverkan har i sin organisa2on en nära kontakt och samverkan med 
älvarnas förvaltningsorganisa2oner och därmed eO ovärderligt nätverk för aO samla in informa2on. 
U2från kontakter med älvarnas förvaltningsorganisa2oner och den insamlade informa2onen i denna 
sammanställning så ser man tydligt en stor varia2on av de olika älvarnas kännedom om fångst och uOag 
idag. Vissa älvar, framförallt våra stora älvar i Norr är kunskapsunderlaget oQa brisTälligt och uppgiQerna är 
då i många fall antaganden från representanter från älvdalarna. Det finns dock generellt en stor vilja och 
ambi2on från förvaltningsorganisa2onerna aO jobba för aO uppnå de beståndspecifika målen och en 
långsik2gt hållbar ekosystembaserad förvaltning inom respek2ve vaOendrag.  

I Havs- och vaOenmyndighetens studie över fri2dsfisket i Sverige 2020 presenteras hur fri2dsfiskets utgiQer 
fördelar sig mellan olika kostnadsslag. Där framgår aO fiskekortsförsäljningen uppgick 2ll ca 428 000 000 kr i 
Sverige under 2020, vilket motsvarar ca 3 % av fri2dsfiskets totala utgiQer det året. Om man räknar bort 
dem som svarat aO de fiskat i havet eller de fem stora sjöarna (där det inte krävs fiskekort) är fiskekortens 
andel av utgiQerna ca 4 % Om man vidare förutsäOer aO deOa förhållande är representa2vt för sporTisket 
eQer lax i vildlaxälvarna kan utgiQerna kopplade 2ll deOa fiske (16 264 936) räknas upp med en faktor 25. 

SporTisket  eQer vildlax i Östersjöns älvar bidrar således 2ll omsäOning i olika branscher, såsom hotell, 
restaurang, detaljhandel med i storleksordningen 400 miljoner kronor baserat på 2021 års 
fiskekortsförsäljning. Tyvärr saknas na2onella svenska studier av laxens socioekonomiska värde som resurs 
för fri2dsfiske och fisketurism. Det är därför svårt aO uOala sig om hur vik2gt fri2dsfisket och fisketurismen 
eQer lax är på na2onell, regional och lokal nivå. 

UppgiQerna i denna rapport bygger på inrapporterad informa2on från de olika förvaltningsorganisa2onerna 
i våra älvar och åar. I denna sammanställning ingår inte de stora odlingsälvarna samt många av de mindre 
kustmynnande vaOendragen.  
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E" exempel på den geografiska uppdelning längs Kalixälven och Ängesån visar tydligt på  komplexiteten 
över ägarförhållandena.  

I framförallt NorrboOensälvarna är oQa ägarförhållandena komplexa med många mindre byar,samfälligheter 
och enskilda ägare, oQa på olika sidor av älven. DeOa försvårar naturligtvis möjligheterna aO få 2ll en 
enhetlig förvaltning av bestånden. 

Säsongen 2021 
Denna sammanställning är en sammanställning av uppgiQer från nära 200 förvaltningsorganisa2oner från 
de vilda ÖstersjövaOendragen från nordligaste Sverige ner 2ll Mörrumsån i söder. Enbart intäkterna från 
fiskekortsförsäljningen uppgick för säsongen 2021 2ll över 16 mkr från dessa älvar och åar. Intäkter från 
övrigt som är direkt relaterat 2ll fisket så som guidning, boende, båtuthyrning mm. uppgick 2ll drygt 55 mkr.  
Den totala fångsten på lax uppgick 2ll 11 826 laxar varav 2904 återinsaOes  Det fångades 3653 öringar varav 
2162 återurtsaOes. Antalet fiskedygn i dessa vaOendrag uppgår 2ll över 99 663. 

Fiskesäsongen 2021 kännetecknas av tre saker: 

• En förhållandevis varm och torr sommar vilket 2ll stora delar spolierade fisket under juli månad på grund 
av varmt och lågt vaOen.  

• Pandemin. FortsaO då det varit svårt för fiskare från andra länder aO resa 2ll Sverige 
• Bristande underlag på grund av brister i den digitala fångstrapporteringen 

Det senare rapporterar flera FvO och jämförs årets sta2s2k med antalet inlämnade fångstrapporter i 
förhållande 2ll antalet fångade fiskar så har rapporteringsgraden sjunkit markant. Huvudsakligen så beror 
det på aO de system som används för aO sälja digitala fiskekort inte har erbjudit en godtagbar 
fångstrapportering med påminnelser om aO lämna fångstrapport och blockering av de användare/konton 
som trots påminnelser inte har lämnat någon fångstrapport. 
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Intäkter och fiskedygn
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 Kor2ntäkter Intäkter från sporTisket Antal fiskedygn

Torne gränsälven 4 500 000 30 000 000 30 000

Torne svensk del 225 000 3 000 000 5 000

Lainioälven 250 000 5 000 000 8 000

Kalixälven 550 000 5 500 000 4 500

Råneälven 34 100 UppgiQ saknas 341

Piteälven 101 259 UppgiQ saknas 1 828

Åbyälven 92 000 UppgiQ saknas 2 004

Byskeälven AC 1 200 000 UppgiQ saknas 7 600

Byskeälven BD 57 177 UppgiQ saknas 1 187

Kågeälven 87 700 40 000 2 715

Bureälven 90 000 1 500 4 500

Rickleån nedre 100 000 UppgiQ saknas 1 300

Rickleån övre 26 900 UppgiQ saknas 430

Sävarån 119 800 UppgiQ saknas 3 340

Vindelälven 2 600 000 10 000 000 2 800

Hörnån 105 000 UppgiQ saknas 2 100

Öreälven 205 000 UppgiQ saknas 3 250

Lögdeälven 406 000 UppgiQ saknas 3 639

Moälven 150 000 UppgiQ saknas 1 000
Ljungan UppgiQ saknas UppgiQ saknas 4 677
Testeboån UppgiQ saknas UppgiQ saknas UppgiQ saknas
Emån 1 365 000 800 000 2 816

Mörrumsån 4 000 000 1 000 000 6 636

Summa 2021 16 264 936 55 341 500 99 663

Summa 2020 17 890 025 50 386 500 99 449



Fångst och uttag 
Totalt antal, både inrapporterade och uppskaOade fångster 
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 Laxfångst Lax åter Öringfångst Öring åter

