
 

 



 

Föreningens syfte och mål 
Pite älv ekonomisk förening bildades hösten 1998. Tyngdpunkten i verksamheten skall ligga på att förbättra förutsättningarna för 

turism baserad på sportfiske inom Piteälvens vattensystem och skärgård.  

Föreningen är ett forum för samarbete och utveckling av kommunerna i Pite älvdal som attraktivt besöks- och boendeområde.  

Medlemmar är de fyra älvdalskommunerna, Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå tillsammans med företag, organisationer och 

föreningar inom dessa kommuner som är intressenter inom turistnäringen eller är förvaltare av fiskevatten. Även privatpersoner 

som är fiskerättsägare inom föreningens verksamhetsområde kan vara medlemmar.  

Arbetet påbörjades under 1998 med att identifiera vilka arbetsområden som var prioriterade för att öka intresset för besökande 

sportfiskare i älvdalen. 

Några frågor som kom fram som prioriterade i början av föreningens verksamhet var: 

- Hur får vi till en gemensam syn på förvaltning av de vandrande fiskbestånden (lax och havsöring)? 

 - Information om nyttan av gemensamma regler och förvaltning.   

 - Utbildning i fiskebiologi o fiskevård. 

 - Förbättrad fisketillsyn. 

 - Gemensamt system för fiskekortsförsäljning. 

- Lax och havsöring tillbaka till älven i större antal. 

    - Inlösen av yrkesfisket i mynningsområdet. Låt fiskarna simma upp i älven för lek. 

  - Sikfors kraftverk. Diskussioner med kraftverksbolaget om fisktrappans funktion mm. 

  - Påverkansarbete mot myndigheter om en förändring av fiskepolitiken.  

- Förbättra förutsättningarna för företag som arbetar med sportfisketurism. 

 - Marknadsföring av älvdalen. 

 - Utbildningsinsatser. Ex. Paketering och prissättning av aktiviteter. 

 - Hjälp med hemsidor. 

- Hur kan vi förbättra kvalitén på fiskemöjligheterna i hela älven med biflöden? 

  - Arbeta långsiktigt med återställning av miljön i vattendragen efter flottningsepoken. 

                       - Åtgärda andra skador i vattenmiljön som vandringshinder och dikning. 

  - Försöka påverka de stora fiskerättsägarna Sveaskog och Länsstyrelsen till ett större engagemang   

     i frågorna kring utveckling av sportfiskemöjligheterna i älvdalen. 

 - Nya upplåtelseformer som är bättre anpassade till sportfiskeföretagens behov. 

Resultat på vägen 
Under de år som föreningen varit verksam har vi sökt samarbete med fiskerättsägare, myndigheter och andra intressenter som har 

möjlighet att påverka turismnäringen i älvdalen på ett positivt sätt. 

Föreningen har medverkat i, och drivit, projekt för att återställa miljön i älven och dess biflöden. Projekten har haft som 

övergripande syfte att fler laxar, havsöringar och andra arter som lever i vattendragen ska få bättre möjligheter att leka och växa 

upp.  

I samarbete med liknande organisationer, i de älvar där det finns naturliga laxbestånd, har vi informerat och bearbetat myndigheter 

i frågor kring förvaltning av våra lax- och havsöringsbestånd. Vi hoppas att detta arbete har inneburit en mera långsiktig syn på vad 

som krävs för att få upp våra lax- och havsöringsbestånd på en nivå som gör att vi kan erbjuda besökare och lokala fiskare en god 

chans till fångst.  

Vi har erbjudit våra medlemsföretag hjälp med olika marknadsföringsåtgärder som förhoppningsvis hjälpt till att visa vad vår 

fantastiska älvdal har att erbjuda. Sportfisketurismen ger intäkter för besöksnäringen i älvdalen. 

Kurvorna som visar uppvandring av lax och havsöring börjar visa positiva resultat. Fler fiskar vandrar upp i älven. Försäljningen av 

fiskekort ökar i de ”byavatten” som säljs via vårt gemensamma fiskekortssystem. Intresset från investerare som vill satsa på 

sportfisketurismen har ökat de senaste åren.  

