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Tider för fiske inom Torne älv (Gränsälven)

Fiske efter lax är tillåtet fr.o.m.1 juni t.o.m. 31 augusti

Förbud mot laxfiske söndag kl. 18.00 - måndag  
kl. 18.00 (svensk tid)

Allt fiske är förbjudet fr.o.m 15 september t.o.m.  
15 november  (Se undantagsregler nedan*)

* Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde 
samt pilkfiske efter lake från isen i älvområdet är dock 
tillåtet fr.o.m. 15 september t.o.m. 15 december.

Lokala regler 

Vid fiske från båt är användning av motor förbjudet med 
undantag av lugnvattenområden/selen ner-ströms bron 
mellan Övertorneå och Aavasaksa. 

Det är förbjudet att använda motor närmare fors- 
områdena än 200 meter. Förbudet enligt detta stycke 
gäller inte personer med sådana funktions-
nedsättningar som försvårar användningen av båt utan 
motor.

I Kilpisjärvi är det tillåtet att använda motor vid fiske 
med drag från båt.

Fiske med handredskap utrustat med sänke, tafs och 
drag (spinnfluga) är i älvområdet förbjudet från och med 
10 juni på den finska sidan om riksgränsen nedströms 
om linjen från den finska stranden vid mynningen till 
Martimojoki i sydvästlig riktning till riksgränsen ända 
ner till en linje från den västligaste punkten av 
Ajoksenniemi från den finska stranden rakt västerut till 
riksgränsen (Matkakoski området) samt på båda sidor 
om riksgränsen nedströms om linjen från den finska 
stranden i höjd med den södra udden på ön 
Toivolansaari rakt västerut till den svenska stranden 
ända ner till en linje från den finska stranden rakt 
västerut till den svenska stranden i höjd med den norra 
udden av ön Teppolansaari (Kukkolaforsen området).

Flytnät, Kullenät och Håv
Dessa räknas till traditionella fångstmetoder och är under vissa tider tillåtet för fiske av lax och sik på vissa begränsade 
sträckor av älven. Observera dock att all Öring som fångas omedelbart ska återutsättas levande eller död, då den är 
fredad under hela året enligt förordning (1994:1716).

Flytnät och kulle-
nät  efter lax

Tillåtet under midsommarveckan från och med
tisdagen och till och med torsdagen och under de
två veckoslut som följer på midsommaren från
fredagen kl. 18 till söndagen kl. 18. (svensk tid)
Maskstorleken skall vara minst 100 millimeter vid
fiske efter lax med flytnät och kullenät.
Ett flytnät får vara högst 120 meter långt och ett
Kullenät får vara högst 200 meter långt. Högst 
ett flytnät per båtlag får användas eller förvaras 
ombord under dagar då fisket får bedrivas.

Endast tillåtet på sträckorna av 
älven som ni hittar i Bilaga 4 i 
Svenska  Författningssamlingen SFS: 
1994:1716.

Håvning efter lax Fiske med håv efter lax är tillåtet från 8/6 till och 
med 30/6.

Endast tillåtet på sträckorna av älven 
som ni hittar i Bilaga 4 i Svenska  
Författningssamlingen SFS: 1994:1716

Flytnät och kullenät 
efter andra arter 
än lax

Tillåtet endast från och med den 8/8 till och med 
den 14/9 och maskstorleken måste vara minst  
80 mm och högst 100 mm. Högst
ett flytnät per båtlag får användas eller förvaras 
ombord under dagar då fisket får bedrivas.

Endast tillåtet på sträckorna av älven 
som ni hittar i Bilaga 4 i Svenska  
Författningssamlingen SFS: 1994:1716

Håvning efter andra 
arter

Fiske i älvområdet med håv efter andra arter än lax 
och öring är tillåtet från 8/6 till och med 14/9, bara 
med håv som är tillverkad av entrådig nylon 
(monofil) med en trådtjocklek på högst 0,40 mm. 
Sådant fiske är dock förbjudet från och med 
måndag kl. 00.00 till och med tisdag kl. 12.00.

Endast tillåtet på sträckorna av älven 
som ni hittar i Bilaga 4 i Svenska  
Författningssamlingen SFS: 1994:1716

Nätfiske efter andra 
arter

Vid fiske efter andra arter än lax med förankrat 
nät får vara högst 60 meter och maskstorleken på 
nätet vara minst 80 mm och högst 100 mm.  

Fiske med förankrat nät är endast 
tillåtet inom älvområdets  lugnvatten, 
sel och sjöar.

