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Laxsvepet 2021 

	 	 	 	 	 	 

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med representerade förvaltningsorganisationer 
i Östersjölaxälvar i Samverkan tagit fram en rapport från våra Östersjölaxälvar, senast för 
2020. Laxsvepet är ett komplement till denna rapport. Det här är en kort sammanställning 
av läget i de svenska laxälvarna. 

Se det alltså som en kort lägesrapport och inte som en mer djuplodande rapport.


Laxsvepet är en sammanställning av ett antal frågor som vi skickat ut till FvO i de olika 
älvarna.


* Hur uppfattar ni tillgången på lax och öring hos er så här 
långt? 

* Har ni sett tecken på sjuk fisk hos er? 

* Är det mer eller mindre sjuk fisk i år mot tidigare år? 

* Har det varit fler eller färre som fiskat hos er hittills i år? 

* Har det fångats mer eller mindre fisk hos er hittills i år? 

* Har det fångats några stora fiskar i år, skicka gärna någon bild. 
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Kågeälven


Hur uppfattar ni tillgången på lax och öring hos er så här långt? 
Säsongen i Kågeälven började bra vad gällande öring. 160 öringar över 50 cm fångades 
med en medellängd av drygt 65 cm. Vattentillgången var god så vi fick en lång försäsong. 
Från senare delen av april ända till en bra bit in i juni månad. 

Under de första dagarna i juni kom laxen till Kågeälven. Vi såg flera fiskar nere i Kåge 
samhälle. Vi hade stora förhoppningar då både vattenstånd och temperatur var idealiska. 
Det verkar dock som att det är väldigt få laxar som kom tillbaka till Kågeälven i år. Endast 
en nystigen lax är fångad. 
 
* Har ni sett tecken på sjuk fisk hos er?  
Inga rapporter om sjuk eller död fisk från Kågeälven. 
 
* Är det mer eller mindre sjuk fisk i år mot tidigare år? 
I linje med tidigare år. Kågeälvens bestånd har varit relativt förskonade. 
 
* Har det varit fler eller färre som fiskat hos er hittills i år? 
Ganska precis som ifjol. Vi har haft en bra säsongsstart men värmen kom i slutet på juni. 
Vi har en rekommendation att inte fiska lax och Öring i Kågeälven så länge vattentempen 
ligger över 18 grader. 
 
* Har det fångats mer eller mindre fisk hos er hittills i år? 
Det har varit en bra försäsong på öringfisket i älven. Laxfångsterna är dock oroande. 
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Byskeälven


* Hur uppfattar ni tillgången på lax och öring hos er så här långt? 
Laxtillgången verkar god, uppgången har hittills varit i paritet med rekordåren vad gäller 
fiskvandring förbi Fällfors. 
 
* Har ni sett tecken på sjuk fisk hos er?  
Viss del sjuk fisk har setts, både vid fångst och på kameran i Fällfors. Många fiskare 
påpekar också att det varit ovanligt mycket sälskadad lax. 
 
* Är det mer eller mindre sjuk fisk i år mot tidigare år? 
Svårt att säga men i paritet med föregående år, Byskeälven har varit relativt förskonade. 
 
* Har det varit fler eller färre som fiskat hos er hittills i år? 
I säsongsstarten såldes mycket fiskekort, mer än förra året, men tyvärr blev det sedan för 
varmt, och det har också gjort att vi har rekommendation att inte fiska lax och Öring tills 
vidare. 
 
* Har det fångats mer eller mindre fisk hos er hittills i år? 
Svårt att säga, Trots att laxuppvandringen är god, har många tyckt det varit trögt, samtidigt 
är laxfiskare lite så att "det alltid är dåligt" Vi upplever dessutom att det finns brister i 
fångstrapporteringen hos vissa. Dessutom har vi inte tillgång till en del av rapporteringen 
då Sveaskog också säljer fiskekort. Sedan blev det stopp i fångsterna när värmen kom.
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Åbyälven


* Hur uppfattar ni tillgången på lax och öring hos er så här långt?  
Säsongen i Åbyälven startade bra för öring då det var ett antal som var över 80cm totalt 
är det inrapporterat 28st över 50cm. Laxfisket kom igång i slutet av maj och det är 
inrapporterat totalt 23st varav 7st är nystigna laxar, största var 103cm. Samtliga är 
återutsatta. 


