Barn & ungdomar fiskar utan undantag gratis fram till den dag de fyller 18 år.
Laxfiske
På lax gäller catch & release fiske fram till och med den 18 juni.
All lax som fångas fram till och med den 18 juni ska återutsättas såväl död som levande.
Lax är tillåten att avliva från och med den 19 juni till och med den 31 augusti.
Tiden 1/8-31/8 är det endast tillåtet att avliva lax med måtten 50 – 63 centimeter.
Från och med 1 september fram till 31 december är det förbjudet att fiska lax.
Fångstbegränsning på max 1 lax/dygn och 5 laxar/år och fiskare.
Minimimått 50 centimeter.
När en lax har avlivats gäller catch & release fiske för fångstmannen under resterande del av
dygnet, det vill säga fram till klockan 00.00.00.
Lax som råkar ta betet under den tid den inte är tillåten att fånga, ska sättas tillbaka i vattnet,
detta gäller även utlekta laxhonor.
Öring
Öring är tillåten att avliva till och med 31 augusti, och från och med den 15 oktober.
Tiden 1/8-31/8 är det endast tillåtet att avliva öring med måtten 50 – 63 centimeter.
Från och med 1/9-14/9 är öringen fredad, FIFS 2004:37.
Fångstbegränsning på max 1 öring/dygn och 5 öringar/år och fiskare.
När en öring har avlivats gäller catch & release fiske för fångstmannen under resterande del
av dygnet, det vill säga fram till klockan 00.00.00.
Minimimått 50 centimeter i zon 1-4 och 40 centimeter i zon 5.
Från och med 1 juni gäller minimimåttet 50 centimeter i alla zoner, FIFS 2004:37.
Harr
Fångstbegränsning på max 5 harrar per dygn och fiskare. Minimimått 35 centimeter.
Fredningstid för harr gäller under tiden från och med den 15 april till och med den 31 maj,
FIFS 2004:37
Utsättningssjöarna
I sjöar med utsatt fisk är det tillåtet att fånga fisk hela året.
Det är bara tillåtet att fiska med ett spö i taget per fiskare, således är det förbjudet att sätta ut
flera spön. Undantaget isfiske får fiske endast ske från land.
I utsättningssjöarna stipuleras inga minimimått.
Totalt får av fiskarterna harr, öring och röding behållas högst 5 fiskar/dygn och fiskare.
Förbudstid: Det råder totalförbud för allt fiske i Byskeälven med bivattenflöden under tiden
från och med 15 september till och med den 14 oktober.
Tiden 1 september - 14 oktober är öringen fredad, FIFS 2004:37.
Fiskeförbud, i Byske under juni månad mellan klockan 06.00 – 18.00 råder totalt fiskeförbud
mellan den blå järnbron (bron in till samhället) och hängbron av trä.
Enkelkrok, under juni månad är endast enkelkrok tillåten vid allt fiske på samma sträcka.
Felkrokad fisk skall återutsättas, tolkning av felkrokning enligt nedan:
En riktigt krokad fisk skall vara krokad inne i munnen. Kroken skall sitta i munnen
krokad inifrån och ut. Sitter kroken på utsidan av munnen så skall fisken betraktas
som felkrokad, och därför ovillkorligen återutsättas död som levande.
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Fiske från båt i älven är förbehållet endast följande:
Fiskerättsägare och till sådan närstående i enlighet med fiskevårdsområdets stadgar
(fiskerättsbevis/årsfiskekort)
Ortsbefolkning längs älven vilka bor inom fiskevårdsområdet.
Ägare av stugor inom fiskevårdsområdets gränser.
Rapportera fångad fisk !
Det är viktigt mot bakgrund av en fullständig fångststatistik, att fångad fisk inrapporteras,
detta gäller även återutsatt fisk. Därför gäller, rapporteringsskyldighet under hela säsongen
inom 24 timmar från fångsten på öring och lax som håller minimimåttet.
Inom fiskevårdsområdet finns fem invägningsställen.
Dessa finns i Byske, Selet, Fällfors, Blankselet och Myrheden.
Du kan även rapportera fångad fisk via e-post, adressen är då: byske.ulf@telia.com
Nytt 2013 är att du kan rapportera din fångst via fiskevårdsområdets hemsida, APP och
webbutik.
Tafslängden vid spinnflugefiske får inte överstiga 2 meter.
Vid återutsättning, låt fisken vara kvar i vattnet medan ni lossar kroken varsamt med en
peang eller tång. Se till att fisken kan ”stå” själv i vattnet innan ni släpper taget om den.
Ta aldrig i en fisk med torra händer.
Fiskekort köper ni via vår hemsida, fiskevårdsområdets webbutik, Appen och
fiskekortsautomaten utanför Sportbutiken i Byske samhälle.
Fällfors camping, Konsum Jörn, Intersport Arvidsjaur och privata säljare finns ovan Fällfors.
Besök gärna vår hemsida, www.byskealven.se, där hittar ni bland annat webbkameror,
bilder och aktuell fångststatistik.

Några rekommendationer
För allas trivsel, respektera varandra och reglerna.
Ta inte upp mer fisk än vad du själv behöver.
Samarbeta med tillsynsmännen.
Bekämpa olovligt fiske.
Håll Sverige rent – skräpa inte ned i naturen!

ÅTERUTSÄTT GÄRNA LAXHONOR

Välkomna till Byskeälven en upplevelse utöver det vanliga
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