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1. HaVs uppdrag och underlagets upplägg 
 

Denna rapport utgör en del av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) beställning av 
kunskapsunderlag från institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) under 2014. Underlaget ger 
en översyn av den fångststatistik som samlas in för fritidsfiske i samtliga vildlaxälvar i Östersjön, 
och omfattar en kartläggning av befintliga rapporteringssystem (eller avsaknad av sådana) samt 
identifierar älvar där statistiken kan behöva förbättras. I underlaget ingår även en översyn av den 
fångststatistik som samlas in från fritidsfisket till havs och längs östersjökusten. Syftet är att ge en 
kunskapsgrund samt påbörja en utvärdering av de metoder som idag används för att skatta 
fångsterna i fritidsfisket efter lax, vilket behövs för att ta fram en plan för hur denna datainsamling 
bör utvecklas. En förhoppning är att detta underlag även kan användas som grund för förbättringar 
av de beståndsanalysmodeller som idag används för Östersjölax, och där fritidsfiskestatistik utgör 
en viktig informationskälla som antagligen kommer bli allt viktigare framöver.  
 
Framtagandet av detta underlag har samordnats med HaVs uppdrag till SLU Aqua att under 2014 ta 
fram en nationell plan för kunskapsförsörjning om fritidsfiske inom fisk-, havs- och 
vattenförvaltningen. Denna plan ger en övergripande bild av fritidsfiskets omfattning och betydelse 
i Sverige samt dess påverkan på bestånd av olika arter, och innehåller även fallstudier samt en 
sammanfattning av olika metoder för insamling av fångststatistik (Anon. 2014). I detta underlag 
inriktat särskilt mot fritidsfiske efter lax i Östersjön hänvisas i vissa delar till denna nationella plan. 
 
Kunskapsöversynen bygger på information som samlats in av SLU Aqua genom kontakter med 
länsstyrelser, fiskevårdsområden, Sportfiskarna, forskare vid andra institutioner, organisationen 
Östersjölaxälvar i samverkan m.fl. Bedömningar av fångststatistikens kvalitet har i vissa fall gjorts 
av författarna i samråd med erfaren personal på länsstyrelserna. Värt att notera är att underlaget 
endast behandlar den fångststatistik som nationellt sammanställs av länsstyrelserna och SLU Aqua. 
Utöver denna information kan finnas annan fångststatistik (som t.ex. samlas in inom vissa 
fiskevårdsområden) som inte levererats vidare, och som länsstyrelserna och SLU Aqua därför inte 
haft tillgång till och nyttjat i forsknings- och rådgivningssammanhang. 

Institutionen för akvatiska resurser 
Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm 
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Vi inleder med en kortfattad bakgrund om fritidsfisket i Sverige, med särskilt fokus på fiske efter lax 
i Östersjön, samt en beskrivning av hur fångststatistiken används inom forskning och förvaltning. 
Därefter presenteras en översyn av den statistik som idag samlas in för fritidsfiske efter lax i havet, 
längs kusten och i vildlaxälvarna. Underlaget avslutas med förslag på hur det framtida arbetet med 
att utvärdera metoder och utveckla en nationell plan för insamling av fångststatistik inom 
fritidsfisket efter lax kan se ut. 
 
Till sist ska poängteras att fiskare som fiskar lax i älvarna ofta är intresserade av att även fånga 
havsöring och ofta används samma fiskemetoder för både arterna. De fiskeregler som idag gäller 
för lax gäller dessutom i många fall även för havsöring. Översynen av metoder för insamling av 
fritidsfiskestatistik från laxfisket i älv samt de rekommendationer som ges är därför relevanta även 
för älvfiske efter havsöring. Fritidsfiske efter havsöring pågår även längs hela östersjökusten, både 
med handredskap och mängdfångande redskap (t.ex. nät). Det saknas idag metoder för att skatta 
omfattningen på dessa kustfångster, men mängden lax som tas inom detta öringinriktade kustfiske 
är sannolikt små och vi har därför valt att inte diskutera detta fiske i underlaget.  
 
 

2. Bakgrund 
 
I Sverige är fritidsfiske en mycket populär sysselsättning. Under år 2006 fångade exempelvis 
närmare en miljon fritidsfiskande svenskar 23 000 ton fisk till ett samhällsekonomiskt värde av 
nära en miljard kronor (Fiskeriverket 2007). Sportfiske sker oftast i rekreationssyfte och med 
handredskap, medan husbehovsfiske framförallt sker med mängdfångande redskap och i 
konsumtionssyfte. Med andra ord kan fritidsfiske beskrivas som allt fiske som inte utförs av 
licensierade yrkesfiskare. För att undvika oklarheter kring vad som menas med fritidsfiske i denna 
rapport hänvisas till följande definition: ”allt fiske som inte bedrivs för avsalu. Syftet är rekreation 
och/eller konsumtion i det egna hushållet. Fritidsfiske kan delas upp i sportfiske och husbehovsfiske 
beroende på vilken redskapstyp som används samt vad syftet med fisket är” (HaV och JVB 2013, s. 9). 
Några ytterligare definitioner på fritidsfiske samt information om detta fiskes betydelse och 
påverkan på olika fiskarters status och utveckling i Sverige finns i Anon (2014). 
 

2.1. Fritidsfiske och laxfångster i Östersjön  
 
Fritidsfiske efter lax i Östersjön bedrivs på öppet hav, längs kust och i älv. I havet fångas lax via 
trolling, vid kusten främst med fasta, mängdfångande redskap medan laxfiske i älvarna sker främst 
genom spöfiske, men också som traditionellt fiske med nät, not, etc.1. Störst är 
fritidsfiskefångsterna i älvarna och under 2013 var fördelningen mellan fångstområden som följer; 
25 % i havet 14 % längs kusten och 61 % i älv (Tabell 1).  
 

