Förslag till Åbyälvens FvO gällande fiskeregler 2017
Åbyälven har tillsammans med många övriga Östersjöälvar arbetar aktivt med att arrendera fasta
fiskeplatser i havet för att minska fisket på våra vilda fiskbestånd.
För att våra älvar ska uppnå en önskvärd potential med en ökad lax och öringtillgång som alla parter
eftersträvar måste även vi som fiskar i älven dra vårt strå till stacken. Fiskarna måste därför börja
returnera fisk i större omfattning så att vi tydligt markerar att bestånden är svaga. Vi bör bara beskatta
en mindre del av ”räntan” samt göra kloka val över vilken fisk vi tar med oss hem av det totala kapitalet.
Här har vi ett stort ansvar för att uppnå Våra mål!
Som ni vet så har de övriga lax och öringsälvarna i närområdet visat på en relativt kraftig ökning de
senaste åren då det gäller uppgång av lexfisk i älvarna tyvärr så har inte den trenden kommit till
Åbyälven än.
Enligt uppvandringskontrollen i Hednäs har det varit en ökad uppvandring 2016 men ökningen borde
varit större än vad den är. Sannolikt har det dock funnits mer lax nedströms Hednäs även detta år.
Tyvärr så visar inte de rapporter som sportfiskarna skickat in någon ökning utan det var en minskning då
det gäller fångade laxar och öringar.
Havs och Vattenmyndigheten vill att enskilda Fiskevårdsområden aktivt ska ta ett större ansvar över sina
bestånd och införa sådana begränsningar att bestånden av lax och öring kan stärkas och inte bara
bibehållas.
För att vi ska nå dit så bör vi fortsätta med fångstbegränsningar och rekommendationer om att
återutsätta de stora och värdefulla fiskarna även detta år.

Då det gäller förslag till förändringar och nya bestämmelser så föreslår
styrelsen oförändrade regler inför säsongen 2017 då det gäller
fiskeregler men att vi inför regler för kräftfisket.
Förslag 1.
C & R på lax till den 18 juni för samtliga fiskare i älven dvs samma som för 2016

Motivering
De laxar som fångas under denna tiden före den 18 juni är ofta stora och andelen honor är fler än under
senare delen av säsongen. I och med att de tidigt stigande laxarna ofta är stora så har de potential att
vandra långt och sprida sig i hela vattensystemet även uppströms Hednäs där 2/3 av älvens potentiala
lek och uppväxt område finns. De är även viktiga ur genetisk synpunkt för att bibehålla och öka
beståndet i älven. De olika förslagen som är framtaget av Skellefteå Kraft kommer att förbättra
fiskvandringen i Hednäs oavsett vilket det blir. I och med detta bör målet vara att ha ett starkt och
livskraftigt bestånd i hela den lax och örings förande delen av vattendraget , detta är en av delarna i den
framtida förvaltningen som HaV redan nu kommer att implementera.
Förslaget att bibehålla C & R fiske på lax fram till den 18 juni känns därför som en skälig åtgärd för att
spara många av de värdefulla tidigt stigande laxarna där en stor andel utgörs av honfiskar.

Förslag 2.
Behålla samma bag limit på lax och öring för samtliga fiskare som för 2016
2.1
2.2
2.3

Lax
2 per säsong får avlivas för samtliga fiskare i älven.
Öring
2 per säsong får avlivas för samtliga fiskare i älven.
Endast en lax eller öring får avlivas per fiskare och dygn.

Motivering
Är det rimligt att sportfiskare kan ta upp 1 lax och 1 öring från älven per dag?
Med tanke på det bestånd av lax och öring som vi har i Åbyälven så är den nuvarande regeln från HaV
inte tillräcklig för att bibehålla de bestånd som finns i älven, speciellt om vi ser att antalet fiskare ökar för
varje år.
Många tar sitt ansvar men det räcker troligen inte för att stärka fiskbestånden inom närtid, det kommer
även att vara svårt att uppnå målet med en smoltproduktion på 80% under en snar framtid.
Vi bör därför fortsätta att reglera uttaget av fisk på liknande sätt som tidigare år för att bevara
lekfiskarna i älven.
En personlig lax eller öringkvot är egentligen ett vanskligt sätt att reglera uttaget ur älven.
Det går inte att i förväg veta hur många fiskare som kommer till älven. Man vet heller inte hur de
kommer att lyckas med sitt fiske och i vilken omfattning sportfiskarna väljer att återutsätta sin fångade
fisk.
Även med den föreslagna kvoten på lax och öring så kan det bli ett stort uttag om samtliga fiskare efter
älven utnyttjar möjligheten att avliva och ta hem fisk.
Vi sportfiskare skulle aldrig acceptera att yrkesfiskarna hade en personlig kvot om vi inte kände till hur
många yrkesfiskare som kommer att fiska.
Faktum är dock att laxfiske är svårt och det stora flertalet fiskare lyckas inte på långa vägar fylla sin kvot
av lax och öring. Att behålla Begränsningen av 2 laxar och 2 öringar även detta år kommer däremot att
sända viktiga signaler till sportfiskare, yrkesfiskare och allmänhet att fiskevårdsområdet är
ansvarstagande och värnar om sina naturliga bestånd genom rimliga fångstkvoter.
Sportfiske är ett fritidsintresse som skall utövas för att det är roligt och stimulerande och att ta med fisk
hem vid något tillfälle är i sin ordning förutsatt att beståndet tål beskattningen. Det är däremot inte i
dagsläget rimligt att motivera ett större uttag än 2 laxar samt 2 öringar per person och säsong i
Åbyälven.