Torne gränsälven 6750 675 400 350

Torne svensk del 1200 120 200 75

Lainioälven 1000 100 50 50

Kalixälven 500 100 500 300

Råneälven 37 34 0 0

Piteälven 65 35 350 60

Åbyälven 28 26 69 52

Byskeälven AC 860 630 173 105

Byskeälven BD 10 6 6 6

Kågeälven 31 31 176 176

Bureälven 0 0 31 31

Rickleån nedre 3 2 30 20

Rickleån övre 10 8 25 20

Sävarån 14 13 98 76

Vindelälven 650 600 20 20

Hörnån 3 0 180 120

Öreälven 180 120 150 50

Lögdeälven 50 20 30 15

Moälven UppgiQ saknas UppgiQ saknas UppgiQ saknas UppgiQ saknas

Ljungan 30 30 336 228

Testeboån 0 0 15 15

Emån 38 38 160 159

Mörrumsån 367 316 254 234

Summa 2021 11826 2904 3653 2162

Summa 2020 11356 2678 4158 3034



Förvaltningsfrågor 

* De"a är en uppska"ad siffra som beskriver rapporteringsviljan i procent 
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 FiskeräOsägare
Förvaltnings-

organisa2oner
Fångst- 

rapportering

Inlämnade 
fångstrapporter i 

procent *
Regler 

utöver FIFS Tillsyn

Torne gränsälven 2000 50 Nej 30% Nej Ja

Torne svensk del 500 10 Nej 5% Nej Ja

Lainioälven 250 8 Ja 10% Ja Ja

Kalixälven 1000 30 Ja 20% Ja Ja

Råneälven 270 3 Ja 33% Ja Ja

Piteälven 700 30 Ja 4% Ja Ja

Åbyälven 147 2 Ja 90% Ja Ja

Byskeälven AC 320 1 Ja 60% Ja Ja

Byskeälven BD 28 1 Ja 50% Ja Ja

Kågeälven 340 2 Ja 99% Ja Ja

Bureälven 430 1 Ja 75% Ja Ja

Rickleån nedre 30 1 Ja 5% Nej Ja

Rickleån övre 69 1 Ja 0% Ja Ja

Sävarån 408 1 Ja 10 - 12% Ja Ja

Vindelälven 5000 26 Ja 50% Ja Ja

Hörnån 232 1 Ja 25% Ja Ja

Öreälven 508 1 Ja 50% Ja Ja

Lögdeälven 151 2 Ja 50% Nej Ja

Moälven 2000 16 Nej 1% Ja Ja

Ljungan 130 1 Ja 98% Ja Ja

Testeboån 63 1 Ja 50% Ja Ja

Emån 18 7 Ja 99% Ja Ja

Mörrumsån 6 2 Ja 100% Ja Ja

Summa 2021 14600 198 44% i sniO

Summa 2020 13972 196 63% i sniO



Torneälven


 
Namn på vaDendraget:     Torne, Muonio och Könkämää älv  
      (Hela gränsälven). 40 mil. 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Gränsälven 
Typ av organisa"on:     Samfällighet 
 

Upplåter ni fiske för allmänheten:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Års/säsongskort = 12 dygn,  
veckokort = 5 dygn):     Ca. 30 000 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:   Ca. 4,5 mkr. 
Intäkter av annat direkt kopplat 2ll  
fisket, boende, mat, båt, guidning mm:   Ca. 30 mkr. 
Totalt antal fångade laxar:    Ca. 6750 
Varav återutsaOa laxar:     Ca. 675 
Totalt antal fångade öringar:    Ca. 400 
Varav återutsaOa öringar:    Ca. 350 
Sjukdomsläget. BeräOa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka  
fiskar öka, minska eller ligger det på  
en stabil nivå:     I nedre Torneälven var det enstaka sjuka laxar som   
      noterades sent på säsongen 2021. Läget i gränsälven är   
      dock färre observa2oner än 2digare år. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var 
 hos er. VaOenförhållanden, stora fiskar mm: Säsongen 2021 började med eO ganska bra junifiske men  
      som snabbt följdes av lågt och varmt vaOen under juli.   
      Augus2 bjöd dock på en bra avslutning med bra fångster.  
      Tidigare år har vi seO en ungefärlig fångst på ca. 15%   
      av den totalt uppvandringen, varav ca. 80% fångas från   
      finsk sida. (Obs. Kortet är köpt på finsk sida, men i och   
      med största delen av fisket bedrivs med båt i    
      gränsälven bör vi utgå ifrån aO en stor del är fångat på   
      Svenskt vaOen.) Ser vi på 2021 säsong, där ca. 90 000   
      laxar räknades i Kanlakoski, rapporteras då ca. 80% in   
      via finska sidan, i och med aO fiskekortet är köpt i   
      Finland så blir det ca. 10 800 fångade laxar. Då bör   
      resterande 20% vara ca. 2700 lax, fångat från svenska   
      sidan. Men som sagt är det mer troligt aO ca. 50% av   
      all lax som fångas i gränsälven tas på Finsk respek2ve   
      Svensk sida. Det skulle då innebära ca. 6750 fångade   
      lax per respek2ve land. DeOa på en sträcka av ca. 40   
      mil. 

Antal fiskeräOsägare inom området:   UppskaOningsvis 2000 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka:     Minst 50 byar och samfälligheter. 
Egna regler utöver FIFS:     Nej 
Fångstrapportering:     Nej, det stora flertalet har ingen 
fångstrapportering. 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja, på vissa områden. 
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UppskaOad inrapportering av  
totalt fångst i %:     30% 
Fiske2llsyn/kontroller:     Ja, Länsstyrelsen bedriver 2llsyn. 
Om ja, hur många 2llsynspersoner: 
Årligt antal 2llsyns2mmar: 
FiskutsäOningar i vaOendraget  
och dess biflöden:     Nej 
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Torneälven (helsvenska delen)


 
Observera. DeDa avser endast eD område längs den hel svenska delen av Torneälven. 

Namn på vattendraget: 	 	 	 Torne och Tärendöälven, drygt 20 mil.

