SÄRSKILDA LAXFISKEREGLER

Lax - minimimått 50cm. Gälplomb och ﬁskekort krävs för ﬁske efter lax.
Det är tillåtet att ﬁska riktat efter lax mellan 1 juni och 31 augusti.
Under perioden 1 - 18 juni samt 1-31 augusti gäller endast Catch & Release
på lax inom hela kortfiskeområdet.
Vid avlivande av lax skall plomben omedelbart fästas på ﬁsken. Avlivning av
lax får endast ske under perioden 19 juni till 31 juli. Notera särskilda
bestämmelser.

Köp ditt ﬁskekort
ﬁskekort.se/ranealven
Lax - minimimått 50cm. Gälplomb krävs för att ﬁska
efter och avliva lax. Se särskilda bestämmelser.

Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt ﬁskekort (Råneälvdalskortet) och
med innehav av oanvänd gälplomb för märkning av avlivad lax. Om man vill
avliva en lax och fortsätta ﬁska krävs följdaktligen två (2) stycken gälplomber.
Innehav av oanvänd gälplomb krävs även om ﬁskaren har för avsikt att
återutsätta all fångad lax. På uppmaning av ﬁsketillsynsman ska giltig och
oanvänd gälplomb kunna uppvisas tillsammans med giltigt ﬁskekort.

Harr - minimimått 35cm. Fredad 1 mars till 31 maj.
Öring - Fredad året runt.
Gös - minimimått 40cm.

FISKEKORTSBILAGA

Gälplomben ska fästas genom laxens mun och gällock direkt efter avlivning
och på ett sådant sätt att gälplomben är permanent låst och inte kan öppnas.
Gälplomben ska sitta kvar på laxen fram tills den tillagas eller styckas/ﬁléas
för infrysning.
Innehav av avlivad lax som saknar märkning med giltig gälplomb eller där
gälplomben inte är permanent låst innebär ett brott mot ﬁskereglerna och
kan medföra påföljder såsom polisanmälan och avstängning från ﬁske.
Tillsynsman kan med omedelbar verkan förverka ﬁsketillståndet och avhysa
ﬁskare som bryter mot ﬁskreglerna.

Råneträsk

Kortfiskeområdet är möjligt genom
det goda samarbetet mellan

GÄLLIVARE 56KM

Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per ﬁskande och dag, under perioden
19 juni - 31 juli, oavsett hur många gälplomber man införskaﬀat.

DEGERSELSBYGDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Det är tillåtet att lösa ﬂera laxplomber vid samma tillfälle,
dock max 3 laxplomber per år.
Vid inköp av gälplomb ska giltigt ﬁskekort och identiﬁkationshandlingar (t.ex.
körkort) uppvisas. Vid köpet registreras köparens personuppgifter och
ﬁskekortnummer. Gälplomb är endast giltig under en säsong.
Till gälplomben medföljer krav på obligatorisk fångstrapport. Ej använda
gälplomber återbetalas ej, men skall fångstrapporteras. Ej rapporterade
plomber kan medföra avstängning från ﬁske.
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Barn under 16 år ﬁskar på och nyttjar vid avlivning målsmans gälplomb.

OMRÅDEN & SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Naulajärvi

NATTAVARA BY

Harrejaure
NATTAVARA STN

Catch & Release. Inom området från
600 meter uppströms bron i Muorkafors till
Kaipabäckens utlopp, 2,5 km nedströms bron
gäller catch & release på all ﬁsk.

JOKKMOKK 70KM

Siekajärvi

Catch & Release. Inom området från
Kraftledningen Pakkohedarna till parkeringen
uppströms Karsbergsfallet, totalt 2,5 km gäller
catch & release på all ﬁsk.

Upplåtelse av ﬁske i älven bygger på att samtliga
tar ansvar för ett hållbart nyttjande av älven som
resurs. Nedskräpning och vårdslöst agerande
längs älven kan medföra avhysning och avstängning från ﬁske i framtiden. Avhysning kan ske
med omdelbar verkan av tillsynsman.

Catch & Release. Inom området från
bäckens utlopp vid Storåholms nedre ände till och
med utloppet i Holmsvattensel gäller catch &
release på all ﬁsk.

Lomontikoski

4 Brändbergsfallet – södra sidan. Området 300
meter uppströms bron i Klingersel till 300 meter
nedströms Brändbergsfallet innefattas av följande
särskilda bestämmelser. Sträckan upplåts från och
med 1 juni till och med 31 juli. Det är tillåtet att
ﬁska med ﬂugspö och spinnspö. Endast en krok får
användas, oavsett metod, med en största storlek av
12 mm mellan krokskaft och krokspets.
Det är inte tillåtet att använda bly eller andra
tyngder vid ﬁske. Fisket sker enligt principen ett
kast ett steg. Detta gäller alla - såväl ﬂug - som
spinnﬁskare. Övriga tider råder totalt ﬁskeförbud.