1 Avelsfiske för kompensationsodling i utbyggda älvar är inte inkluderat, då syftet med detta fiske inte är 
rekreation eller konsumtion. 
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Fritidsfisket utgör en stor andel av det totala laxuttaget i Östersjön och den totala andelen 
fritidsfiskefångad lax i Sverige har ökat över tid. Ökningen beror dock inte på större fångster i 
fritidsfisket utan förklaras istället av minskade fångster inom yrkesfisket (Figur 1). Särskilt 
betydande är fritidsfisket i vildlaxälvarna där det inte bedrivs något yrkesmässigt, licensierat fiske 
överhuvudtaget (Tabell 1). 
  
Tabell 1: Svenska laxfångster (tusental) i Östersjön under 2013 uppdelat på fångstområde och typ av fiske. 
Älvfångster i form av avelsfiske är inte inkluderade. 
 

Område Fritidsfiske Licensierat fiske 
Hav 7,2 0,0 
Kust 4,1 27,9 

Älv Vild 3,7 -  
Odlad 13,9 5,7 

Total 28,9 33,7 
 
 
 

 
 
Figur 1: Laxfiske i Sverige över tid: rapporterade laxfångster inom licensierat fiske samt uppskattade fångster 
inom fritidsfisket. Linjerna visar fångst i antal inom respektive fiske (vänster y-axel). Staplarna visar 
motsvarande andelar av fritids- respektive licensfiskad fångst i procent (höger y-axel). 
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2.2. Fritidsfiskestatistikens betydelse inom forskning och förvaltning  
 

Den biologiska rådgivningen för Östersjölaxen är i stor utsträckning baserad på Internationella 
Havsforskningsrådets (ICES) analyser av beståndens status och utveckling. I ICES arbetsgrupp för 
Östersjölax (WGBAST) deltar forskare från samtliga länder kring Östersjön. Gruppen producerar 
årligen analyser av vildlaxbeståndens status som sedan används som underlag till ICES rådgivning 
om fiskekvoter, samt annan rådgivning på internationell och nationell nivå.  
 
ICES beståndsmodell för Östersjölax är komplex och använder en stor mängd information, bl.a. 
biologiska uppgifter från älvarna (tätheter av ungfisk, antal smolt som lämnar älvarna samt antal 
återvändande vuxna laxar) samt data på olika dödlighetsfaktorer som t.ex. fiskerelaterad dödlighet 
i olika typer av fisken. I dagsläget gör vi bedömningen att beståndsmodellen ger bra information om 
status på laxbestånden i stort, samt att den är tillräckligt exakt för att användas som grund till ICES 
rådgivning om fiskekvoter för hela Östersjön. Tittar man på resultat för enskilda älvars laxbestånd 
är dock beståndsmodellen enligt vår mening fortfarande inte tillräckligt exakt (Dannewitz m.fl. 
2013). 
 
Hos Östersjölax utgör fiskerirelaterad dödlighet en betydande del av den totala dödligheten, vilket 
innebär att korrekt fiskestatistik är viktig för att undvika osäkerheter eller felaktigheter vid 
analyser av beståndens status och utveckling. Som framgår nedan är dock statistiken från 
fritidsfisket i många fall osäker och kvaliteten varierar kraftigt mellan olika områden och typer av 
fisken. Det är således angeläget att se över och förbättra insamlingen av fritidsfiskestatistik i syfte 
att förbättra precisionen i ICES beståndsanalyser. 
 
För att bättre kunna nyttja en framtida fritidsfiskestatistik av god kvalitet behöver även ICES 
beståndsmodell utvecklas. Eftersom fritidsfiskestatistiken från älvar idag är av varierande kvalitet 
används hittills en mycket grov metod där fångststatistik från samtliga vildlaxälvar i Bottniska 
viken och delar av södra Östersjön summeras innan informationen matas in i beståndsmodellen. 
Modellens skattning av den totala älvfångsten fördelas sedan ut på älvarna i förhållande till 
älvbeståndens storlek (skattade antalet återvändande lekfiskar). Detta innebär att man i ICES 
modell antar att fisketrycket är detsamma i samtliga vildlaxälvar som hanteras. I framtiden, om 
säkrare fångstuppgifter går att inbringa, bör dock beståndsmodellen utvecklas så att älvspecifik 
fångststatistik kan användas. Älvspecifik fångststatistik skulle förbättra statusbedömningar på 
älvnivå samt möjliggöra mer precisa analyser av hur enskilda laxbestånd väntas reagera på lokala 
förändringar av fisketrycket (t.ex. genom lokala fiskeregleringar).  

 
När den nya laxförvaltningsplanen som EU-kommissionen arbetat fram träder i kraft, vilket kan ske 
inom en nära framtid, kommer sannolikt högre krav ställas på medlemsländerna att se till att 
enskilda laxbestånd, även idag svaga sådana, uppnår förvaltningsmålen inom angivna tidsramar. 
Detta kommer att kräva lokal förvaltning med fokus på enskilda bestånds status och utveckling. För 
att uppfylla dessa krav behöver beståndsövervakningen samt statusbedömningen sannolikt både 
intensifieras och förbättras, något som bl.a. kräver fångststatistik av bättre kvalitet än idag samt en 
beståndsmodell som kan hantera fångststatistik på älvnivå. Regleringar av fritidsfisket efter lax i 
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älvar i syfte att se till att tillräckligt många laxar överlever till lek kommer t.ex. att kräva mer 
precisa prognoser på älvnivå än hittills över antalet leklaxar som väntas återvända, en god 
uppfattning om hur mycket lax som fångas i varje älv samt kanske även rapporteringssystem som 
gör det möjligt att följa fångstutvecklingen i realtid. 
 