Namn på förvaltningsorganisationen:  
Typ av organisation: 		 	 	 Samfälligheter och företag 
 

Upplåter ni fiske för allmänheten:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Års/säsongskort = 12 dygn,  
veckokort = 5 dygn):     5000 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:   150- 300 000 
Intäkter av annat direkt kopplat 2ll  
fisket, boende, mat, båt, guidning mm:   3 mkr 
Totalt antal fångade laxar:    1200 
Varav återutsaOa laxar:     120 
Totalt antal fångade öringar:    200 
Varav återutsaOa öringar:    75 
Sjukdomsläget. BeräOa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet  
sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå:    Sjukdomsläget ligger på en ganska stabil och låg    
      nivå. 
BeräOa kort om hur säsongen  
2021 var hos er. VaOenförhållanden,  
stora fiskar mm:     Ganska bra i juni, dåligt i juli och bra i augus2. Största   
      kända lax var en lax på 114 cm fångad i Kengis av en   
      14 årig flugfiskare. En fantas2sk fisk! 
Antal fiskeräOsägare inom området:   UppskaOningsvis 500 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka:     Minst 10 byar och samfälligheter. 
Egna regler utöver FIFS:     Nej 
Fångstrapportering:     Nej 
Sker fångstrapportering digitalt:   Nej 
UppskaOad inrapportering  
av totalt fångst i %:     5 
Fiske2llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner:   10 
Årligt antal 2llsyns2mmar:    100 
FiskutsäOningar i vaOendraget  
och dess biflöden:     Nej 
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Lainio älv


Observera. DeDa avser endast eD område längs Lainio älv. 

Namn på vattendraget: 	 	 Lainio älven och Taavaetno, 18 + 3 mil.

Namn på förvaltningsorganisationen:  
Typ av organisation: 	 	 	 Fiskevårdsområdesförening (FVO) och samfälligheter


Upplåter ni fiske för allmänheten:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2020  
(Års/säsongskort =     12 dygn,  
veckokort = 5 dygn):     8000 
Intäkter av fiskekortsförsäljning:   250000 
Intäkter av annat direkt kopplat 2ll  
fisket, boende, mat, båt, guidning mm:   5 mk 
Totalt antal fångade laxar:    1000 
Varav återutsaOa laxar:     100 
Totalt antal fångade öringar:    50 
Varav återutsaOa öringar:    50 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet  
sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå.):    FortsaO stabil låg nivå. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021  
var hos er. VaOenförhållanden, stora  
fiskar mm:     Normalt juni fiske, dåligt i juli och bra avslutning i   
      augus2.  
Antal fiskeräOsägare inom området:   250 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka:     8 
Egna regler utöver FIFS:     Ja på vissa av områdena 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser: Fiskeförbud havsöring, maxkvot avlivad lax 5 st per   
      säsong. ÅterutsäOning honlax augus2 mm. 
Fångstrapportering:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om:  Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/avlivad 
UppskaOad inrapportering  
av totalt fångst i %:     10 
Fiske2llsyn/kontroller:     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner:   15 
Årligt antal 2llsyns2mmar:    150 
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Kalixälven 
Kalix älv ek för representerar den största delen av fisket längs Kalixälvssystemet.  

Namn på vaDendraget:      Kalix älv 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:    Kalix älv ek för. 
Typ av organisa"on:      Ekonomisk förening 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:    Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   4500  
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:    5500000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  5500000 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska  
eller ligger det på en stabil nivå.) :    Vissa rapporter om sjuk fisk, men    
       bedöms mindre vanligt än de senaste    
       åren. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:    Högt vaOen runt sista maj och även i    
       nu i höst. En period med varmt vaOen i    
       juli över 20 grader 
KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning   
på undersökningen som gjordes 2021: 
Egna regler utöver FIFS *:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   Förbud mot öringfiske jan-april i    
       vakarna 
Antal fiskeräOsägare inom området *:    1000 
Antal förvaltningsorganisa2oner   
på laxförande sträcka *:     30 
Fångstrapportering *:      Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om:  Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt,     
       Metod, ÅterutsaO/avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:     500 
Varav återutsaOa laxar *:     100 
Totalt antal fångade öringar *:     500 
Varav återutsaOa öringar *:     300 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:   20 
Fiske2llsyn/kontroller *:     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:    25 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:     200 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 
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Råneälven


Degerselsbygdens samfällighetsförening omfaDar en stor del av fisket i Råneälven. 

Namn på vaDendraget:    Råneälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Degerselsbygdens samfällighetsförening 
Typ av organisa"on:    Samfällighet 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   341 fiskedygn för lax 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   34100 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 
Totalt antal fångade laxar *:    37 
Varav återutsaOa laxar *:    34 
Totalt antal fångade öringar *:   0 
Varav återutsaOa öringar *:    0 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Ingen nämnvärd rapportering av sjuka laxar 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm: KompleOerande  
frågor - Här följer en uppföljning på undersökningen  
som gjordes 2020: 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   270 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  3 
Egna regler utöver FIFS *: Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   Krav på laxplomber. C&R 1-18 juni samt hela  
    augus2. 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,   
    ÅterutsaO/avlivad 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  33 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   10 
Årligt antal 2llsyns2mmar *: 1  00 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 
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Piteälven


Pite älv ek för. OmfaDar en stor del av det upplåtna fisket längs piteälvssystemet. 

Namn på vaDendraget:    Pite älv 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Pite älv ek förening 
Typ av organisa"on:    Ekonomisk förening 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   1828 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   101259 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har uthyrning  
av boende, mat, båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Inga rapporter om sjuka laxar   
    eller öringar denna säsong. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   Mycket varierande flöden i älven och varierande  
    vaOentemperaturer.  Något förbäOra   
    uppvandring av lax i jämförelse med 2020 som 
    var eO mycket dåligt år då det gäller lax. FortsaO  
    uppåtgående trend för öring. Bästa året sedan  
    räkningen startade 1992 i den nuvarande   
    fiskvägen. Väsentligt försämrad fiskerapportering  
    i "Nya fiskekort.se". 
KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning   
på undersökningen som gjordes 2021: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   No kill på öring på eO område. 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   700 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  30 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om:  Tid, Plats, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/ 
    avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:    1 
Varav återutsaOa laxar *:    1 
Totalt antal fångade öringar *:   0 
Varav återutsaOa öringar *:    0 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  4 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   4 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    ca 700 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 
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Åbyälven


Namn på vaDendraget:    Åbyälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Åby älvs nedre FVO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   2004 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   92000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om  
ni har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 0 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Endast eO fåtal rapporter om sjuk fisk men   
    deOa kan eventuellt härledas 2ll aO årtet   
    s2gning av lax och öring är lägre än på   
    många år så antalet fiska i älven varit mindre  
    än 2digare år. Svårare aO hiOa sjuk fisk 
    BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   Under säsongen 2021 så har det varit höga   
    temperaturer och låga flöden. DeOa har   
    resulterat i aO vi har haQ fisket eQer laxartade  
    fiskar stängt 37 dagar. 
    Högsta temperaturen 22grader 
    Största laxen 103cm 
    Största öringen 85cm 
    Största gäddan 83cm 
    Största harren 58cm 
KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning   
på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   Samma som för 2020 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   147 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka *:    2 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,   
    ÅterutsaO/avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:    28 
Varav återutsaOa laxar *:    26 
Totalt antal fångade öringar *:   69 
Varav återutsaOa öringar *:    52 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  90 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   10 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    120 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 
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Byskeälven