* Har ni sett tecken på sjuk fisk hos er? 
Inga rapporter om sjuk eller död fisk än från Åbyälven.  
 
* Är det mer eller mindre sjuk fisk i år mot tidigare år? 
Åbyälven har haft få fall av sjuka fiskar så vi hoppas att den trenden håller i sig även i år.  
 
* Har det varit fler eller färre som fiskat hos er hittills i år? 
Antalet fiskare har varit  jämnförbart med förra året för försäsongen, men det blev ett 
snabbt slut då vi tidigt fick vattentemperaturer på 18 grader eller högre. FVO:t har som 
regel att då vatten temperaturen är 18 grader eller högre så stoppas fisket efter Lax, 
öring och harr i älven. 
 
* Har det fångats mer eller mindre fisk hos er hittills i år? 
Det har varit en bättre försäsong på öringfisket i älven jämnfört med tidigare år. Då det 
gäller laxfångsterna så verkar det komma mindre antal fiskar i år än tidigare år om man 
tittar till inrapporterade fångster jämnfört med föregående år.
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Testeboån


Testeboån är visserligen återigen ett laxvatten, men ännu inget laxfiskevatten.
Laxbeståndet i Testeboån växer. Men det går långsamt. I år har ovanligt mycket lax visat 
sig i Testeboån nedströms Strömsbro kraftverk. Endast ett kilometerlångt lugnvatten skiljer 
kraftverket från åns mynning i Bottenhavet.

Den fiskväg som finns vid Strömsbro kraftverk är ännu ett exempel på en fiskväg som icke 
fungerar. Fisken hittar inte fiskvägen så länge kraftverket är i drift. I fiskvägen finns en 
fiskräknare. I skrivande stund, 2 juli, kan antalet laxar som registrerats i fiskräknaren 
räknas på fingrarna. Hade vi inte haft fiskräknaren, och med tanke på all lax som 
observerats nedströms kraftverket, skulle vi garanterat trott att många fler laxar passerat.

Tillståndet för Strömsbro kraftverk ska omprövas 2022. Samverkansprocessen inför 
omprövningarna har startat. Gävle kommunstyrelse beslutade på sitt möte den 8 juni att 
med en avsiktsförklaring beskriva kommunens vilja att köpa och avveckla Strömsbro 
kraftverk i samband med omprövningen. En unik möjlighet för detta finns just nu. Nu vidtar 
förhandlingar med ägaren.

I Testeboån har kontrollen av såväl utvandringen av smolt som lekvandringen av vuxen lax 
och öring pågått i många år. Kunskapen från kontrollerna tillsammans med elprovfisken 
visar att Testeboåns lax- och havsöringsbestånd idag har en status på 10–20 procent av 
vad det finns potential för. Målsättningen är en beståndsstatus på minst 80 procent. För att 
nå dit måste fisken kunna röra sig upp och ner i vattendraget.
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Lögdeälven


Vi upplever att det är mindre lax i älven . Öringen kommer senare typ i mitten av juli . 

Vi har inga rapporter om sjuk  fisk. 


Vi har ingen koll ännu om antalet fiskare i år men vi upplever att det är mindre fiskare i år. 
Jag har pratat med ett antal fiskare dom menar att det har fångats 

mindre fisk i år. Vi har aldrig tidigare haft så stor uppgång i laxtrappan så tidigt på 
säsongen.  


Ingen rapport ännu om några stora fiskar i år. 
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Piteälven


Tillgången hittills på liknande nivå som tidigare år vid samma tid.

Inga tecken på sjuk fisk.