 

3. Översyn av nuvarande fritidsfiskestatistik  
 
Det svenska fritidsfisket är överlag bristfälligt studerat. Sverige är också ett av få länder i Europa 
som saknar regelbunden rapportering av fritidsfiskefångster (WKSMRF 2009). Till skillnad från det 
svenska yrkesfisket omfattas inte fritidsfisket av något rapporteringskrav och det finns inte heller 
något register över landets fritidsfiskare (Anon. 2014). Detta innebär att det vid insamling av 
fritidsfiskestatistik på nationell nivå krävs mobilisering av stora resurser och insatser.  
 
Vad gäller fritidsfisket efter lax i Östersjön samlas fångststatistik in via olika metoder anpassade 
efter de tre fiskeområdena (hav, kust och älv). Statistiken samlas huvudsakligen in inom ramen för 
EU:s datainsamlingsprogram (DCF) och det är SLU Aqua och vissa länsstyrelser som, på uppdrag av 
HaV, ansvarar för koordinering, sammanställning och utförande. SLU Aqua ansvarar även för 
leverans av svensk fritidsfiskestatistik till WGBAST. I följande stycken ges en mer detaljerad 
beskrivning av hur dagens insamling av fångststatistik i de tre olika fiskeområdena är upplagd. 
 

3.1.  Hav 
 
Det svenska fritidsfisket efter lax på öppet hav sker genom s.k. trolling, särskilt på uppväxande lax i 
södra Östersjön men delvis också i Ålands hav under lekvandringen. Svenskt trollingfiske definieras 
som det fiske som bedrivs från svensk utgångshamn, och innefattar således även utländska 
turistfiskare som utgår från svenska hamnar.  Insamling av fångst- och ansträngningsuppgifter sker 
vanligen vart fjärde år, och trollingstudier har hittills genomförts vid tre tillfällen. De två första 
studierna utfördes av dåvarande Fiskeriverket (2002 och 2006) medan den senaste utfördes 2011 
av SLU Aqua. Nästa laxtrollingstudie är planerad till 2015. 
 
Studierna från 2002 och 2006 byggde på enkätutskick där trollingfiskare ombads skatta föregående 
års totalfångst, antalet fiskedagar och utgångshamnar (Fisher och Erlandsson 2003, Erlandsson-
Hammargren och Carlsson 2007). Studien från 2011 (Persson m.fl. 2013) genomfördes med en 
delvis ny metodik, då helårskattningar är förknippade med stora osäkerheter som beror av 
svårigheter att beräkna osäkerhetsintervall och kartlägga fångstfördelningen mellan olika områden. 
Till skillnad mot tidigare insamlades data kontinuerligt över hela året genom webrapporter från 
olika trollingtävlingar och enkäter som distribuerades av personal på SLU Aqua, sportfiskebutiker 
och länsstyrelser. I enkäterna fick trollingfiskare uppge dagliga fångster, fiskeområden och antalet 
fiskande personer per båt för sina tre senaste fiskedagar. Även dagar utan fångst inrapporterades. 
Fångst per ansträngning, FPA, beräknades månadsvis för respektive fångstområde (medelvärde av 
fångst/båt/dag), total landad fångst skattades sedan utifrån beräknad FPA och data på 
fiskeansträngning. Det senare samlades in genom att antalet båtar räknades flera gånger per vecka 
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under den huvudsakliga fiskesäsongen. Vår bedömning är att metodiken som användes för 2011-
års studie är jämförelsevis gedigen och att den skattade totalfångsten sannolikt är av korrekt 
storleksordning. 
 

3.2.  Kust 
 
Fritidsfiske med mängdfångande redskap sker i varierande omfattning längs Sveriges norra kust. 
För att uppskatta fångsten inom detta fiske utförs vart fjärde år en redskapskartering från 
Stockholm upp till Haparanda. Under karteringen samlas in statistik om antalet fasta fällor som 
används inom både fritidsfisket och yrkesfisket. Hittills har sådana redskapskarteringar genomförts 
år 1999, 2003, 2007 och 2011 av länsstyrelser, kustbevakningen och kommuner i samarbete med 
enskilda fiskare. Nästa studie är planerad till 2015. För ytterligare detaljer kring utförande och 
resultat hänvisas till Anon. (2011). Karteringsmetoden bedöms vara tillförlitlig eftersom data 
kontrolleras och justeras i efterhand genom telefonintervjuer med enskilda fiskare. Dock bör 
resultatet ses som en lägsta nivå för antalet redskap, eftersom det finns en möjlighet att vissa 
redskap missats. 
 
Totala laxfångsten inom fritidsfisket med fasta redskap längs kusten beräknas sedan med hjälp av 
senaste karteringens resultat, uppgifter om fångst per ansträngning (FPA) inom det licensierade 
kustfisket och ett antagande om hur denna förhåller sig i relation till fritidsfiskets FPA. 
Fritidsfiskares FPA antas uppgå till 80 % av yrkesfiskares FPA. Antagandet härstammar från en 
bedömning som gjordes på 1980-talet. Eftersom dagens fiskesituation ser annorlunda ut jämfört 
med 80-talets, framförallt med tanke på ändrade kvotregler och framskjutet startdatum för 
fritidsfiskare, är dock vår bedömning att denna omräkningsfaktor idag kan vara inaktuell. Under 
senare år har även fällor av s.k. ”push-up”-typ börjat användas i ökande omfattning inom det 
licensierade kustfisket, framförallt för att minska sälrelaterade problem, medan denna nya 
redskapstyp fortfarande är relativt ovanlig inom fritidsfisket. Det är i dagsläget oklart hur denna 
successiva förändring påverkat omräkningsfaktorn som används för skattning av fångster inom 
fritidsfisket med mängdfångande redskap. 
 