Byskeälven VästerboOensdelen 

Namn på vaDendraget:    Byskeälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Byskeälvens FVO VästerboOensdelen 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021   
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :   7600 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   1200000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om  
ni har uthyrning av boende, mat, båt,  
guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka  
fiskar öka, minska eller ligger det  
på en stabil nivå.) :    Lite sjuka fiskar 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var  
hos er. VaOenförhållanden,  
stora fiskar mm:    Bra med vaOen vår och höst 
KompleOerande frågor - Här följer en  
uppföljning på undersökningen som  
gjordes 2021: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   320 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka *:    2 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser:    Förbud aO avliva lax 2ll den 19 juni för   
    sporTiskare I augus2 månad är det endast 2llåtet 
    aO avliva lax mellan 50-63 cen2meter. *   
    FönsteruOag på havsöring 50-63 cen2meter * All  
    felkrokad fisk ska ovillkorligen återutsäOas. *  
    Maximalt får 5 öringar per fiskare och år avlivas.  
    * Maximalt får 5 lax per fiskare och år får avlivas.  
    Fångstrapporteringsskyldighet inom 24 2mmar. 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om:  Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,   
    ÅterutsaO/avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:    860 
Varav återutsaOa laxar *:    630 
Totalt antal fångade öringar *:   173 
Varav återutsaOa öringar *:    105 
UppskaOad inrapportering av   
totalt fångst i % *:    60 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   25 
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Årligt antal 2llsyns2mmar *:    250 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Ja, öring säOs i Byskebäcken nere i 
Byske.Byskeälvens FvO NorrboOensdelen 

Namn på vaDendraget:    Byskeälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Byskeälvens FVO 
Typ av organisa"on:   

Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   1187 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   57177 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Inga rapporter ang sjukdom av fisk deOa år. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   Juni-juli började med en värmebölja vilket   
    medgav lågvaOen och näs2n2ll ofiskbart.   
    Augus2-september översköljde oss med   
    nederbörd vilket geO högvaOen och låg   
    temperatur i vaOnet ändå fram 2ll dagens datum. 
KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning på  
undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *: Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   1: ÅterutsäOning all på öring 
    2: ÅterutsäOningssträcka på laxartad fisk 
    3: ÅterutsäOning på laxhonor över 63 cm 
    4: FönsteruOag all lax augus2 månad mellan  
    50-63 cm 

Antal fiskeräOsägare inom området *:   28 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  1 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/ 
    avlivad 
Totalt antal fångade laxar *:    10 
Varav återutsaOa laxar *:    6 
Totalt antal fångade öringar *:   6 
Varav återutsaOa öringar *:    6 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  50 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   8 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    150 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 
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Kågeälven


Namn på vaDendraget:    Kågeälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Kågeälvens nedre FvO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten:  Ja 
Antal fiskedygn per år (2021):  2715 
Intäkter av fiskekortsförsäljning (2021):  87700 
Intäkter av annat (2021):   40000 
Säsongen 2021:   Säsongen började bra med en lång vår och bra  
    med vaOen ända in i juni. Trots bra   
    förutsäOningar och aO vi såg lax i älven redan i  
    början på juni så blev det inga laxfångster förrän  
    senare under sommaren. Juli månad var torr och  
    varm men under augus2 kom det lite regn och  
    tempen föll vilket gjorde aO fisket kom igång igen 
    och var bra ända fram 2ll älven stängde den 31  
    augus2. Säsongen gav 176 öringar över 50 cm  
    med en medellängd av 64 cm. Flera öringar var  
    upp mot 90 cm. Bland dessa öringar har voi även  
    eO 2otal fiskar som bedömts som hybrider.   
    Utöver deOa så fångades även en Regnbåge på  
    50 cm. Vi fångade totalt 31 laxar varav 11 var nya  
    fiskar. Medellängden var 80 cm.  
Sjukdomsläget:   Kågeälven har fortsaO låga observa2oner med  
    sjuk eller död fisk. 
Antal fiskeräOsägare inom området:  340 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka: 2 
Egna bestämmelse utöver FIFS:  Ja 
Om ja, typ av bestämmelse/bestämmelser:   Förbud aO avliva lax och öring.   
    Rapporteringsskyldighet för lax och öring över 50 
    cm inom 24 2mmar från fångsnllfället. Totalt  
    fiskeförbud från den 1 september 2ll och med  
    den 31 december. Samtliga biflöden inom FvO är  
    helt fredade från fiske. Fiske med   
    mängdfångande redskap så som nät är förbjudet  
    inom FvO. Rekommenda2oner: Avstå fiske då  
    temperaturen i älven övers2ger 18 grader.   
    Använd endast en krok på betet och då helst  
    enkel eller dubbelkrok för aO underläOa   
    återutsäOning. 
Fångstrapportering:   Ja 
Fångstrapporten innehåller informa2on om:: Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,   
    ÅterutsaO/avlivad, Fenklippt 
Sker fångstrapportering digitalt:  Ja 
Totalt antal fångade laxar:   31 
Varav antal återutsaOa laxar:   31 
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Totalt antal fångade öringar:   176 
Varav antal återutsaOa öringar:  176 
UppskaOad totalfångst ovan består av   
fångstrapporter 2ll (ange i) %:  99 
Fiske2llsyn/kontroller:   Ja 
Om ja - hur många 2llsynspersoner på området: 7 
Årligt antal 2llsyns2mmar (2021):  600 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden: Nej 
Produk2onen:    Fisket längs kusten och i havet där våra bestånd  
    fortsaO beskaOas urskillningslöst. EO stort   
    posi2vt steg är dock aO blandbeståndsfisket på  
    laxens uppväxtområden stoppas från nästa   
    säsong. 
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Bureälven

 

Namn på vaDendraget:    Bureälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Bureälvens nedre fvof 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   4500 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   90000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  1500 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Inga rapporter om sjukdomar har kommit oss 2ll  
    känna 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   En utdragen vårflod gav en längre vårsäsong än  
    normalt med höga flöden som gör fisket   
    gynnsamt i Bureälven.  Rapporterade fångster för 
    öring ligger lite lägre än föregående år och   
    fisketrycket upplevs ha varit mindre. 
    31 öringar och 22 harrar har fångstrapporterats  
    på föreningens hemsida, vilket är den uOalade  
    platsen där det ska göras. Andra fångstrapporter  
    har inkommit via digitala försäljningskanaler. 
    Trots goda förutsäOningar har vi seO en tydlig  
    minskning av fiskekortsintäkter från föregående  
    år,  deOa kan antas ha aO göra med aO fisket i  
    närliggande älvar också var gynnsamt 2digt. 
 