Vi hoppas att denna positiva trend fortsätter och att utvecklingen kring sportfisketurism och aktiviteter kopplade till älven fortsätter 

att öka under kommande år. 

 



Våra medlemmar 

 
Arjeplogs kommun 

Arvidsjaurs kommun 

Älvsbyns kommun 

Piteå kommun 

Älvsby Sportfiskeklubb 

Sikfors Fiskevårdområde 

Böle-Pålbergets samfällighetsförening 

Jäkna stugförening 

Storforsens Sportfiskeklubb 

Älvsbyns Byamäns Samfällighetsförening 

Tväråns Intresseförening 

Moskosels Byautvecklingsgrupp 

Öjeby byamäns samfällighet 

Racksunds Byaförening 

Boqvist Natur o Fritid, Arvidsjaur 

Polar Outdoor Life 

På Land och Vatten 

Arvidsträsk Fiskedelägarförvaltning 

Naturfiskeguiden, Kaj Kottelin 

Stormyrbergets Lantgård 

Manjärvs Fiskevårdområde 

Sikfors Konferens och Fritidsby 

Arctic Fishing & Hunting 

Wilderness Life in Arvidsjaur AB 

Flyfishing Lapland by Burning Snow 

Moskosels Fiskevårdsförening 

 

Utbildningar 
Utbildningar för medlemmarna inom olika områden har 

anordnats. 

- Ekologisk fiskevård, praktisk kurs för iordningställande 

av lekbottnar i mindre strömmande vattendrag. 

- Studiecirklar för utbildning av fisketillsynsmän har 

genomförts. 

- Studiemateriel för byautvecklingsmöjligheter kopplat till 

sportfisketurism har tagits fram. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deltagare vid fiskevårdsutbildning.  

 

Fiskekort 
Fiskekort med gemensam utformning för Pite älvdal 

tagits fram. Fiskerättsägarna i älvdalen erbjuds att delta 

med sina områden i detta fiskekort som Pite älv 

ekonomisk förening administrerar. Syftet är att på detta 

sätt kunna nå fler besökare med de områden som finns 

tillgängliga och i och med detta öka omsättningen av 

fiskekort i älvdalen. 

Besökande sportfiskare och fiskekortsförsäljarna är 

positiva till upplägget. Försäljning av fiskekort finns både 

via Internet och traditionella fiskekort. 

 
Under 2016 såldes 4 400 fiskedygn till en sammanlagd 

bruttointäkt på 220 000 kr. Sedan 2001 har det sålts 

fiskekort genom föreningen till en bruttointäkt av 1,7 

milj. kr. Intäkter som utbetalats till respektive område 

som deltar i fiskekortssamarbetet. 

River online 
Tre mätstationer "River online" har som kan ge 

information om vattennivån i älven kontinuerligt. 

Stationerna finns vid broarna i Älvsbyn, Vidsel och där 

Inlandsbanan korsar Piteälven. Här visas också 

vattentemperatur och lufttemperatur i realtid. Dessa 

data är ju också intressanta för sportfisketurister och 

andra som har aktiviteter i och kring älven. 

Mätstationerna är finansierade av Älvsbyns kommun och 

Älvsbyns Energi AB. Pite älv ekonomisk förening har 

bidragit med lokal kunskap kring placering och med 

arbetstid vid planering och montering. 

 

 

 

 

 
 

Data från nivåmätare vid bro över Pite älv i Älvsbyn.  

 



 

Medverkan i olika evenemang 

Föreningen har medverkat vid en rad fisketävlingar och 

andra liknande evenemang under åren. Våra medlemmar 

som stått som arrangörer har fått stöd för 

marknadsföring och informationsverksamhet i anslutning 

till evenemangen. Som exempel kan nämnas Arjeplog 

Trolling Masters, Racksunds fiskefestival, 

Arvidsträskdraget, Sikfors Fiskefestival m.fl. 