3.3.  Älv  
 
I vildlaxälvarna samlas fångstatistik in årligen. Dock är alla älvar olika; storleken på de laxförande 
arealerna och mängden uppvandrande lax skiljer sig påtagligt, fisket kan vara helt eller delvis 
organiserat i fiskevårdsområden/byalag/samfälligheter och utövas av ditresta turister och 
lokalbefolkning i varierande omfattning. Av flera anledningar varierar därför metodiken för att 
samla in fångststatistik mellan, och i flera fall även inom, älvar (Tabell 2).  
 
Olika länsstyrelser och SLU Aqua sammanställer och samlar in fångstuppgifter genom enkätutskick, 
hemsidor på internet och förfrågningar till lokala kontaktpersoner. De lokala kontaktpersonerna 
representerar ofta ett fiskevårdsområde, eller så fungerar de som samordnare av fångstuppgifter 
från flera fiskevårdsområden, samfälligheter och andra källor. Fångstuppgifterna från respektive 
kontaktperson har i sin tur samlats in på varierande vis.  I vissa fiskevårdsområden insamlas 
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exempelvis uppgifter via välfungerande fångstrapporteringssystem som fiskarena är skyldiga att 
använda. I andra fiskevårdsområden är däremot fångstrapportering frivillig eller inte ens möjlig; i 
sådana fall bygger fångstuppgifterna på mer eller mindre osäkra skattningar/bedömningar utförda 
av kontaktpersoner som är mer eller mindre insatta i det fiske som bedrivs i älven. 
 
Sammanfattningsvis bygger därför fritidsfiskestatistiken i vildlaxälvarna på sammanvägningar av 
olika uppgifter som samlats in av flera olika personer på flera olika sätt. En översiktlig beskrivning 
av de 15 svenska vildlaxälvarna med enkla bedömningar av tillförlitligheten hos tillgänglig 
fångststatistik ges i tabell 2. Mer detaljerade beskrivningar om varje älvs statistik följer i texten 
nedan. Vissa älvar är mer utförligt beskrivna än andra; detta återspeglar främst att det inte varit 
möjligt att identifiera mer information om vissa älvar inom underlagets tidsramar. 
Torneälven 
I Torneälven (gränsälv) samlar Norrbottens länsstyrelse in fångststatistik för fritidsfiske på svensk 
sida av älven, medan Finland genomför en motsvarande datainsamling (dock med delvis annan 
metodik)2. Som underlag inför förhandlingar och arbeten inom ICES slås därefter svenska och 
finska skattningar av älvfisket samman. Den svenska datainsamlingen i Torneälven sker hittills med 
hjälp av tre olika metoder: 
 
1) Utvalda fiskevårdsområden på laxförande levererar statistik. Av älvens tiotals fiskvårdsområden 
är det dock endast ett fåtal som ombeds att rapportera statistik varje år. 
 
2) Enkäter skickas ut till cirka 250 boende i älvdalen. I enkätsvaren rapporteras fångst och 
fiskeansträngning under hela fiskesäsongen (Se Appendix A för fullständig enkät som skickades ut 
under 2013). Utskick har pågått sedan 1983 och svarsfrekvensen brukar ligga kring 70 %. Innan 
1983 åkte Fiskeriverkets tjänstemän hem till folk och intervjuade dem om deras fångster. När 
enkäten sedan utvecklades och skulle distribueras bland fritidsfiskare, skickades den ut baserat på 
samma adresslista som användes vid hembesöken. Med tidens gång har adresslistan uppdaterats 
men idag är den antagligen inte särskilt representativ eftersom senaste uppdateringen skedde för 
mer än 10 år sedan. Många namn på listan har strukits för att personen flyttat eller gått bort, och 
det har inte tillkommit särskilt många nya namn då utflyttningen från älvdalen är hög. Idag är det 
framförallt äldre personer som finns med på listan och dessa fiskar sannolikt inte lika frekvent som 
förr. Samtidigt har antalet tillresta turistfiskare ökat och dessa omfattas inte av enkäten.  
 
 
 
 

2 I Finland finns ett nationellt register över de fiskare som köper fritidsfiskelicens (”yhteislupa”). I Torneälven 
omfattas majoriteten av alla fritidsfiskare av ”yhteislupa” och årligen skickas enkäter till dessa fiskare. Även 
på den finska sidan av älven fiskas lax med olika traditionella metoder. Uppgifter från dessa fisken samlas in 
via telefonintervjuer. Utöver de årliga enkätutskicken och telefonintervjuerna utförs, med några års 
mellanrum, felrapporterings- och bortfallsstudier i syfte att identifiera olika felkällor.  Vid skattning av den 
årliga finska totalfångsten i Torneälven korrigeras uppgifterna från enkäterna och telefonintervjuerna utifrån 
resultat från tidigare felrapporterings- och bortfallsstudier (se Haikonen m.fl. 2003 för detaljer). 
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Tabell 2: Översiktlig beskrivning av svenska vildlaxälvar i Östersjön samt insamling av fångststatistik och 
bedömning av de insamlade uppgifternas tillförlitlighet. 
 

Älv Laxförande 
areal (ha)3 

Skattad 
älvfångst 

2013 
(antal)4 

Samordnare Insamlingsmetod Tillförlitlighet5 

Torneälven 49976 1789 
(10522)7 

Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Enkätutskick till  
boende i älvdalen Oklar 

Enkäterutskick till 
traditionella fiskare Sannolikt god 

Kalixälven 2570 746 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Enkätutskick till  
boende i älvdalen Oklar 

Råneälven 384 100 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Piteälven 452 100 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Åbyälven 84 20 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Byskeälven 560 259 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Sannolikt god 

Kågeäven 96 0 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Sannolikt god 

Rickleån 158 10 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Sävarån 21 15 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Vindelälven 1242 105 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Öreälven 105 150 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Lögdeälven 104 74 Norrbottens 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Oklar 