    Fisket i sjöarna inom fiskevårdsområdet har  
    enligt rapporter varit ungefär som vanligt. 
KompleOerande frågor -  
Här följer en uppföljning på undersökningen  
som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   Fångstbegränsningar i måO och 2dsperioder,  
    endast c&r på öring och ev. laxfångster. 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   430 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  1 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/avlivad 
Totalt antal fångade laxar *:    0 
Varav återutsaOa laxar *:    0 
Totalt antal fångade öringar *:   31 
Varav återutsaOa öringar *:    31 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  75 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   2 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    10 
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Rickleån


Namn på vaDendraget:     Rickleån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Rickleå By SFF 
Typ av organisa"on:     Samfällighet 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort  
= 5 dygn) :      1300 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   100000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser  
om ni har uthyrning av boende,  
mat, båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka  
fiskar öka, minska eller ligger det på en  
stabil nivå.) :      Verkar bäOre på sjukdomsfronten, inte seO eller fåO någon  
      rapport om sjuka fiskar i år. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021  
var hos er. VaOenförhållanden, stora  
fiskar mm:      Säsongen började ovanligt segt Förmodligen så vandrade  
      mycket  fisk ut med högvaOnet hösten 2021 så det var färre 
      övervintrade kvar och det fångades knappt någon enda   
      laxbesa. Blänkar-säsongen blev däremot ovanligt lång, då  
      maj var räO kylig. Dock inga rapporter om större fiskar.   
      Sommarsäsongen är som vanligt svår i Rickleån men i   
      Augus2 fick vi högre vaOen och då lossnade fisket. EO 2otal 
      laxar har fångats och en hel del öring, de stora vägrar   
      nappa men en del kring 60-70 cm har fångats. Den digitala  
      rapportering har fungerat mycket sämre i år eQer aO en av  
      fiskekortssidorna gjordes om, vi måste undersöka om det  
      finns någon anledning 2ll deOa. Man får utgå från   
      rapporterna och historierna man har fåO höra vid 2llsyn. I  
      Rickleån så öppnar höstsäsongen 15 Oktober och då brukar 
      det vara en hel del besökare. Kommentar: Antalet fiskedygn 
      som redovisas här är de digitala försäljningarna, vi säljer   
      forTarande en hel del pappers- fiskekort. 
KompleOerande frågor - Här följer en  
uppföljning på undersökningen  
som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Nej 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   30 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka *:    2 
Om ja vilken typ av  
regler/bestämmelser *: 
Fångstrapportering *:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller  
uppgiQer om:     Tid, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:    3 
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Varav återutsaOa laxar *:    2 
Totalt antal fångade öringar *:    30 
Varav återutsaOa öringar *:    20 
UppskaOad inrapportering  
av totalt fångst i % *:     5 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   6 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    300 
FiskutsäOningar i vaOendraget  
och dess biflöden *:     Nej
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Rickleåns övre 

 

Namn på vaDendraget:     Rickleån nedre 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Rickleåns övre FVOF 
Typ av organisa"on:     Fiskevårdsförening (FVO)  
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) :  430 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   26900 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser  
om ni har uthyrning av boende, mat,  
båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka  
fiskar öka, minska eller ligger det på  
en stabil nivå.) :     Förhoppningsvis har det varit eO år med få sjuka   
      individer. Det har i alla fall varit mycket få    
      observa2oner av sjuk fisk. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021  
var hos er. VaOenförhållanden, stora  
fiskar mm:      En svag säsong. Få fiskar och inga troféfiskar har    
      kommit 2ll vår kännedom. Våren var sen och sedan   
      kom en kraQig vårflod som försvårade fisket. Även   
      under stora delar av hösten har varit svårfiskad på   
      grund av högt vaOen.Den stora vinsten är SkelleQeå   
      KraQs besked om aO de kommer aO ansöka om    
      nedläggning av de tre nedersta kraQverken. Mer än   
      hälQen av möjliga reproduk2onsområden finns ovan   
      Robertsfors och dessa blir 2llgängliga för lekfisken   
      utan ineffek2va laxtrappor och framförallt från    
      smolten fri väg ut mot havet, 
KompleOerande frågor - Här följer en   
uppföljning på undersökningen   
som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser :  Lax fredad ovan första vandringshinder (Bruksforsen) 
      Obligatorisk återutsäOning av lax och öring under Maj 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   69 
Antal förvaltningsorganisa2oner på  
laxförande sträcka *:     2 
Fångstrapportering *:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om:  Tid, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/avlivad 
Totalt antal fångade laxar *:    10 
Varav återutsaOa laxar *:    8 
Totalt antal fångade öringar *:    25 
Varav återutsaOa öringar *:    20 
UppskaOad inrapportering  
av totalt fångst i % *:     0 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
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Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   4 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    300 
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Sävarån 


Namn på vaDendraget:    Sävarån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Sävaråns FVO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   3340 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   119800 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om  
ni har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  0 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå.) :    Ingen sjuk fisk i år som vi vet om i år 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   Högt fisketryck i början av maj med hyfsad fångst  
    av öring och enstaka laxbesor, bra med vaOen  
    fram 2ll miOen av juni då vaOnet blev lite för  
    varmt för fiske. Tror aO det varit bra el normal  
    uppgång av lax i år och det har fångats lax över  
    metern denna säsong. Däremot är otroligt dåligt  
    med registrering av fångst i ån något vi måste se  
    över. 
KompleOerande frågor - Här följer en   
uppföljning på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   Fredade områden Fredade biflöden Malbäcken,  
    Klappmarksbäcken, Gärdsjöbäcken och   
    Brännbäcken. Fredningsområde vid par2ellt  
    vandringshinder Krokbäcksfallet, fiske förbjudet  
    100 m upp-och nedströms fallet. Total C&R på  
    lax. Förlängd lekfredning på öring tom 24   
    oktober. Andra arter Baglimit harr 3 fiskar/kort/ 
    dag. MaxmåO på gädda 80 cm. Baglimit på   
    sikhåvning 5 fiskar/kort/dag. Särskild period för  
    sikhåvning 25 okt - 15 nov. 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   408 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  1 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/ 
    avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:    14 
Varav återutsaOa laxar *:    13 
Totalt antal fångade öringar *:   98 
Varav återutsaOa öringar *:    76 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  10-12 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
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Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   7 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    35 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 
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Vindelälven 