Vuotnarjaure

Ta med skräpet hem och agera varsamt i naturen.
Muorkafors
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VUOLLERIM 15KM
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5 Klingersel – norra stranden. Fiskeförbud – ingår
ej i detta ﬁskekort. Fiskeförbudet gäller från nacken
på Öjselforsen till och med Nedre Långforsen.
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Några tips för att öka ﬁskens möjligheter till överlevnad.
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7 Nattavaara. – Fiskeförbud - ingår ej i detta
ﬁskekort.

C&R

PÅLKEM

Karsbergsfallet

Liva

> Kroka av ﬁsken försiktigt. Fiska gärna med klämd
hulling eller hullinglöst om du planerar att återutsätta
ﬁsken.
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Hällforsen

Mårdsel. Fiskeförbud - ingår ej i detta ﬁskekort.
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> Snabbt tillbaka i vattnet för att inte ﬁskens ömtåliga
gälar ska skadas.

C&R
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ANSVAR & RÄTTIGHETER

C&R
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Keskikoski
Armikoski
Alakoski
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Pålkemjaure

> Hantera ﬁsken varsamt för att inte skada ﬁskens
skyddande slemlager, fjäll och hud. Skadas de ökar
risken för angrepp av parasiter, bakterier och virus.

Randaträsk

Vatten som ingår i detta ﬁskekort.

6
MÅRDSEL

Grenholmsforsen
C&R

Vägar

Skajteforsen

Järnväg

Grundträsk

n

> Undvik köldskador - blaska vatten över ﬁsken vid
kallt väder. Frysskador på ögonen gör ﬁsken blind.

-Lillå
Norr
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LAKATRÄSK

Övriga vatten som kräver annat tillstånd.

-Lil
Sör

> Lyft ﬁsken försiktigt. Fatta tag i ﬁskens stjärtfena, om
så är möjligt, och stöd under magen vid avkrokning.
Kläm aldrig ﬁsken.
> Hjälp ﬁsken att återhämta sig genom att föra ﬁsken
framåt i vattnet för tillgodogöra sig av det syrerika
vatten som då passerar gälarna. Dra inte ﬁsken fram
och tillbaka - det kan skada gälarna. Släpp ﬁsken när
den börjar sprattla.

C&R

1
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Fiskeplats

NORRIÅN

3

Holmsvattensel
Djupsjön

KLINGERSEL
5
Holmsvattnet

Pataforsarna

Storlappträsk

2

Vatten med särskilda bestämmelser

65

Förbjudet ﬁske med detta ﬁskekort

4 Brändbergsfallet

> Fiskar är känsliga för uttorkning. Försök att göra
ﬁskens tid i luften så kort som möjligt.

Degervattnet

LÅNGSIKTIGT FISKEVÅRDSARBETE

Valvträsk
Rörån

Sandträsk

Flåsjön

Fiskekortsåterförsäljare

VALVTRÄSK
Bredträsket

SANDTRÄSK

RÖRÅN

Korpforsen

GENERELLA FISKEREGLER

Fiskekortsbilagans regler råder för ﬁske i Råneälven
med markerade biﬂöden. Allt ﬁske kräver särskilt
tillstånd i form av ﬁskekort och ibland gälplomb (lax).
Vi vill utveckla ﬁsket i Råne Älvdal till ett långsiktigt
hållbart vatten för vår unika laxstam, kommande
generationer, lokalbefolkning och besökare.
Råneälvens norra kortfiskeområde erbjuder ett
Grundträsket
gemensamt ﬁskekort för stora delar av älven och
gäller huvudfåran, med tillhörande sel, från
Råneträsk till gränsen mellan Bodens och Luleå
kommun, bortsett Mårdsels och Nattavaraara
byavatten. Kortet gäller även Rörån & del av
Livasälven till Gällivare kommungräns.

Stora
Stenträsk

ÖVERSTBYN
GUNNARSBYN

Gunnarsdjupträsk

Vitträsket

ram

sån

Lassbyforsen
LASSBYN

SÖRBYN

Fiske med mask eller annat naturligt/doftande agn är förbjudet i allt
strömmande vatten. T ex. mask, powerbait, räkor, maggot, ﬁsk.

SUNDSNÄS
Degerselet

Bjuråälven

Ab

Kvarnån

Dessa regler gäller hela kortfiskeområdet - även de sträckor som har särskilda
bestämmelser. Finns ﬂer ﬁskare på samma ﬁskeplats skall nyanlända ﬁskare
påbörja ﬁsket uppströms och sedan ﬁska sig nedströms. Fisket sker enligt
principen ett kast – ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en ﬁskeplats.
Detta gäller alla - såväl ﬂug- som spinnﬁskare.

Sågdjupträsket
Långforsen
NIEMISEL

Inre Fällträsk

Max en trekrok vid ﬁske i strömmande vatten är tillåtet - med en största
öppning mellan krokskaft och spets av 12 mm, normalt strl 4.