Ljungan 17 150 Västernorrlands 
länsstyrelse 

Nedladdning - 
www.fiskeisundsvall.se Oklar 

Enkäterutskick till 
traditionella fiskare Sannolikt god 

Testeboån 10 0 Gävleborgs 
länsstyrelse Ingen insamling Oklar 

Emån 229 3 SLU Aqua Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Sannolikt god 

Mörrumsån 4410 157 Blekinge 
länsstyrelse 

Förfrågan lokala 
kontaktpersoner Sannolikt god 

 

3 WGBAST, 2014 
4 Fritidsfiskefångst (exklusive yrkesfiske och ev. avelsfiske) 
5 Bedömning (se underlagets upplägg och genomförande) 
6 Hela Torneälven (svenska och finska sidan) 
7 Totalfångst i hela Torneälven (svensk och finsk).   
8 Uppskattad areal är under översyn och kommer sannolikt att uppdateras 
9 Uppskattad areal är under översyn och kommer sannolikt att uppdateras 
10 Ny habitatkartering blir klar under 2014  
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3) Enkäter skickas ut till kontaktpersoner i de byalag som fiskar på traditionellt vis med drivgran och 
not. Torneälven är en av två svenska vildlaxälvar i Östersjön där det pågår ett visst s.k. traditionellt 
fiske efter lax med not och nät. Kontaktpersoner delar ut enkäterna bland de som fiskar och ser 
sedan till att alla enkäter kommer in. Är det någon som inte vill lämna in sin fångstrapport gör 
kontaktpersonerna en uppskattning av dennes fångst. Därför bedöms fångststatistiken inom det 
traditionella fisket som relativt heltäckande och det har sannolikt hög tillförlitlighet. 
 
Utifrån uppgifterna från fiskevårdsområdena och enkäterna uppskattar Länsstyrelsen i Norrbotten 
årligen fram en totalsiffra för den svenska laxfångsten i hela Torneälven. Först kontrolleras de 
insamlade uppgifterna för potentiella dubbelregistreringar, eftersom det finns en viss möjlighet att 
samma persons fångst inrapporterats två gånger (dels via enkäten och dels via länsstyrelsens 
kontakter med fiskevårdsområden). Fångstuppgifterna från enkäten som skickats ut till de boende i 
älvdalen räknas sedan upp med en faktor 2,5. Denna omräkningsfaktor används i syfte att 
kompensera för de fiskares fångster som inte täcks av enkäten eller av kontakter med 
fiskevårdsområden, och storleken av denna faktor bestämdes vid en studie för cirka 20 år sedan. 
Länsstyrelsen rekryterade då ett antal lokala ombudsmän som under två säsonger fick i uppgift att 
kartlägga laxfisket i svenska delen av Torneälven. Resultatet som erhölls via dessa personers arbete 
jämfördes därefter med den fångst som oberoende hade beräknats utifrån enkätutskick. Då 
situationen i älven ser annorlunda ut idag jämfört med för 20 år sedan (äldre fastboende som fiskar 
mindre, fler turistfiskare) är det dock oklart hur väl de uppräknade fångsterna idag speglar det 
reella laxuttaget i svenska delen av älven. 
 
Avslutningsvis, efter kontroll av dubbelrapportering och uppräkning av enkätfångster, summeras 
samtliga uppgifter från ovanstående tre metoder, vilket resulterar i en totalskattning av den 
svenska laxfångsten i Torneälven under det senaste året. 
 
Kalixälven 
Insamlingen av fritidsfiskestatistik i Kalixälven går till på ungefär samma sätt som i Torneälven. 
Största skillnaden är att det inte förekommer något traditionellt fiske med nät och not i Kalixälven. 
Länsstyrelsen i Norrbotten ber fiskevårdsområden levera statistik, men precis som i Torneälven är 
det en mycket låg andel av alla fiskevårdsområden i älven som kontaktas. Samma enkät som 
används för Torneälven skickas även till cirka 250 boende i Kalix älvdal (se Appendix och avsnittet 
om Torneälven för fler detaljer). Uppgifterna som kommer in från fiskevårdsområden och 
enkätsvar granskas av länsstyrelsen för att undvika dubbelrapportering. Efter granskningen 
uppräknas fångstuppgifterna från enkätena med med samma faktor som i Torneälven (2,5). I 
Kalixälven har inte genomförts någon tidigare ombudsstudie för att bestämma en älvspecifik 
beräkningsfaktor, utan faktorn 2,5 är tagen direkt från den äldre jämförande studien i Torneälven 
(se ovan). Totalfångsten skattas baserat på en sammanslagning av de uppräknade enkätfångsterna 
och de fångster som rapporterats från fiskevårdsområdena.  
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Råneälven  
I Råneälven finns ett fångstrapporteringssystem som omfattar alla som köper fiskekort i älven, även 
om ägandeförhållandena är splittrade mellan flera olika samfälligheter. Dock är det oklart hur väl 
fångstrapporteringssystemet fungerar och sannolikt speglar inte de inrapporterade uppgifterna det 
reella laxuttaget. Den fångststatistik som används av Länsstyrelsen i Norrbotten är därför baserad 
på skattningar utförda av lokala kontaktpersoner. 
 
Piteälven 
I Piteälven är det Piteälvens ekonomiska förening som gör en årlig uppskattning av totalfångsten av 
lax i älven. Uppskattningen är  baserad på uppvandringsstatistik och kontaktpersonernas 
erfarenhet. Resultatet rapporteras till Länsstyrelsen i Norrbotten. Föreningen har, i samarbete med 
samfällighetsföreningar, tidigare försökt samla in fångstuppgifter via enkäter, men 
återrapporteringen har då varit väldigt låg.  
 
Åbyälven 
Även i Åbyälven baseras den insamlade statisken på skattningar gjorda av lokala kontaktpersoner. 
Uppskattningarna rapporteras till Länsstyrelsen i Norrbotten. 
 