Namn på vaDendraget:    Vindelälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Ume/Vindelälvens Fiskeråd 
Typ av organisa"on:    Paraplyorganisa2on    
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   2800 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   2 600 000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  10 000 000 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå.) :    Sjuk fisk är forTarande en realitet och i synnerhet 
    2digt på säsongen. Avsevärt färre fiskar har dock  
    rapporterats som sjuka under innevarande år så  
    känslan är god.BeräOa kort om hur säsongen  
    2021 var hos er. VaOenförhållanden, stora fiskar  
    mm: Tidigt under säsongen steg   
    vaOentemperaturen i rask takt så laxfisket under  
    nära hela juli månad spolierades nästan helt.  
    Med sjunkande vaOentemperatur så blev fisket  
    bra med majoritet fångade laxar med flera havsår 
    vilket även avspeglar data från fiskvägen. Bästa  
    säsong fångstmässigt på flera år. Största lax ca  
    15kg. Årets första lax passerade fiskräknaren i  
    Norrfors 15juni vilket är i paritet med 2digare år.  
    Uppvandring 2021 (prel.) Lax: 9 160 st. H-öring  
    371 st. Totalt: 9 531 st 
KompleOerande frågor - Här följer en   
uppföljning på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   Honförbud lax > 1 000 2llsyns2mmar (varav  
    120 2mmar gränsöverskridande 2llsyn enligt FIFS  
    2004:37) 

Antal fiskeräOsägare inom området *:   5 000 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  26 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/ 
    avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:    650 
Varav återutsaOa laxar *:    600 
Totalt antal fångade öringar *:   20 
Varav återutsaOa öringar *:    20 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  50 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
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Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   100 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    1 000 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Ja 
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Hörnån


Namn på vaDendraget:    Hörnån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Hörnåns fvo 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   2100 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:    105000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska  
eller ligger det på en stabil nivå.) :    inga problem 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:    Bra fiske, varierat flöde, högt hösTlöde 
KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning  
på undersökningen som gjordes 2020:  
Egna regler utöver FIFS *: Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   fångsTönster 
       anpassade 2der 
Antal fiskeräOsägare inom området *:    200 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka :  1 
Fångstrapportering *:      Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:    Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/ 
       avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:     3 
Varav återutsaOa laxar *:     0 
Totalt antal fångade öringar *:     180 
Varav återutsaOa öringar *:     120 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:   25 
Fiske2llsyn/kontroller *:     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:    8 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:     50 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Ja 
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Öreälven


Namn på vaDendraget:    Öre älv 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Öreälvens FVO 
Typ av organisa"on:    iskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   3250 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   205000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  0 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå.) :    Antalet sjuka fiskar har minskat, kan bero på  
    bedömd lägre uppgång och aO det varit   
    högvaOen hela hösten, vilket gjort det svårt aO  
    göra observa2oner.  
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.   
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   Det blev en vårstart, två vårfloder, först en liten i  
    slutet på april och sedan en rejjälare andra delen  
    av maj, vilket innebar aO fisket slutet maj och  
    första delen av juni i stort spolierades. Inga   
    väldigt stora fiskar har inkommit rapport om,  
    under 15 kg. Bra öringfiske augus2 och oktober.  
 
KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning   

på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *: 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   508 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  1 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Art, Kön, Längd, Metod, ÅterutsaO/avlivad,   
    Fenklipt 
Totalt antal fångade laxar *:    180 
Varav återutsaOa laxar *:    120 
Totalt antal fångade öringar *:   150 
Varav återutsaOa öringar *:    50 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  50 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   12 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    60 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Ja 
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Lögdeälven


Namn på vaDendraget:    Lögdeälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Lögdeälvens FvO 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   3639 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   406000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser  
om ni har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  0 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger  
det på en stabil nivå.) :    Sjukdomsläget i älven har varit bra inga i år inga 
större problem. 
    BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
    VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   
    VaOenföringen har varit bra juni juli men augus2  
    var det lite vaOen i älven. Inga stora fiskar har  
    rapporterats in 
KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning  
på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Nej 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   151 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  2 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *: 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *: Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Art, Kön, Längd, Vikt, ÅterutsaO/avlivad 
Totalt antal fångade laxar *:    50 
Varav återutsaOa laxar *:    20 
Totalt antal fångade öringar *:   30 
Varav återutsaOa öringar *:    15 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  25 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   17 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    400 
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Moälven


Namn på vaDendraget:    Moälven 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Moälvsfisket/Samverkansförening 
Typ av organisa"on:    Paraplyorganisa2on 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   1000 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   150000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni  
har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  - 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger det  
på en stabil nivå.) :    Ingen rapport om sjuka fiskar 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.   
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   Bra vaOenstånd fram 2ll miOen av juli. sen lågt  
    pga värmen och lite nederbörd. Bra flöde under  
    hösten. Ingen färdig rapport gällande storlek på  
    fisk som passerat kameran uppgång lax 138  
    (2020 199st) uppgång havsöring 80 (2020 98st) 
KompleOerande frågor - Här följer en   
uppföljning på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   olika. men fiskeförbud för de flesta 1/1-1/6 och  
    1/8-31/12 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   2000 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  16 
Fångstrapportering *:    Nej 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om: 
Totalt antal fångade laxar *:    Inga rapporter 
Varav återutsaOa laxar *:    Inga rapporter  
Totalt antal fångade öringar *:   Inga rapporter 
Varav återutsaOa öringar *:    Inga rapporter 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  1 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   15 
Årligt antal 2llsyns2mmar *: - 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Ja 
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Nedre Ljungan 