Sikfors Fiskefestival.  

All fångad fiske återutsätts. Poäng beräknas 

per cm fångad fisk.  

Bild på fisk med mått skickas med telefon till 

tävlingsledningen.  

 

Evenemangen är populära och 

har stor betydelse för att ta 

tillvara fiskeintresset hos både 

lokalbefolkningen och 

tillresande turister. 

 

Sjökort 

Det sjökort som tagits fram på Tjeggelvas i samband med 

genomförandet av trollingtävlingarna där har 

delfinansierats av Pite älv ek förening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttjanderättsavtal för fiskeområden 

Avtal om fiskerätt har tecknats för delar av Stockfors-

älven samt Trollforsenområdet och Fällforsenområdet i 

Piteälven. Här finns det möjlighet för medlems-företagen 

att få tillgång till ett mera ”exklusivt” fiske där 

fisketrycket är betydligt lägre än i fiskevatten som är 

öppna för allmänheten. I dessa områden pågår ett arbete 

med fiskevård och förvaltning för att kunna erbjuda ett 

fiske med hög kvalitet.   

Fällforsen 

 

 
Trollforsarna 

I Trollforsenområdet arbetar vi tillsammans med 

Rewilding Lapland för att, på sikt, ge möjlighet för en 

etablering av en boendeanläggning i området.  

 
Björnideforsen, Trollforsenområdet. 

 



Förändringar inom laxförvaltningen 

 Radikalt minskade fångstkvoter för yrkesfisket. 

 Förbättrad tillsynsverksamhet. 

 Ny laxförvaltningsplan inom EU. (På gång) 

 Förändrade fiskeregler i fritidsfisket både i 

kustområdet och i älvarna. 

 

Lax och havsöring, påverkan och 

förvaltning. 
Föreningen har medverkat i 4 projekt som arbetat med 

laxförvaltning, från 2002 – 2017 (fortfarande pågående).  

Målsättningen har varit och är fortfarande att förändra 

laxförvaltningen. Tidigare har älvarna primärt varit 

laxproducenter till yrkesfisket. I framtiden ska 

laxproduktionen i respektive älv användas lokalt som en 

resurs för bl.a. sportfisketurism 

Under dessa 16 år har en rad uppvaktningar av politiker 

och tjänstemän, på regional, nationell och EU-nivå, 

genomförts för att informera om bristerna i 

laxförvaltningen.  

  
Studiebesök av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vid Piteälven 2003.  

 

 

Studiebesök av landsbygdsdepartement vid Piteälven 2010. F.v. Anna Larsson, 

Ellen Johnsson Landsbygdsdepartementet, Jan Isaksson  

Pite älv ek. för. 

Jordbruksminister Eskil Erlandsson i Jokkfall 2010.   

 

    
 

 

Vi är nu, och har tidigare varit, representerade i styr- och 

referensgrupp i de projekt kring laxförvaltning som drivits 

genom Norrbottens kommuner (tidigare 

kommunförbundet Norrbotten).  

Som en del av påverkansarbetet har vi har medverkat när 

jordbruksministrar, statssekreterare och 

generaldirektörer besökt Norrbotten för att informera sig 

om fiskeförvaltning.    

Dessa projekt har haft en mycket stor betydelse i arbetet 

med förändring av hur resursen lax och havsöring 

fördelas och förvaltas.  

 

 

 
Antal laxar som fångats i yrkesfisket i Östersjön och vid kusten. 

Förändringarna tillsammans med en helt ny syn på 

fiskeförvaltning där varje älv ska nyttjas efter sin bärkraft 

har fått till resultat att lax- och havsöringsbestånden 

långsamt håller på att återhämta sig. 

 

 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1
9

93

1
9

95

1
9

97

1
9

99

2
0

01

2
0

03

2
0

05

2
0

07

2
0

09

2
0

11

2
0

13

2
0

15

Total fångst

Kvot (TAC)

Svensk fångst

Antal laxar 



 

Sikfors kraftverk, fiskvandring. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Utveckling av lax- och havsöringbestånden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dammutskov och fisktrappans mynning vid dammen i Sikfors. 