Byskeälven 
Det finns två fiskevårdsområden i Byskeälven som årligen levererar fångstuppgifter till 
Länsstyrelsen i Norrbotten. De båda fiskevårdsområdena insamlar fångstuppgifter på olika sätt. Det 
ena fiskevårdsområdet har ett utvecklat och välfungerande fångstrapporteringssystem som 
fiskarena måste använda. Rapporteras inte fångsten blir fiskaren ålagd att betala en bötessumma på 
1100 kr. Statistiken i det andra fiskevårdsområdet baseras däremot endast på skattningar. Totalt 
sett bör ändå statistikens tillförlitlighet vara relativt god då fiskevårdsområdet med krav på 
fångstrapportering täcker den del av älven där laxbeståndet är som starkast.   
 

Kågeälven 
Det är förbjudet att avvliva lax i Kågeälven. Precis som i Byskeälven finns två fiskevårdsområden på 
älvens laxförande sträcka. I Kågeälven finns ett obligatoriskt fångstrapporteringssystem som 
omfattar båda fiskevårdsområdena. Statistikens tillförlitlighet är sannolikt god.  
 
Rickleån 
I Rickleån baserar sig fångstuppgifterna på skattningar utförda av lokala kontaktpersoner. 
Vattendragets jämförelsevis låga laxförande areal samt närheten till mer tätbefolkade områden kan 
innebära en mer heltäckande kontroll av laxfiskets fångster än i andra älvar (där statistiken samlas 
in på samma vis). Någon jämförande utvärdering av insamlade datas tillförlitlighet har dock inte 
genomförts.  
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Sävarån 
Även i Sävarån bygger fångststatistiken på uppskattningar som levereras till Länsstyrelsen i 
Norrbotten. Det är Umeå kommun som utför skattningarna vilka delvis är baserade på 
fångstrapporter (frivilliga eller obligatoriska beroende på respektive fiskevårdsområdes/ 
samfällighets regler) som fiskare rapporterar in via www.fiskekort.se, en hemsida utvecklats av 
förbundet Sportfiskarna. Fiskevårdsområden kan ansluta sig till www.fiskekort.se och via hemsidan 
kan de sedan sälja fiskekort som laddas ner till användarens mobiltelefon. När en fiskare köpt ett 
fiskekort skickas en automatisk påminnelse om fångstrapportering till mobiltelefonen. 
Fångstrapportering är frivillig eller obligatorisk beroende på det enskilda 
fiskevårdsområdets/samfällighetens regler. I Sävarån säljs dock fortfarande många fiskekort i 
pappersform, och de fiskare som köper dessa kort omfattas idag inte av fångsrapporterings-
systemet knutet till www.fiskekort.se.  
 
Vindelälven 
I Vindelälven är det Ume- och Vindelälvens fiskeråd som årligen uppskattar en totalfångst som 
sedan rapporteras till Länsstyrelsen i Norrbotten. På samma sätt som i Sävarån är 
uppskattningarna delvis baserade på fångstrapporter via www.fiskekort.se. Vindelälven är den 
enda älv där det är möjligt att söka dispens för att fiska efter hanlax under två veckor i september. 
Fångsterna inom detta dispensfiske registreras noga och ingår i den totala skattningen av älvens 
totala fiske. 
 

Öre- och Lögdeälven 
Liksom i flera andra älvar baserar sig fångststatistiken från Öre- och Lögdeälven på lokala 
kontaktpersoners skattningar, vilka sedan levereras till Länsstyrelsen i Norrbotten.  
 
Ljungan 
Ljungan är den andra vildlaxälven (utöver Torneälven) där det förekommer ett fiske med 
traditionellt metoder. Fångsterna i detta traditionella fiske samlas in via enkätutskick från 
Länsstyrelsen i Västernorrland, på liknande sätt som i Torneälven. Statistik för övrigt älvfiske i 
Ljungan samlas in via hemsidan "Sundsvalls fiskeguide" (www.fiskeisundsvall.se) där fiskare 
frivilligt kan inrapportera sina fångster. Det är oklart hur stor andel fiskare som inte rapporterar 
sina fångster via www.fiskeisundsvall.se. 
 
Testeboån 
I Testeboån är det förbjudet att avliva lax. Dock är det tillåtet att fånga och återutsätta lax, men i 
dagsläget förekommer inte någon insamling eller rapportering av fångstuppgifter.   
 
Emån 
Laxfisket i Emån sker framförallt på Ems herrgårds vatten nära mynningen. En stor del av 
laxfångsten återutsätts, och de inrapporterade fångsterna av landad (avlivad) lax har varit mycket 
låga under senare år (mellan 1–15 individer, 2005–2010). Varje år tar SLU Aqua kontakt med Ems 
Herrgård som rapporterar årets fångst. Herrgården har stor insikt i vilka som fiskar och hur mycket 
de fångar. De uppgifter som rapporteras till SLU Aqua har därför sannolikt hög tillförlitlighet.  

http://www.fiskekort.se/
http://www.fiskekort.se/
http://www.fiskekort.se/
http://www.fiskekort.se/
http://www.fiskeisundsvall.se/
http://www.fiskeisundsvall.se/
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Mörrumsån 
Majoriteten av all lax som fångas i Mörrumsån fångas i Kronolaxfisket (förvaltas av Sveaskog). 
Kronolaxfisket har ett välutvecklat fångstrapporteringssystem som fiskarena måste använda. I 
övrigt fiskas lax av enskilda fiskerättsägare och organiserade fiskerättsägare inom ett 
fiskevårdsområde. I Mörrumsån har antalet landade laxar minskat sedan början av 1990-talet, från 
ca 1 800 individer till omkring 200 under senare år (t.o.m. 2013). Antalet återutsatta laxar har 
samtidigt ökat, och 2013 återutsattes så mycket som 90 % av all den lax som fångades i ån. 
Länsstyrelsen i Blekinge samlar årligen in fångststatistik genom att kontakta Kronolaxfisket, 
enskilda fiskerättsägare och fiskevårdsområdet. Insamlade datas tillförlitlighet bör vara god tack 
vare det välutvecklade rapporteringssystemet för Kronlaxfisket samt då länsstyrelsen har 
direktkontakt med övriga fiskerättsägare i ån.  
 