Namn på vaDendraget:     Ljungan 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Nedre Ljungans SporTiske 
Typ av organisa"on:     Fiskevårdsområde 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021   
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :  4677 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   Inga sammanställda uppgiQer. 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser  
om ni har uthyrning av boende, mat, båt,  
guidning mm.):      Inga sammanställda uppgiQer. 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om  
sjukdomsläget hos er. Verkar antalet sjuka  
fiskar öka, minska eller ligger det  
på en stabil nivå.) :     Inga rapporterade utbroO 
BeräOa kort om hur säsongen 2021  
var hos er. VaOenförhållanden, stora  
fiskar mm:      Svag uppgång av havsöring. Laxen är fredad men   
      fångster ska rapporteras 
KompleOerande frågor - Här följer en  
uppföljning på undersökningen  
som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:  Fiske2der. Mini maxmåO 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   130 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka *:    1 
Fångstrapportering *:     Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om:  Tid, Plats, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/avlivad,   
      Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:    30 
Varav återutsaOa laxar *:    30 
Totalt antal fångade öringar *:    336 
Varav återutsaOa öringar *:    228 
UppskaOad inrapportering   
av totalt fångst i % *:     98 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   8 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    0 
FiskutsäOningar i vaOendraget   
och dess biflöden *:     Ja  
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Testeboån 

Namn på vaDendraget:    Testeboån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Testeboåns Fvof 
Typ av organisa"on:    Fiskevårdsområdesförening (FVO) 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   Inga rapporter 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   Inga rapporter 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller  
ligger det på en stabil nivå.) :   Prak2skt taget inga observa2oner av död eller  
    svampangripen fisk i Testeboån 2021. Vi har dock 
    haQ hög vaOenföring hela hösten. Så vi har inte  
    kunna beskådat lek som vi brukar göra, och   
    därmed inte seO så mycket fisk denna höst. 
    BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
    VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   
    Rekorduppvandring av lax, och kanske även av  
    öring, 2021. Samma mängd lax som 2digare var  
    rekord för laxuppvandringen, (159 laxar 2019),  
    uppnåddes precis innan Gästrikland drabbades  
    av kraQiga skyfall i miOen av augus2. Från miOen  
    av augus2 2ll miOen av november kunde   
    fiskuppvandringen inte kontrolleras p.g.a. hög  
    vaOenföring. Öringen som fåO namnet "Berta"  
    har gjort sin minst sjunde lekvandring på lika  
    många år i Testeboån. 
KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning  
på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   C&R på alla lax, öring, harr, sik och ål. 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   100 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  1 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Plats, Art, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/ 
    avlivad 
Totalt antal fångade laxar *:    Inga rapporter 
Varav återutsaOa laxar *:    Inga rapporter  
Totalt antal fångade öringar *:   15 
Varav återutsaOa öringar *:    15 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  50 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   10 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    10 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 
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Emån


Namn på vaDendraget:    Emån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Ems Fas2ghets AB 
Typ av organisa"on:    Företag 

 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:    Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   1400 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:    1200000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):   800000 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget hos er.  
Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska eller ligger det  
på en stabil nivå.) :      Vi har inte kunnat dokumentera någon sjuk fisk   
       under 2021. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:    Säsongen påverkades starkt av sjukdomsutbroOet  
       2020, framförallt när det gäller havsöringen där det 
       varit brist på såväl utlekt (vårfiske) som återlekande 
       (hösTiske) fisk. Lågt och varmt vaOen under   
       sommaren (juni och juli). Mer normalt i augus2 och 
       september. Tre laxar över 20 kg fångades under   
       säsongens sista vecka. 
KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning på   
undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   Catch & release på vild fisk 
       Felvandrande odlad (feweneklippt) fisk ska avlivas.  
       Endast flugfiske på huvuddelen av sträckan 
Antal fiskeräOsägare inom området *:    1 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *: 1 
Begränsat antal fiskekort/dag 
Begränsad fiske2d under dygnet 
Fångstrapportering *:      Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:    Nej 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, ÅterutsaO/avlivad,  
       Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:     38 
Varav återutsaOa laxar *:     38 
Totalt antal fångade öringar *:     156 
Varav återutsaOa öringar *:     156 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:   100 
Fiske2llsyn/kontroller *:      Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:    2 
Årligt antal 2llsyns2mmar *: 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 

35



Emån


Namn på vaDendraget:    Emån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Grönskogs gård 
Typ av organisa"on:    Företag 

Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021   
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :  15 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   3000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.): 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska  
eller ligger det på en stabil nivå.) :   HiOat 2 döda öringar med svamp. Inte hiOat  
    några föregående år. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   
    Normala förutsäOningar. 
KompleOerande frågor - Här följer en  
uppföljning på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Nej 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   1 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka *:    0 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *: 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Nej 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::  Art, Längd, Vikt, ÅterutsaO/avlivad 
Totalt antal fångade laxar *:   0 
Varav återutsaOa laxar *:    0 
Totalt antal fångade öringar *:   1 
Varav återutsaOa öringar *:   0 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  100 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Nej 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *: 
Årligt antal 2llsyns2mmar *: 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 
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Emån


Namn på vaDendraget:    Emån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Figgölehults Gård 
Typ av organisa"on:    Företag 

Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   65 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   3 250 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om ni har  
uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  0 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska  
eller ligger det på en stabil nivå.) :   Tyvärr verkar det som aO antalet sjuka fiskar har  
    ökat under året, deOa har märkts då fångsten  
    gåO ner. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:   Lugn säsong med få gäster, dock har vi några  
    återkommande som köper årskort. I övrigt tråkigt 
    då det verkar som antalet sjuka fiskar har ökat  
    enligt vad våra gäster.- har rapporterat om. 
KompleOerande frågor - Här följer en  
uppföljning på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Nej 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   1 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *:  2 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *: 
Fångstrapportering *:    Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod,   
    ÅterutsaO/avlivad, Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:    0 
Varav återutsaOa laxar *:    0 
Totalt antal fångade öringar *:   1 
Varav återutsaOa öringar *:    1 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:  100 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Nej 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *: 
Årligt antal 2llsyns2mmar *: 
FiskutsäOningar i vaOendraget och dess biflöden *:  Nej 
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Emån


Namn på vaDendraget:    Emån 
Namn på förvaltningsorganisa"onen:   Fliseryds SporTiskeklubb 
Typ av organisa"on:    Företag 

Upplåter ni fiske för allmänheten *:    Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021   
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :   1500 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:    95000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om  
ni har uthyrning av boende, mat, båt, guidning mm.):  30000 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska  
eller ligger det på en stabil nivå.) :    Hösten 2020 var det eO kraQigt svampangrepp på  
       laxartad fisk. Under hösten 2021 har det endast   
       rapporterats eO fåtal angrepp av svamp på lekande  
       havsöring och lax. 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var hos er.  
VaOenförhållanden, stora fiskar mm:    Mycket lite öring och lax, däremot verkar det vara  
       normalt med andra arter såsom färna, gädda,   
       abborre, etc. Även under 2021 har det varit mycket 
       låga flöden med hög vaOen temperatur under   
       sommaren.  Dock har det varit högre flöden från  
       och med september än de senaste åren.  Lekfisk  
       har  observerats över lekboOnarna. På grund av   
       pandemin och aO sporTiske har godkänts som   
       friskvårdsak2vitet bedömer vi aO fisket ökat. Dock  
       har vi inte klart sta2s2ken för än 2digast i januari  
       2022. 
 