 

 

Från föreningens bildande har kontakter tagits med 

kraftverksägarna för att få till en förbättrad möjlighet för 

fisk att passera dammen i Sikfors. Under åren har mycket 

tid och energi lagts ner i diskussioner kring frågor som 

gäller funktionen av fisktrappa och smoltavledare. En del 

förbättringar har genomförts men det finns fortfarande 

behov av ytterligare åtgärder för att nå upp till älvens 

maximala potential för lax och havsöring.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Smoltavledare vid dammen i Sikfors. 

 

 



 

Miljöåterställning av Pite- och Vindelälven 

Under drygt 100 år hade Piteälven med biflöden fungerat 

som transportväg för timmer från inlandet ner till kusten. 

Timmer på väg mot kusten                       

Rensad forssträcka                       

År 2002 påbörjades arbetet med att återställa Piteälven 

och dess biflöden efter flottningsepoken.  

Ett samarbetsprojekt med våra kollegor i Vindelälven 

inleddes och vi beviljades pengar till det då största 

projektet i sitt slag i Sverige. I det inledande projektet 

beviljades 25 milj. kr fördelade jämt på de två älvdalarna. 

Efter avslutning av det inledande samarbetsprojektet 

2007 har vi arbetat vidare i respektive älvdal.  

Fram t.o.m. 2011 har vi i Piteälven med biflöden fått 

möjlighet att använda 29,7 milj. kr till återställnings-

arbeten.  

Arbetstillfällen 

Under projekttiden har ca 30 årsarbeten genererats i 

form av projektledning, maskinförare, fältarbetare som 

jobbat med arbetsledning av maskiner och 

iordningställande av lekbottnar för fisk, inventering av 

vattendrag mm. Förutom dessa så har forskare från SLU 

och Umeå Universitet varit knutna till projekten. 

 

 

 

Pågående miljöåterställning.                       

 

Under senare delen av projektiden har ett nära 

samarbete skett med liknande arbeten i Byskeälvens 

vattensystem. Tack vare detta har det varit möjligt att 

erbjuda längre anställningar för projektledning och 

fältarbetare och med det behålla kompetens och 

erfarenhet hos personal som starkt bidragit till en hög 

kvalitet i återställningsarbetet. 

 

Iordningställande av lekbottnar 

  
Miljöåterställning vintertid.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sträckor i de vattendrag där miljöåterställning efter flottningen genomförts. 



 

Resultat av arbetet med miljöåterställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exempel på återställda objekt. Övre bilden från Sikån. Nedre bilden från Piteälven. 

Några data från genomförda miljöåterställlningsarbeten:  

 

Biotpvårdad areal = Den yta där man med maskinerna har lagt ut sten och grus från de utrivna 

flottledsbyggnationerna. 

Återvunnen areal = De ytor, sidofåror och tidigare torrlagda områden, som öppnats upp så att vatten kan 

strömma igenom efter att flottledsbyggnationer rivits ut. 

Åtgärdad volym = Den sammanlagda volym av sten och grus som rivits ut och lagts tillbaka i älven och 

biflödena. 

För att få perspektiv på ytor och volymer som åtgärdats kan man nämna att:  

Arealerna motsvarar  

Biotopvårdad areal: 1 517 185  m2 = 152 ha = ca 300 fotbollplaner    

Återvunnen areal produktionsyta: 741 680 m2 = 75 ha = ca 150 fotbollsplaner 

Volymerna motsvarar  

Åtgärdad volym: 601 117 m3 är ungefär 60 000 fulla lastbilar med 10 m3 per lastbil 

Åtgärdade dammar : 4 st. (2 dammar har rivits och 2 dammar har åtgärdats så fisk kan passera). 