 

4. Diskussion 
 
Detta underlag illustrerar de stora utmaningar som finns när målet är att samla in bra kunskap om 
samtliga fångster inom fritidsfisket efter lax. Trots att det årligen läggs ner mycket arbete av många 
inblandade på att samla in och beräkna fångststatistik i havet, längs kusten och i de 15 svenska 
vildlaxälvarna i Östersjön, omfattar datainsamlingen endast en begränsad del av det totala 
fritidsfisket. Även om denna översyn inte innehåller någon objektiv utvärdering av datakvalitet har 
vi identifierat ett antal svagheter som borde åtgärdas. Två uppenbara brister som borde ses över 
utan vidare utredning är följande: 
 
Fritidsfiske med fasta redskap längs kusten: Det är uppenbart att de skattningar som görs av 
laxfångster i fritidsfisket med fasta redskap längs kusten måste ses över. Idag beräknas fångsterna 
via en mer än 20 år gammal omvandlingsfaktor som antar att fritidsfiskarnas fångsteffektivitet 
endast är 80 % av yrkesfiskarnas effektivitet.  Denna siffra kan idag vara inaktuell eftersom 
fiskesituationen förändrats i flera avseenden (se ovan). En ny omvandlingsfaktor bör tas fram i 
samband med 2015-års kommande redskapskartering, genom att utgå ifrån ett antal utvalda 
fritidsfiskare som får journalföra fångster och ansträngning. En ny omvandlingsfaktor kan därefter 
tas fram utifrån jämförelser med yrkesfiskares motsvarande uppgifter.  
 
Enkätstudier: När det gäller Torne- och Kalixälvens enkätutskick till boende i älvdalarna är det flera 
saker som bör ses över. Adresslistan är knappast representativ och måste uppdateras. Nya namn 
skulle kunna samlas in av Länsstyrelsen i Norrbotten, exempelvis i samband med fiskekorts-
försäljning. Vid uppdateringen av adresslistan bör även målgruppen för enkäten tydliggöras. 
Bortfallsstudier kan också behövas. Då den beräkningsfaktor som används för att räkna upp 
fångster i Torne- och Kalixälven inte uppdaterats på länge (se ovan), samtidigt som förhållandena i 
älvarna förändrats påtagligt, bör en ny utvärdering av denna faktor genomföras snarast. 
 
I övrigt finns osäkerheter om datakvalitet i flera av älvarna, där statistiken i många fall baseras på 
mer eller mindre osäkra skattningar (som ibland dessutom bygger på andra- eller 
tredjehandsuppgifter) från ett fåtal fiskevårdsområden och personer. Generellt sett är 
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fångstuppgifterna sannolikt mer osäkra i älvar som har stor laxförande areal och/eller rinner 
genom glesbygdsområden. Det är t.ex. lättare att kontrollera vilka som fiskar och vad de fångar i 
den knappt två mil långa laxförande delen av Mörrumsån, som rinner genom ett relativt tätbefolkat 
landskap, jämfört med t.ex. Torneälven som slingrar sig drygt 50 mil genom nordliga 
glesbygdsområden och vildmark. Som diskuteras nedan krävs dock fördjupad analys för att 
utvärdera dagens datainsamling och för att identifiera behov av diverse modifieringar och 
kompletteringar. 
 

4.1. Hur gå vidare? 
 
Trots att det idag finns uppenbara brister i datainsamlingen inom fritidsfisket efter lax, fyller den 
information som samlas in ändå stor funktion. Kvaliteten på fångstdata från fritidsfisket är t.ex. 
sannolikt tillräckligt bra för att ICES ska kunna göra tillförlitliga analyser av laxbeståndens 
generella status och utveckling på regional (ICES subdivision) och global (hela Östersjön) nivå, samt 
för att kunna ge rekommendationer om fångstkvoter för Östersjön (s.k. TAC, Total Allowable 
Catch). Förvaltningen av den vilda Östersjölaxen blir emellertid successivt mer och mer inriktad på 
enskilda bestånds status och utveckling. När den nya laxförvaltningsplanen för Östersjön beslutas 
på EU-nivå väntas högre krav ställas på medlemsländerna att tillse att samtliga vildlaxstammar når 
uppsatta förvaltningsmål inom de tidsramar som anges i planen. 
 
För att ICES ska kunna göra mer detaljerade analyser av enskilda laxbestånds (älvars) status och 
utveckling finns behov av förbättrad fångststatistik från fritidsfisket. Som tidigare nämnts finns 
också ett behov av att förfina de metoder som ICES använder för att nyttja fritidsfiskedata i sina 
beståndsanalyser. Nedan ges några förslag på hur det framtida utvecklingsarbetet kan organiseras. 
 
Utvärdering av dagens datainsamling 
Det finns ett uppenbart behov av att mer i detalj kritisk granska dagens metoder för insamling av 
fritidsfiskestatistik för lax. Detta behövs bland annat för att identifiera älvar där data är 
undermåliga samt för att utvärdera dagens metodik och alternativa angreppssätt. ICES arbetsgrupp 
“Working Group of Recreational Fisheries Surveys” (WGRFS) tog nyligen fram riktlinjer för hur 
fritidsfiskestatistik samlas in på bästa sätt (WGRFS 2013, s. 43-45). Insamlingen av 
fritidsfiskestatistik för lax borde kunna utvärderas och planeras utifrån dessa riktlinjer, vilka 
beskriver design, utförandeprocess samt dataanalys. 
 