Yttre Fällträsk
Hasaforsen

Hemträsk
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Det är inte tillåtet att använda sänken i någon form vid ﬁske i strömmande
vatten. Flöten är tillåtet. Till strömmande vattten räknas ej Valvträsket,
Fällviken, Överstbyträsket, Gunnarsbyträsket, Degerselet, Avan samt
Grundträsket och Stor-Lappträsket.

PRÄSTHOLM
Prästholmsforsen

Ryckﬁske är förbjudet enligt svensk lag.
Harr (Thymallus thymallus) förekommer i hela älvsystemet. Den leker under
våren och är fredad under perioden 1 mars – 31 maj. Under denna period skall
all harr återutsättas. Minimimåttet för harr är 35 cm. Vi rekommenderar
sparsamt uttag av harr.

Gädda (Essox lucius) är vanligt förekommande i hela älvsystemet, med mycket
starka bestånd i kustområdet och de större selen. Leker på våren, men är ej
fredad under någon period av året. Gäddan har inget minimimått. Även gädda
kan återutsättas.
Abborre (Perca ﬂuviatilis) förekommer längs hela älvsystemet i varierande
bestånd. De större selen håller normalt starka bestånd. Abborren är vårlekande men är ej fredad under någon period av året. Abborren har inget
minimimått.
Gös (Perca lucioperca) ﬁnns i begränsad omfattning i de nedre selområdena av
Råneälven. Når vikter på upp till 10 kg. De vanligaste fångsterna är ﬁskar på
0,5 – 2 kg. Minimimåttet för Gös är 40 cm. Gösen har ingen fredningsperiod i
Råneälven.
Övriga arter som förekommer i Råneälven är bland annat – Lake, Mört, Stäm,
Benlöja, Sik, Siklöja, Nejonöga, Gärs, Brax, Ål, Id och Simpa. Dessa regleras ej
av särskilda minimimått eller fångstkvoter.
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Gilla oss på facebook för
löpande information
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Laxen (Salmo salar) är tidigt uppvandrande i Råneälven. Uttaget av lax är
begränsat i hela älven till max 1 lax/ﬁskare och dygn, under perioden 19 juni
till 31 juli. Övrig tid på året skall all lax ovillkorligen återutsättas.
Minimimåttet för lax är 50 cm. Laxen leker under hösten.

Norr- och Sörforsen

5
EÅ 3
LUL

Öringen (Salmo trutta) förekommer i stationär och havsvandrande form.
Öringbeståndet i Råneälven är så svagt att det inte kan betraktas som en
ﬁskbar resurs. Därför är öringen fredad året runt i hela älven inklusive dess
biﬂöden. All fångad öring ska ovillkorligen återutsättas. Öringen leker under
hösten.

5KM
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FÖRSÄLJARE AV FISKEKORT & GÄLPLOMBER

FÖRSÄLJARE AV FISKEKORT

GÄLLIVARE
TURISTBYRÅN, 0970-16660, INFO@GELLIVARELAPLAND.SE

NATTAVAARA
ICA NATTAVAARA, 0970-40010

JOKKMOKK
DESTINATION JOKKMOKK, 0971-222 50, INFO@DESTINATIONJOKKMOKK.SE

LULEÅ
TURISTBRÅN/VISITLULEÅ 0920-293500, TURISTBYRA@LULEA.SE

GUNNARSBYN
RÅEK, 0924-21359, INFO@RAEK.NU

GUNNARSBYN
GUNNARSBY LIVS, 0924-21010

SÖRBYN
SÖRBY TURISM, 0924-22036, INFO@SORBYN.SE

ÖVERSTBYN
NESTORS CAFÉ, 070-243 35 27 (EVA), INFO@NESTORSCAFE.SE

NIEMISEL
NÄRA DIG LIVS, 0924-20135, HILLEVI.B.SANDSTROM@TELIA.COM
RÅNEÅ
MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ , 0924-57500, MBK-RANEA@LULEA.SE

Du kan även köpa ditt ﬁskekort på

BODEN
TURISTBYRÅN, 0921-62410, INFO@UPPLEVBODEN.NU

ﬁskekort.se/ranealven

LULEÅ
WILDMARKSHOPEN, 0920-10052, INFO@WILDMARKSSHOPEN.SE

VILL DU ENGAGERA DIG I ELLER STÄLLA FRÅGOR RÖRANDE FÖRVALTNINGEN
AV KORTFISKEOMRÅDET I RÅNEÄLVEN ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA
STYRELSEN I DEGERSELSBYGDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

MAILA PÅ INFO@RANEALVEN.SE ELLER GÅ IN PÅ RANEALVEN.SE FÖR
KONTAKTUPPGIFTER TILL DE ANSVARIGA FÖR KORTFISKEOMRÅDET.
GILLA OSS PÅ FACEBOOK.COM/RANEALVEN SÅ FÅR DU LÖPANDE INFO.