Åtgärdade vägtrummor: 37 st. ( 7 st. har bytts ut mot broar och 30 st. har åtgärdats genom tröskling så att det  

                                                        kan bli möjligt för fisk att passera) 

Tillskapade lekbottnar Pite älv med biflöden: 1250 st. sammanlagt ca 3700 m2       

 



 

Östersjölaxens livscykel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laxen kläcks under våren. Laxungarna som kallas för stirr 

stannar mellan ett och ända upp till fyra år i älven 

beroende på var laxen haft sin födelseplats. När 

laxungarna nått en längd av 10 till 16 cm så ställer 

laxungarna om sig till ett liv i havet. Detta kallas för 

smoltifiering. Vandringen mot kustområdet sker i 

samband med en ökning av vårflöden (skogs- eller 

fjällflod). Från älvarnas mynningsområden börjar resan 

ner till de rika uppväxtområdena i södra Östersjön. 

Laxens huvudföda är strömming och skarpsill. Laxen 

stannar i dessa områden ett till flera år innan resan 

tillbaka till hemälven börjar. 

 

Inlösen av fiskevatten i mynningsområdet. 
Under 5 år (2003-2007) har vi via avtal med den 

yrkesfiskare, som hade fiskerätt i området vid 

Jävreholmen och Stenskär, kunnat medverka till att fisket 

med fasta redskap har upphört i detta område. I denna 

lösning medverkar också Piteå kommun som efter 

avtalets slutförande inte upplåter fiskerätten till någon 

annan i fortsättningen. Detta avtal har varit till stor nytta 

för lax och havsöring då det gäller möjligheten att vandra 

upp i älven för lek. 

 

Vi har också fortsatt med denna typ av inlösenavtal då 

det gäller Jävre byamäns fiskevatten. Här ”arrenderar” vi 

de flesta av byns fasta fiskplatser via ett avtal med 

byamännen så att dessa inte används för fiske med fasta 

redskap. Detta innebär att fisketrycket minskar i en viktig 

del av närområdet till Piteälvens mynning.  
 

 

 

 

ReBorN projektet 

 
Under 2016 fram till 2021 pågår projektet ReBorN som 

ägs av Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. 

Här arbetar man med samma typ av miljöåterställning 

som vi gjort tidigare. 

I vårt område blir det praktiska åtgärder genomförda i 

Stockforsälven och Vitbäcken. 

I projektet genomförs också återställning i Åbyälven och i 

Byskeälvens övre del. 

 

Miljötillstånd 

Vi har under åren före ReBorN-projektets start tagit fram 

underlag för de miljödomar som krävs för att driva denna 

typ av arbeten och vi fortsätter att medverka kring de 

vattendrag där vi kan bidra med lokal kunskap.  

 

Arbetstillfällen 

De personer som arbetat i tidigare projekt har möjlighet 

att få fortsatt anställning. Detta gör att kompetensen 

inom detta område behålls och förstärks. 

 

 

 

Jävre byamäns fiskeplatser för fiske med fasta redskap. (13 st.) 

 

 

 



 

Piteälvens vattenråd 

 
Då genomförandet av EU:s vattendirektiv påbörjades fick 

Pite älv ekonomisk förening frågan om vi kunde fungera 

som administratör av Piteälvens vattenråd.  

Det godkändes av styrelsen och vi har sedan 2008 

fungerat som ansvarig för vattenrådets verksamhet och 

ekonomi. Genom detta uppdrag har föreningen erhållit 

ersättning för det arbete, 50 – 70 tim/år, som gjorts i 

vattenrådet. 

Som en del i samarbetet inom vattenrådet har en bio-

topkartering av Jävreån och Rokån genomförts. 

Underlaget används vid planering och genomförande av 

åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen. 

I ett lokalt projekt inom vattenrådsarbetet i området 

kring Rappen och Labbas pågår ett arbete för att 

förbättra fisket. Detta genomförs tillsammans med 

Rappen-Labbas intresseförening, Skelleftekraft och 

Länsstyrelsens fiskeenhet. Förutom fiskevårdåtgärder 

undersöks möjligheterna till en förändring av gällande 

dom för regleringen av Rappendammen.  

