
Fiske - en tradition med anor 
Fisket i norrbottensälvarna har sedan urminnes tider 
varit av stor betydelse för älvdalarnas befolkning. I 
första hand var fisken en värdefull och nödvändig 
proteinkälla men så småningom blev den också en 
viktig handelsvara. Älvarnas rika laxfiske var också 
huvudorsaken till varför kyrka och stat en gång i 
tiden började verka för en mer organiserad kolonise-
ring av vår landsända. 

Gammal resurs - nya värden 
Nu handlar det förstås inte längre om att salta in 
laxen i tunnor för att skicka den söderut till gods och 
herresäten. Det handlar i stället om att laxfisket kan 
locka besökare till våra älvdalar och att laxen därför 
åter kan bli en värdefull resurs som ger arbetstillfäl-
len där de bäst behövs - i våra glesbygdsområden. 

Men det handlar om mer än bara pengar och arbets-
tillfällen. Ett rikt laxfiske ger också rekreationsmöjlig-
heter och ökad livskvalitet för ortsbefolkningen. Man 
kan faktiskt påstå att vi genom laxens återkomst får 
tillbaka en viktig del av vår norrbottniska identitet.

Det mest fantastiska med laxen är att den är en förny-
elsebar resurs. Vissa år kommer några fler och vissa år 
några färre men om vi sköter om den så återkommer 
laxen troget till våra älvar år efter år. Genom att följa 
reglerna i denna broschyr så hjälper du till i samar-
betet med att utveckla och återuppbygga våra lax 
- och öringsstammar. På det sättet bidrar du både till 
att vi når våra mål om friskare vattenmiljöer och till att 
landsbygden får bättre utvecklingsmöjligheter.

En investering för framtiden
De senaste årens ökade uppgång av vildlax i några av våra 
norrbottniska älvar beror till stor del på de omfattande 
fiskeregleringarna som gjorts för havs-, kust- och älvfisket. 
Alla laxstammar har inte haft samma positiva utveckling 
men vissa är idag så starka att det inte längre finns en oro 
för att de ska utrotas. 

För öringen, och då framför allt havsöringen som likt laxen 
vandrar ut till havet, är situationen mer oroande. För något 
år sedan bedömdes havsöringen i Bottenvikenområdet 
som utrotningshotad av Internationella havsforsknings- 
rådet  (ICES). Omfattande fiskevårdsåtgärder i vattendra-
gen och fiskeregleringar både i kustområdet och i älvarna 
har gjort att det idag finns tecken på en viss återhämtning 
för några av öringsstammarna. De är dock fortfarande i så 
dåligt skick att de inte kan betraktas som en fiskbar resurs. 

Fönsteruttag - sparar den värdefulla avelsfisken 
Det är mot den bakgrunden som vi ska se de speciella 
regler som sedan några år finns för öringsfiske i de norr-
bottniska älvarna. I stället för det traditionella minimimåttet 
gäller här ett så kallat ”fönsteruttag”. Detta innebär att ett 
minimimått på 30 cm kombineras med ett maximimått på 
45 cm. Syftet med denna regel är dels att skydda uppväx-
ande öringsungar och dels att skydda vuxen lekmogen 
havsöring. Regeln tillåter emellertid att man avlivar och 
behåller en öring per dag som har en kroppslängd mellan 
dessa mått. I de flesta delar av älvarna är en öring i denna 
storlek sannolikt inte en havsöring utan en öring som levt 
stationärt i älven hela sitt liv.

För dig som är van att fiska efter fiskeregler med enbart mi-
nimimått kan det kännas märkligt att du nu måste släppa 
tillbaka en stor och fin öring. Det gäller då att påminna sig 
om att syftet är att vi ska få tillbaka starka havsöringsstam-
mar och ett bättre fiske i framtiden. Om vi ska lyckas med 
detta måste vi tillåta de vuxna och lekmogna öringarna att 
överleva för att de ska kunna bidra till reproduktionen. Det 
är inte konstigare än att vi under älgjakten tidvis undviker 
att skjuta älgkor.

