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Aktiviteter under verksamhetsåret:
Åby älvs nedre FVO har arbetat med eller varit delaktiga i följande aktiviteter:
Skötsel och underhålla av våra vindskydd och toaletter, vi har även detta år genomfört renovering
och takbyte på ett par av våra vindskydd.
Bevakat Skellefteå Krafts skötsel av Hednäs kraftverk med avseende på fisktrappan och instängda
fiskar i torrfåran efter spill i den.
Medverkat i en grupp tillsammans med Älvräddarna, Sportfiskarna, Fiskejournalen och Östersjölaxar i
samverkan för att försöka få tillstånd en förändring av de beslut som Skellefteå Kraft har tagit
gällande investering i Hednäs istället för utrivning.
Vi har under detta verksamhetsår sålt stugan vid Tvärån.
Varit medlem i Östersjölax älvar i Samverkan.
Medverkat i vattenrådet för Åby, Byske och Kåge älvar.
Studiebesök vid flottledsåterställning av Åbyälven i Norrbotten.
Arrenderat tre fällplatser utanför Åbyälven.
Uppstartsträff med fisktillsynsmännen innan säsongen startade.
Bedrivit fisketillsyn efter älven och i havet utanför Åbyälvens mynning.
Älvsfiskarna har för de mest skötts sig även under säsongen. Det har varit ett par mindre incidenter
under säsongen som hanterades föredömligt av våra fisketillsynsmän.
Tillsynen i havet bedrevs detta år i mindre omfattning än tidigare år. Det som var glädjande var att
samtliga nät som observerades var rätt märkta och på tillåtet område.
Fortsatt uppmärkning av parkeringsplatser för fiskare efter älven och fortsatt undersökning om fler
lämpliga platser, detta arbete är planerat att fortsätta under 2018. Det är även planerat för att ta
fram ett skriftligt avtal för parkeringsplatser med berörda markägare under 2018
Färdigställt en egen bankanslutning för Webbutik och App som vi kört med under 2017. Tyvärr så
behöver vi uppdatera bankanslutning, webbutik och App under 2018 på grund av nya regel gällande
e-handel med kreditkort.
Åbyälven har varit delaktiga i en filminspelning för Stiftelsen för Östersjölaxen.
Arne Karlsson har även under detta verksamhetsår jobbat halvtid åt FVO:t. med bland annat följande
aktiviteter. Röjning av vandringsleden och ris runt våra vindskydd, underhåll av vindskydd och
toaletter, vedhuggning, säkrat vedtillgång till vindskydden, och gräsmattsklippning mm.

Fisket i älven under 2017
Uppvandringen av lax och öring i älven var något sämre i år om man ser till fisk som passerat
räknaren i Hednäs. 2017: 108 laxar och 54 öringar, 2016: 155 laxar och 72 öringar, 2015: 80 laxar och
49 öringar. Vi får hoppas på en bättre uppgång nu under 2018 både då det gäller lax och öring.
Fiskekorts försäljningen har varit bättre än föregående år, antalet kort sålda under 2017 var.
597st dygnskort (329st 2016, 375st 2015; 134st 2014)
27st veckokort (39st 2016, 37st 2015; 24st 2014)
149st årskort (152st 2016, 143st 2015; 98st 2014)
23st Fiskerättsbevis (21st 2016)
42st gratiskort för barn och ungdom under 18år. (52st 2016, 90st 2015)
Då det gäller fångsterna efter älven så har rapporteringen fortsatt vara god under detta år. Det finns
dock fortfarande ett mörkertal då det gäller antalet fångade fiskar i älven så vi hoppas att viljan att
rapportera in fångsten blir ännu bättre nu under 2018.
Följande antal fiskar är inrapporterade för 2017.
1st Abborre med vikt på ca 0,3kg
3st gäddor varav den största var på 1,5kg.
18st Harrar varav den största var på 53cm vikt okänd då fisken återutsattes.
110st Öringar varav de tre största är inrapporterade med samma längd på 83cm, vikterna okända då
samtliga fiskar blev återutsatta. Utav dessa 110st öringar var det 90st som återutsattes
47st Laxar varav den största var på 105cm och okänd vikt då fisken återutsattes. Utav dessa 47 laxar
var det 41st som återutsattes.
Glädjande är att man kan se att då det gäller fångst av lax och öring så återutsätts de flesta vilket är
bra för älven då vi behöver lekfisk som leker, för att bygga upp ett bättre bestånd i älven.
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