Exempel på organisationer vi samverkar 

med 

 

 
 

Vi är medlemmar i den ideella föreningen 

”Östersjölaxälvar i samverkan” som arbetar med 

laxförvaltningsfrågor. Här finns de flesta ”vildlaxälvar” 

som mynnar i Östersjön med som medlemmar. Vi har en 

plats i föreningens styrelse. 

 

Stiftelsen har till uppgift att samla in pengar för att stödja 

organisationer i arbetet med att förbättra 

förutsättningarna för östersjölaxen. 

Vi får bidrag från stiftelsen för delar av de kostnader vi 

har i samband med inlösen av fiskeplatser för fasta 

redskap. 

 

 

 

Tillsammans med Skogsstyrelsen har inventering av 

vägtrummor genomförts i Pite älvdal. Inventeringen har 

utförts av personal i de fyra älvdalskommunerna via 

”Gröna jobb”. Här har man undersökt stora delar av det 

allmänna vägnätet och skogsbilvägarna.  

Det visade sig att ca 30 % av de inventerade 

vägtrummorna var vandringshinder för fisk och andra 

vattenlevande organismer. 

 

 

Vägtrummor Holmträskbäcken före åtgärd. 

 

 

  
Holmträskbäcken efter åtgärd.   

 

 

 



Fiskräkning i Fällforsen 
 

 

 

 

 

 

Fällforsen med fisktrappan längst till vänster i bild. 
 

För att undersöka hur fisktrappan vid Fällforsen 

fungerade köptes en fiskräknare in 2008. 

Under åren 2008 – 2015 har vi samlat in data på 

uppvandrande lax och havsöring som passerat räknaren. 

Det har visat sig, under åren, att mer än 50 % av de fiskar 

som passerar Sikfors också passerar fisktrappan vid 

Fällforsen.  Hur stor andel som vandrar förbi forsen utan 

att passera fisktrappan vet vi inte i dagsläget. Lax och 

öring kan passera ”naturligt” då fisk fångats uppströms 

forsen före fisktrappan byggdes. 

 
Laxar i kö för passage i räknaren vid Fällforsen. 

 

 

 

 

 

 

 
Öring som passerar räknaren vid Fällforsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisktrappan vid Fällforsen 

 

 

Data på de fiskar som passerat har presenterats på vår 

hemsida och bidragit till fiskeintresset då man fått 

uppdaterad statistik över uppvandrande fisk. 

De uppvandringsdata som vi samlat in har också skickats 

in till berörda myndigheter. Detta har fått till följd att vår 

roll som samarbetspartner har stärkts i diskussioner kring 

hur lax och havsöring ska förvaltas i Piteälvens 

vattensystem.  

 

 

 

 



 

Trollforsenområdet 

Kring Trollforsarna finns möjlighet till många olika 

aktiviteter. Förutom fisket är området är känt som ett 

eldorado för forspaddlare och här är det många som 

utmanar kraften i älven med sina kajaker.  Här finns även 

mycket goda möjligheter till andra aktiviteter kopplat till  

älven och den omgivande naturen.  
 

 

 

 

 

 

Forspaddlare i Trollforsen. 

 

Sedan 2016 har vi i föreningen ingått ett avtal med 

Rewilding Lapland där vi arbetar tillsammans för en 

utveckling av Trollforsenområdet. 

Avtalet omfattar två delar: 

- Praktiska fiskevårdsarbeten med iordningställande av  

  lekbottnar för strömlevande fisk. 

- Affärsutveckling med målet att etablera en  

  boendeanläggning i området. 

Genom avtalet har vi kunnat få tillgång till 450 000 kr från 

Rewilding Lapland att använda till praktiska åtgärder för 

att förbättrat fiske. 

 

Elfiskeundersökning. 

 

 
Iordningställande av lekbotten. 

