
 

 

 
 

    

  

 

 
     

     
    

   

    

    
   

   
 

 
          

              
 

 
             

            
     

           
          

   
 

 
     

 
 

     
         

         
    

          
      

          
            

         
            

 

 
         

          
          

 

 

  

Regler för Sveaskogs fiske i Byske 

Upplåtelse tid: 1/1 till den 31/8 (För alla utom fiskerättsägare och där 

tillhörande samt gästkort.) 

Lax och öring 
• Lax är tillåten att avliva under perioden 19 juni – 31 augusti. Tiden 1 augusti – 31 augusti är 

det endast tillåtet att avliva lax med måtten 50 – 63 centimeter. 
• Endast öring med måtten 50 – 63 centimeter är tillåten att avliva under hela säsongen. 

Minimimått lax och öring 50 centimeter. (FIFS 2004:37) 
• Fångstbegränsning på max 1 öring eller 1 lax/dygn och sportfiskare. (FIFS 2004:37) 
• Fångstbegränsning på max 3 öringar och 3 laxar/säsong och sportfiskare. 

Rapporteringsskyldighet inom 24 timmar 
• När en lax eller öring har avlivats får fångstmannen inte fiska mer den dagen 

Harr 
Fångstbegränsning på max 3 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, 

Fiskeförbud 
i Byske under juni månad mellan klockan 06.00 – 18.00 råder totalt fiskeförbud mellan den blå järnbron 
(bron in till samhället) och nerströms till hängbron av trä. Under juni månad är endast enkelkrok tillåten 
vid allt fiske på denna sträcka. 
Allt fiske är förbjudet året runt i området kring det fasta fisket i Fällforsen på bägge sidor av älven. Detta 
område sträcker sig 50 meter uppströms vattenintaget och 100 meter nedströms vattenutsläppet till det 
fasta fisket. 

Tafslängd 
Tafslängden vid spinnflugefiske får inte överstiga 2 meter 

Felkrokad fisk 
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. 
Vi rekommenderar att alltid fiska catch & release med hullinglösa krokar för att underlätta 
återutsättningen.Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av 
överproduktion av mjölksyra i muskulaturen. Ibland kan det hända att man tappar en fisk pga. att man tar 
den ’lite hårdare’, men det är ännu värre att försöka att sätta tillbaka en fisk som bara vänder buken 
uppåt. Särskilt när vattentemperaturen är lite högre, över 16 grader, är det vanskligt att återutsätta fisk 
som drillats länge. Det är alltid ditt eget ansvar att hantera fiskarna med största respekt. 

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. Rapportering sker via sveaskog.se. 

Några rekommendationer: 

• Återutsätt alla lax och öringhonor. 

https://sveaskog.se


 

 

  

 

   

 

 

 

• Avstå lax och öringfiske när vattnet är över 18 grader! I varmt vatten blir fisken känsligare för 

stress vid drillning och risken att fisken tar skada ökar. 

• Använd endast en krok på era beten och då helst enkel eller dubbelkrok för att underlätta 

återutsättning av fisk. 
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