Dagens system bör också analyseras i ljuset av hur man gör i andra länder och i relation till den 
nationalla strategin för fritidsfiskestatistikinsamling (Anon. 2014). I den finska delen av Torneälven 
samlas det exempelvis in statistik på ett mer rigoröst (och arbetskrävande) sätt jämfört med i den 
svenska delen av älven (se fotnot 2 på sid 7 samt Haikonen m.fl. 2003). Även pågående arbete i 
andra länder med omfattande fiske i vildlaxälvar (som Norge och Irland) kan ge vägledning och 
fungera som inspiration. En analys av dagens system bör även ta hänsyn till innehållet i den 
kommande rapport som organisationen Östersjölaxälvar i samverkan, på uppdrag av HaV, 
sammanställer, och som beskriver varje enskild laxälv på lokal förvaltningsorganisations-nivå. 
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Framtida förbättringsarbeten 
Några konkreta förhållanden som framkommit under denna översyn och som bör adresseras i ett 
kommande förbättringsarbete avseende fritidsfiskedata för Östersjölax är följande: 

 
• Många fiskare har uppgetts vara ovilliga att inrapportera sina laxfångster. Anledningar kan 

vara att man vill hemlighålla fångsternas storlek och/eller att man inte ser något syfte med 
rapporteringen. Eftersom en fångstenkät är offentlig handling när den inkommit till 
länsstyrelsen, kan exempelvis vem som helst begära ut information. Därför finns alltid en 
risk att enskilda fiskares uppgifter, som t.ex. fiskeplatser, kan bli offentligjorda. För att få 
fiskarena att inse vikten av deras rapportering är det viktigt med ett långsiktigt 
informationsarbete. Ett sådant arbete kan bland annat ske via möten på lokal nivå (t.ex. 
inom det pågående projektet "Adaptiv laxförvaltning" vilket finansieras av HaV). 
 

• Det är viktigt att all all statistik som samlas in via olika internetbaserade 
rapporteringssystem, t.ex. Sportfiskarnas www.fiskekort.se, tillgängliggörs för SLU Aqua. I 
ett första steg måste dock funktionen och tillförlitligheten i systemen utvärderas. Det är 
också centralt med en enhetlighet avseende information som samlas in från olika älvar och 
med olika metoder. Framtagande av ett nationellt direktiv över viktiga variabler som bör 
samlas in skulle vara en bra utgångspunkt (se ett första förslag i tabell 3). Utöver data om 
antalet fångade laxar, dessas storlek och kön m.m., kan även uppgifter om fiskeansträngning 
(som antal fiskedagar) ge viktig information inför mer detaljerade beståndsanalyser där 
man t.ex. överför viss information (som fångst per ansträngning) mellan vattendrag med 
olika mängd och kvalitet på insamlade fritidsfiskedata. 
 
 
Tabell 3: Förslag på variabler som bör finnas med i ett nationellt insamlingsdirektiv. 
 

Variabel Typ av data 
Fiskeplats Ansträngning 
Fångstdatum 
Fiskemetod 
Fisketid 
(timmar/dygn) 
Fiskeerfarenhet (år) Felkällor 
Dräkt (lek/blank) 
Art Fångst 
Längd 
Vikt 
Fettfena/ej fettfena 
Kön 
Landad/återutsatt 

 
 
 
 

 

http://www.fiskekort.se/
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• Återutsättning av fångad lax ("Catch & Release") är ett allt vanligare fenomen i våra 

vildlaxvattendrag samt inom trollingfisket (där det sedan 2013 inte är tillåtet att behålla 
oklippt/vild lax). Det är viktigt att även återutsatt fisk rapporteras eftersom stress och övrig 
hantering kan medföra ökad dödlighet och minskad reproduktiv framgång (t.ex. Fjälling 
2013). Även denna form av information behövs således för välgrundade beståndsanalyser. 
 

• Det är viktigt att verka för bildande av fler fiskevårdsområden (FVO), särskilt i de laxälvar 
där antalet sådana idag är lågt. Ett ökat antal FVO bäddar för enklare och bättre 
datainsamling samt ökat lokalt engagemang. Samtidigt ökar rimligen möjligheterna att 
bedriva en effektiv beståndsbaserad förvaltning tack vare att olika FVO i ökande grad 
samarbetar och samtidigt blir involverade i det nationella arbetet med Östersjölaxen.  
 

• Ett registreringskrav för alla fritidsfiskare i Sverige, eventuellt i kombination med 
rapporteringskrav, skulle underlätta arbetet med att samla in fritidsstatistik, t.ex. via 
enkäter (Anon. 2014). Samtidigt måste nyttan av att sådant system vägas mot olika 
juridiska, ekonomiska och politiska aspekter. 

 
 

5. Erkännanden  
 
Tack till följande personer som har bidragit med kunskap, expertis och information: Markku 
Kilpala, Länsstyrelsen Norrbotten; Thomas Hasselborg, Länsstyrelsen Norrbotten; Gun Könberg, 
Länsstyrelsen Västernorrland; David Jonsson, Länsstyrelsen Västernorrland; Nichlas Dahlén, 
Länsstyrelsen Gävleborg; Anders Kjellberg, Länsstyrelsen Kalmar; Tobias Borger, Länsstyrelsen 
Kalmar; Per Svantesson, Länsstyrelsen Blekinge; Stefan Ågren, Umeå kommun; Daniel Holmqvist, 
Ume- och Vindelälvens fiskeråd; Jan Isaksson, Piteälvens ekonomiska förening; Thomas Johansson, 
Östersjölaxälvar i samverkan; Kjell Leonardsson, SLU Institutionen för vilt fisk och miljö; Glenn 
Douglas, Sportfiskarna; Mikael Dalman, Sportfiskarna; Atso Romakkaniemi, Finska vilt och 
fiskeriforskningsinstitutet och Jens Persson, Havs- och Vattenmyndigheten.  
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