Sök mer information
Observera att det här inte är de kompletta fiskereglerna.
Fiskerättsägarna har dessutom möjlighet att ytterliga-
re skärpa reglerna om hur fisket skall bedrivas. Kom 
därför ihåg att höra med fiskerättsägarna, när du köper 
fiskekort, om vilka regler som gäller i respektive kortfis-
keområde. Du som fiskar är alltid skyldig att ha lovligt 
fisketillstånd och känna till de bestämmelser som gäller 
för det vatten du fiskar i.

Mer information om regler hittar du på:

www.havochvatten.se.

I statens vatten ovan odlingsgränsen gäller särskilda
regler beträffande harr-och öringsfiske samt fiske från
båt. Upplysningar kan fås genom Länsstyrelsen.

www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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Svenska Torne älvs vattenområde

Kalix älvs vattenområde • Råne älv • Lule älv 

Pite älv • Åby älv • Byske älv

  

Älvar Tider för lax- och öringfiske med handredskap 
(spö, lina och krok)

Torne älv (Gränsälven)
Speciella regler och tider.  
Se separat Informationsfolder.

Sv. Torneälvs vattenområde*
Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8
Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8 och 15/10 t.o.m. 31/12

Kalix älvs vattenområde
Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8
Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8 och 15/10 t.o.m. 31/12

Råne älv
Fiske efter lax är tillåtet 19/6 t.o.m. 31/8
Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8 och 15/10 t.o.m. 31/12

Lule älv till Boden Fiske efter Lax och Öring är tillåtet året om.

Pite älv
Fiske efter lax är tillåtet 19/6 t.o.m. 31/8
Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8 och 15/10 t.o.m. 31/12

Åby älv
Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8
Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8 och 15/10 t.o.m. 31/12

Byske älv
Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8
Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8 och 15/10 t.o.m. 31/12

Lax
Max 1 lax/person/dag
Endast lax över minimimåttet på 50 cm får behållas
Laxen är fredad i samband med lektiden från 1 septem-
ber 

Öring
Max 1 öring/person/dag.
Endast öringar som är mellan 30 cm - 45 cm får behållas. 
Öringen är fredad under lektid från den 1 september 
t.o.m. den 14 oktober

Harr
Endast harr över minimimått på 35 cm får behållas.
Harren är fredad under lektid från den 15 april t.o.m.
den 31 maj i samtliga ovanstående älvar och biflöden

* Sv.Torne älvs vattenområde omfattande Alanen Kihlankijoki,Ylinen Kihlankijoki, Parkajoki, Merasjoki och Luong-
asjoki.Sv. Torne älv från sammanflödet med Muonio älv till Torneträsksutlopp. Lainio älv till sammanflödet med 
Råstoeno-Taavaenosamt Råstoeno till Råstolinkka.

Öring

Lax

Många prickar på 
gällocket

Färre prickar på 
gällocket

Rikligt med prickar

Sparsamt med prickar 
under sidolinjen

Rak stjärtfena 

OK att ta upp 1 st/dag

Måste återutsättas

Urnypt  
stjärtfena 

Bredare 
stjärtspole

Smalare 
stjärtspole

Övriga regler
• Ryckfiske är förbjudet.
• Fiske med utter eller jämförligt redskap (ex paravan) 

är förbjudet.

Återutsättningsskyldighet

För att inte bryta mot föreskrivna 
regler ska fångad fisk genast åter-
utsättas, död eller levande, om den:

• Fångas under tid när det råder 

förbud mot arten
• Fångas med redskap eller metod 

som inte är tillåten för arten
• Inte uppnår för arten föreskrivet 

minimimått eller fönsteruttag

Fönsteruttag för Öring

• Släplina får ej ha mer än tre krokar.

Torka av och desinfektera dina fiskeredskap och din båt 
när du flyttar dig från ett vatten till ett annat.


