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Information om fiskevårdsåtgärder 
Inom ramen för projektet ”Resursen Fisk” presenterar vi löpande några intressanta exempel gällande 
hållbar förvaltning av fiskresursen. Information nedan är ett utdrag från föreläsningen med 

fiskforskaren Ingemar Näslund vid träffen för fiskerättsägare i Saxnäs hösten 2014: 
 
Regler i strömmande vatten 
Forskning gällande effekter av fiskeregler som regelbundet följs upp via dykinventering och provfiske 
visar att fiskens storlek drivs mot satt minimimått. Minimimåtten är ofta så lågt satta att fisken får 
svårt att hinna reproducera sig. Ett exempel där införandet av fiskeregler har visat goda resultat på 
fiskarnas storlek är ett uppdelat vattendrag där fiske inte får bedrivas ovan en bro, men får bedrivas 
nedanför bron och där regleras fisket av en fångstbegränsning (bag-limit) på max tre ädelfiskar över 35 
cm (minimimått) per fiskare och dygn. Resultat vid dykinventeringar visar att ovan bron fanns gott om 
fisk som var över 35 cm och ända upp mot 50 cm, medan det nedanför bron var ytterst få fiskar över 
35 cm. 
 
Ett mål att eftersträva som fiskerättsägare är att fisken i alla fall ska hinna leka en gång innan den 
fiskas upp. Minimimåttet på harr och öring i lite större strömvatten bör då exempelvis ligga på minst 
35 cm för att fisken skall hinna reproducera sig. 
 
Andra fiskeregler som är effektiva för att få till ett bättre fiske är t.ex. trädaläggning (ex. del av 
vattendrag läggs i träda under ett antal år), catch & release, maxmått (ex. fisk större än 45 cm 
återutsätts), maskförbud, fönsteruttag (ex. endast fisk mellan 25-35 cm får avlivas) och 
fångstbegränsning (bag-limit).  
 
För att få tillbaks ett attraktivt fiske i våra hårt påverkade vatten måste anpassade regler införas. Vissa 
områden i Vindelälven som t.ex. Ammarnäs fvo, http://ammarnasfvo.se/fiskekort-regler/ och 
Kraddsele, http://kraddselefiske.se/ har infört anpassade fiskeregler och har idag ett kanonfiske.  
 
 
Mer info finns på hemsidan (www.sodralappland.nu) under flik; aktuella projekt ”Resursen Fisk” 
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