Vi har sen säsong som ännu inte kommit igång på allvar.


Ingen skillnad på fångsterna hittills.

Har inte fått rapport om någon riktigt stor fisk.  
Vet att det passerat relativt stora öringar i Sikfors (87-88 cm). 

Några laxar (106 – 108 cm)
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Rickleån


* Hur uppfattar ni tillgången på lax och öring hos er så här 
långt? 

Var ju mycket färre överståndare i år (var ju väldigt högt vatten i höstas så mycket fisk 
kanske vandrade ut då?)

Tidiga vårfisket var lite segt, och ovanligt ont om större fisk. Det var dock en del fina 
blänkare i farten i slutet av maj, togs några upp mot 90 cm. 

Sen laxen har varit osynlig ända tills förra veckan då jag såg de första. Tror ingen lax 
passerat kraftverken än och det har inte varit några större steg ännu.


* Har ni sett tecken på sjuk fisk hos er? 

Än så länge inga rapporter på sjuk fisk


* Är det mer eller mindre sjuk fisk i år mot tidigare år? 

Svårt att säga, brukar vara på sensommaren/hösten man ser dem i Rickleån


* Har det varit fler eller färre som fiskat hos er hittills i år? 

Väldigt många under premiärveckan men sen dog det av rätt fort när fisket var sisådär, 
sålts färre fiskekort och upplever att det är färre fiskare ute i år.


* Har det fångats mer eller mindre fisk hos er hittills i år? 

Färre fiskar pga av att det var så ont om besor, sommarfiske/laxfisket är inte igång än. 
(och nu är det ju så varmt)


* Har det fångats några stora fiskar i år, skicka gärna någon bild. 

De största jag vet av är en blänkare på 89 cm.
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Vindelälven


Hur uppfattar ni tillgången på lax och öring hos er så här långt? 

Fortfarande alltför tidigt hos oss än att uttala sig men vi förväntar oss ett svagare år i 
kölvattnet av sjukdomsproblemen hos lekfisken 2015

Första laxen passerade Norrfors fisktrappa 14juni vilket är i paritet med tidigare år.


Har ni sett tecken på sjuk fisk hos er? 

Ja, dessvärre rapporteras om sjuk fisk runt Norrfors; vidden är för tidigt att uttala sig om


Är det mer eller mindre sjuk fisk i år mot tidigare år? 

Alltför tidigt att svar på


Har det varit fler eller färre som fiskat hos er hittills i år? 

Fisket har ännu inte riktigt startat upp. Tidiga havsöringsfisket nedströms Norrfors 
rapporterat varit sämre än normalt; möjligen pga kall och sen vår.


Har det fångats mer eller mindre fisk hos er hittills i år? 

Alltför tidigt att svar på


Har det fångats några stora fiskar i år, skicka gärna någon bild 

Alltför tidigt att svar på
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Kalixälven

  

Stor lax fångas i Ansvar-Polcirkeln upp till 19,5Kg, däremellan 10-15kg ganska många! 
Fina friska laxar!
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Torneälven


Hur uppfattar ni tillgången på lax och öring hos er så här långt?  

Det bästa året på dags datum, sedan man satta i räknaren 2009


Har ni sett tecken på sjuk fisk hos er?  

En observerad med symptom 


Är det mer eller mindre sjuk fisk i år mot tidigare år?  

Vet ej, men det ser än så länge bra ut för laxen.


Har det varit fler eller färre som fiskat hos er hittills i år?  

Vanligt.


Har det fångats mer eller mindre fisk hos er hittills i år?  

Vanligt.


Har det fångats några stora fiskar i år, skicka gärna någon bild.  

En från Kengis på 111 cm.
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OM STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN 

Stiftelsens ändamål är att främja en långsiktig hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i 
Östersjön och dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla de habitat 
där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en 
historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden, längs 
kusten och ute i havet. 


Stiftelsen tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med 
fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller 
andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden.
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