Laxfiske i gränsälven
Torneälvens laxstam har under en tid haft en mycket positiv 
utveckling. Under några av de senaste åren har mängden åter-
vändande lax varit den största som noterats sedan räkningen
startade. Orsaken är framför allt de omfattande fiskeregleringar 
som genomförts i havs- och kustfisket likväl som i älvarna.
Idag är Torneälvens laxstam så stark att vi inte längre behöver 
vara oroliga för att den ska utrotas. Vi kan nu istället inrikta 
förvaltningen mot att på ett långsiktigt hållbart sätt nyttja
denna naturresurs till största möjliga nytta för bygden. 

Öringen har bekymmer 
För öringen, och då framför allt för havsöringen som likt 
laxen vandrar ut till havet, är situationen mer oroande. 
Havsöringen i Bottenviksområdet bedömdes bara för 
några år sedan som utrotningshotad av det Internationella 
havsforskningsrådet (ICES). Omfattande fiskevårdsåtgärder 
i vattendragen och fiskeregleringar både i kustområdet 
och i älvarna har gjort att det idag finns tecken på en viss 
återhämtning i en del älvar. Öringsstammarna är dock 
fortfarande i så dåligt skick att de inte kan betraktas som en 
fiskbar resurs. 

Det är mot denna bakgrund som förbudet mot att avliva 
öring i gränsälven finns. Genom att respektera denna regel 
hjälper du till att återuppbygga Torneälvens havsöringsstam 
så att vi kan få ett bättre fiske i framtiden.

Eget ansvar
Du som fiskar är alltid skyldig att ha giltigt fisketillstånd och 
känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar 
i. Du bör också rapportera din fångst. Rapporteringsställe 
kan du hitta på sportaffärer, campingområden och hos flera 
fiskekortsförsäljare. 

Observera att Gränsälvskortet endast gäller i delar av gränsäl-
ven, mer information hittar du på www.tornealvslaxkort.se 
För mer information om regler se www.havochvatten.se.

Regler för fiske med handredskap*
Observera att detta inte är samtliga fiskeregler i grän-
sälven. De kompletta reglerna finns i Fiskeförordning-
en (SFS 1994:1716). Fiskerättsägare kan dessutom 
besluta om ytterligare skärpta regler för deras vatten. 
Kolla därför alltid upp vad som gäller lokalt när du  
köper ditt fiskekort. *Spö, lina och krok.

Särskilda regler och otillåtna metoder
• 

• 

• 

•

• 

• 

Ryckfiske är förbjudet (en fisk som krokats utanför 
munnen ska genast släppas tillbaka i vattnet). 
Fiske med utter (harrbräda) eller därmed jämförbar 
fiskemetod (till exempel användande av paravan) 
är förbjudet.
Släplina får inte ha mer än tre krokar.
Vid fiske med s.k. spinnfluga (handredskap med 
sänke,tafs och drag/fluga) är det endast tillåtet att 
använda enkelkrok med största öppning på 12 mm. 

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL

• Öringen är totalt fredad året runt. All fångad öring 
ska omedelbart återutsättas, levande eller död.

• Endast lax över minimimåttet på 50 cm får behål-
las och endast 1 lax per fiskare och dygn.

• Endast harr över minimimåttet 35 cm får behållas.
• Fisk under minimimåttet ska ovillkorligen släppas 

tillbaka, levande eller död.
• Fiske efter lax med handredskap från en förankrad 

båt får inte störa andras fiske.
• Om du träffar på en sjuk eller skadad fisk kan du 

rapportera den här: https://rapporterafisk.sva.se/.

Särskilda regler i Kilpisjärvi och Könkämäälven
• Fiske efter andra arter än lax, öring och röding med förankrade nät är tillåtet i Könkämäälvens 

lugnvatten, sel och sjöar under tiden 15/9 - 30/9.
• Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 m från forsområden i Könkämäälven.
• Förankrade nät ska ha en maskstorlek om minst 70 mm och högst 100 mm.
• Vid fiske i Kilpisjärvi får ett förankrat nät vara högst 240 m långt.
• Fiske i Kilpisjärvi är förbjudet fr.o.m. 1/10 t.o.m. 15/11.
•  För fullständiga regler om tillåtna fiskeområden i Kilpisjärvi 

hänvisas till Fiskeförordningen (SFS 1994:1716).

Märkning av redskap
Fiskeredskap ska tydligt märkas med namn och 
kontaktuppgifter. Märkningen ska kunna ses utan att 
redskapet tas ur vattnet. Handredskap behöver inte 
vara märkta.

Fiskeregler 2022
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