OBS! 
 Rapporterade fiskedygn och intäkter är grovt  
skaOade u2från resultaten 2020. 

KompleOerande frågor - Här följer en uppföljning  
på undersökningen som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:     Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:   Fiskeförbud fram 2ll premiären andra lördagen i   
       mars. 
Antal fiskeräOsägare inom området *:    12 
Antal förvaltningsorganisa2oner på laxförande sträcka *: 7 
Fångstrapportering *:      Ja 
Sker fångstrapportering digitalt *:    Nej 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::   Tid, Art, Kön, Längd, Vikt, ÅterutsaO/avlivad 
Totalt antal fångade laxar *:     0 
Varav återutsaOa laxar *:     0 
Totalt antal fångade öringar *:     2 
Varav återutsaOa öringar *:     2 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i % *:   90 
Fiske2llsyn/kontroller *:     Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:    14 
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Årligt antal 2llsyns2mmar *:     100 
Fiskutsättningar i vattendraget  
och dess biflöden *: 	 	 	 	 	 Ja
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Mörrumsån


Namn på vattendraget: 	 	 	 Mörrums ån 
Namn på förvaltningsorganisationen: 	 Mörrums Kronolaxfiske 
Typ av organisation: 		 	 	 Företag 
 
Upplåter ni fiske för allmänheten *:   Ja 
Antal fiskedygn per år, 2021  
(Årskort = 12 dygn, veckokort = 5 dygn) * :  6636 
Intäkter av fiskekortsförsäljning *:   4000000 
Intäkter av annat (Dessa intäkter avser om  
ni har uthyrning av boende, mat, båt,  
guidning mm.):      1000000 
Sjukdomsläget. (BeräOa kort om sjukdomsläget  
hos er. Verkar antalet sjuka fiskar öka, minska   
eller ligger det på en stabil nivå.) :   Till dags dato så ser det bra ut! Mycket litet uTall av sjuk  
      fisk. Den posi2va trenden från 2020 verkar hålla i sig! 
BeräOa kort om hur säsongen 2021 var  
hos er. VaOenförhållanden, stora fiskar mm:  Säsongen inleddes tradi2onsenligt med kanonskoOet den  
      27 mars och eO bra vårfiske eQer främst öring, eO av de   
      bäOre vårfiskena vi haQ sedan 2014! DäreQer blev det eO  
      märkligt sent vårfiske/försommarfiske… Med bra   
      vaOentemp och bra vaOenföring i ån så fanns alla   
      förutsäOningar för eO 2digt steg av lax, men laxen steg i  
      inte… Kallt vaOen i havet och en envis nordanvind är   
      förmodligen bidragande orsakerna 2ll deOa. När laxen sen  
      väl började s2ga hade vi eO bra fiske i ån. Men mht tagen  
      2ll den ”sena” uppgången så blev antalet fångad fisk färre  
      än förväntat, och när den magiska övergången 2ll månaden 
      juni inträffade så försvann många av sporTiskarna. Vilket  
      var synd då början av juni bjöd på eO helt ok laxfiske!   
       
      Sommaren bjöd tyvärr på höga vaOentemperaturer.   
      Normalt så är sommarfisket eQer öring eO spännande fiske, 
      sena kvällar och näOer lockar oQa öringen 2ll hugg. Hösten  
      visade sig 2digt, redan i augus2, och förhoppningen om eO  
      bra hösTiske väcktes! Men sensommaren och hösten blev  
      en period med höga temperaturer i vaOnet. I havet var det  
      18 grader långt in i september. Det har inneburit rent   
      konkret aO fisken har vart väldigt svårflörtad. Den finns där  
      men har inte vart helt läO aO locka 2ll hugg. Sammantaget  
      så har det trots jobbiga väderförhållanden där verkligheten  
      vart förskjuten eO par, tre veckor mot kalendern, vart en  
      helt ok fiskesäsong på Mörrums Kronolaxfiske. VaOennivån  
      i ån har vart hyfsat normalt under säsongen. 
KompleOerande frågor - Här följer en   
uppföljning på undersökningen    
som gjordes 2020: 
Egna regler utöver FIFS *:    Ja 
Om ja vilken typ av regler/bestämmelser *:  Personlig kvot, säsongskvot samt älvkvot. 
Antal fiskeräOsägare inom området *:   5 
Antal förvaltningsorganisa2oner  
på laxförande sträcka *:    1 
Fångstrapportering *: Ja 
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Sker fångstrapportering digitalt *:   Ja 
Fångstrapporten innehåller uppgiQer om::  Tid, Plats, Art, Kön, Längd, Vikt, Metod, ÅterutsaO/avlivad,  
      Fenklippt 
Totalt antal fångade laxar *:    367 
Varav återutsaOa laxar *:    316 
Totalt antal fångade öringar *:    254 
Varav återutsaOa öringar *:    234 
UppskaOad inrapportering av totalt fångst i %:  100 
Fiske2llsyn/kontroller *:    Ja 
Om ja, hur många 2llsynspersoner *:   10 
Årligt antal 2llsyns2mmar *:    550 
FiskutsäOningar i vaOendraget   
och dess biflöden:     Nej 
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OM STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN 

Stiftelsens ändamål är att främja en långsiktig hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i 
Östersjön och dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla de habitat 
där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en 
historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden, längs 
kusten och ute i havet. 


Stiftelsen tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med 
fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller 
andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden.


OM ÖSTERSJÖLAXÄLVAR I SAMVERKAN 




Organiserar förvaltningsorganisa2oner, fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar och ekonomiska 
föreningar i merparten av de svenska Östersjölaxälvarna och åarna. 

Anslutna förvaltningsorganisa2oner företräder i sin tur fler än 14 000 fiskeräOsägare. 

Östersjölaxälvar i Samverkan är remissinstans i frågor som rör havsvandrande öring och östersjölax. 
Östersjölaxälvar i Samverkan är en del i det världsomspännande nätverket Waterkeeper Allience - där heter 
vi Swedish Bal2c Rivers Waterkeeper. 
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