 

Fiskeupplevelser 
 

Piteälven med biflöden och omgivande sjöar bjuder på 

ett stort urval av fiskeupplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 
Harrfiske. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flugfiske efter regnbåge. 

 

 

Pimpelfiske på blank is. 

 



 

Framtiden, fortsatt arbete för utveckling 
Medlemsutveckling. 

Arbeta med att knyta fler företag inom sportfisketurismnäringen för att kunna erbjuda sportfiskeupplevelser av hög kvalitet.  

Att få fler fiskerättsägare, byasamfälligheter och fiskevårdsområden som medlemmar i föreningen är viktigt för en förbättrad 

samordning av fiskevårdsarbete, tillsyn och förvaltning av fisket.  

Aktiviteter kring fisket ska ge ekonomisk avkastning till fiskerättsägare och företag inom sportfisketurismnäringen. 

 

Fiskekortsområden. 

Utöka fiskekortsförsäljningen med flera fiskekortsområden för att erbjuda besökande sportfiskare bra service och tillgänglighet. 

              - Fler områden i Piteälven. 

              - Fler områden utanför älven (sjöar, byavatten) om intresse finns. 

              - Arbeta för en förbättrad fångstrapportering som kan ge ett bättre underlag för fiskevårdåtgärder. 

 

Utveckling av sportfisket som näring. 

Påverkansarbete mot myndigheter och beslutsfattare för att resurser avsätts för utveckling av sportfisketurismnäringen. 

Arbeta med att få till stånd en förvaltning av fisket i det område som inte är lax- och havsöringsförande så att det är bättre 

anpassat till förutsättningar för att bedriva sportfisketuristisk verksamhet.  

Ex. rådighet över delsträckor av älven i området ovan odlingsgränsen. 

 

Medverkan i evenemang. 

Stödja medlemmar som arrangerar evenemang som kan öka intresset för sportfiske i älvdalen. 

 

Utveckling av de områden som vi förvaltar inom föreningen. 

Etablering av anläggning (fiskecamp) längs Piteälven. 

Fortsatt samarbete med Rewilding Lapland då det gäller att kunna erbjudas boende vid en lodge i Trollforsenområdet inom de 

närmaste åren. 

Vidareutveckla fisket i Stockforsälven efter de miljöåterställningsarbeten som genomförs inom ReBorN-projektet.   

               

Lax och havsöring, påverkan och förvaltning. 

Påverkansarbete på Skellefteå Kraft AB för att de åtgärder vi föreslagit för att förbättra möjligheterna för upp- och nedvandring 

vid Sikfors kraftverk genomförs. 

Samarbete med övriga organisationer (älvdalar) i Norrbotten för att höja statusen på sportfiskenäringen och att få till en större 

del av nyttjandet av lax och havsöring till älvarna. 

              - Ny laxförvaltningsplan väntas från EU under 2018. (Ännu inte beslutad) 

              - Uppföljning av regler (Nya fiskeregler för älvarna beslutade under 2013) och laxförvaltningsplan kräver ökade   

                 medel för tillsyn. Påverkan på ansvariga myndigheter. 

 

Marknadsföring. 

Undersöka möjligheterna att marknadsföra fisket som företag och föreningar i älvdalen kan erbjuda på ett bättre sätt. I första 

hand fisket på andra arter än lax och havsöring. 

Utökat samarbete med turistorganisationerna i de 4 älvdalskommunerna kring marknadsföring av området. 

 

Fiskevård. 

Fortsättning av arbetet med miljöåterställning efter flottningsepoken i Piteälvens biflöden. 

Slutförande av fiskevårdsarbetet i Trollforsenområdet med iordningställande av lekbottnar. 

Medverkan i LONA-projekt som ägs av Piteå kommun med aktiviteter som syftar till återintroduktion av havsöring och 

iordningställande av lekbottnar i Lillpiteälven. 

 

Vattenmiljön i älvdalen. 

Fortsatt arbete inom Piteälvens vattenrådsområde. Administration, information, mm. 
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