Förslag 3
Bibehålla rapporterings skyldighet av fångad fisk över minimåttet, avlivad eller
återutsatt av samtliga fiskare inom 24 timmar samma som för 2016
Motivering
Det är av stor vikt för myndigheterna och vårt fiskevårdsområde att en så korrekt bild som möjligt tas
fram på hur fångsten av framförallt lax och öring ser ut i älven.
En fungerande fångstrapportering är även ett kommande krav då det gäller möjlighet till en eventuell
egenförvaltning av resursen i vår älv.
Styrelsen hoppas på att vi även detta år får en förbättrad fångstrapportering från vår älv för att möjligöra
en bra förvalting av våra fiskarter i älven.

Förslag 4
Behålla rekommendation i bestämmelserna för att bevara de värdefulla
lekfiskarna enligt nedan.
Lax överstigande 90 cm bör återutsättes
Öring överstigande 70 cm bör återutsättes
Harr överstigande 45 cm bör återutsättes
Motivering
Då de stora laxhonorna och även hanarna är viktiga i älven för att vi ska nå de mål som är uppsatta
gällande utvandrande smolt för älven bör vi från fiskevårdsområdet rekommendera våra fiskare att
återutsätta alla laxar som är över 90cm.
De viktiga stora öringar som lekvandrar i älven bör också skyddas och för att göra detta kan vi från
fskevårdsområdet rekommendera våra fiskare att återutsätta de som är över 70cm.
För att skydda den stam vi har av harr så bör vi även rekommendera att återutsätta harrar som är större
än 45cm då det är viktiga fiskar för beståndet i älven.
I och med dessa rekomendationer så gör vi en markering från fiskevårdsområdet att de flesta större
fiskar bör återutsättas under hela säsongen för att våra fiskbestånd ska öka.

Förslag 5.
Behålla rekommendationen om att avstå att fiska efter harr från 1/3 till 14/4 .

Motivering
Enligt FIFS 2004:37 så är fiske efter harr förbjudet 15/4-31/5 för att skydda lekharren i älven och den
lekharr som stiger tidigt från havet i samband med islossningen i älven så vill FVO:t införa en
rekommendation att fiskare ska avstå att fiska efter harr under perioden 1/3-14/4.

Förslag 6.
Behålla totalt fiskeförbud under höstens lekperiod för lax och öring
6.1

Behålla totalt fiske förbud under perioden 1/9-14/10 i älven för samtliga fiskare.

Motivering
Motivering för fiskeförbudet är att låta älven vara fri från fiske under en del av tiden då öring och lax
leker.
Enligt FIFS 2004:37 är det förbjudet att rikta fiske efter öring under perioden 1/9-14/10 och lax under
perioden 1/9-31/12.
Då vi vet att leken fortsätter i älven efter den 15/10 i älven så bör vi även rekommendera fiskarna att
undvika att vada i älven speciellt på sträckor med lekområden, det bästa är att avstå helt från att fiska
även efter den 15/10 och låta lekfiskar och lekbottnar vara i fred.

Förslag 7
Införa regler för kräftfisket i älven.





Kräftfiske i Åbyälven får bara bedrivas av fiskerättsägare med max 5 mjärdar/fastighet.
Rapporteringsskyldighet på fångst.
Kräftfiske endast tillåtet 3 kvällar/år Förslag fredag Vecka 33,34 och 35
Kräftburar ska märkas ut med plastflaska eller liknande där fastighetsbetäckningen står
skrivet.
Motivering
Under 2016 så utförde FVO:t ett provfiske efter kräftor och resultatet visade att det finns ett bestånd av
kräftor i älven. Beståndet är dock svagt och tål inget stort fisketryck då det finns risk för utfiskning.
Utifrån denna information och rekommendation från konsulten som utförde provfisket så har styrelsen
tagit fram förslaget på kräftregler.

Styrelsen för Åbyälvens nedre FVO

