REGLER OCH INFORMATION SAMT KÖP AV FISKEKORT:
WWW.RANEALVEN.SE
FISKKORT GÅR ÄVEN ATT KÖPA PÅ FÖLJANDE PLATSER OBS! EJ LAXFISKEKORT:
GÄLLIVARE: ERIKSSON CENTER, UPPLAGSVÄGEN 17, 0970 - 669 60

FISKEKORTSBILAGA

NATTAVAARA: ICA NATTAVAARA, 0970-40010

RÅNE ÄLV & BIFLÖDEN
Gäller fr o m 2020-06-01

JOKKMOKK: DESTINATION JOKKMOKK, 0971-222 50, INFO@DESTINATIONJOKKMOKK.SE
GUNNARSBYN: GUNNARSBY LANTHANDEL, 0924 - 210 10,
INFO@GUNNARSBYLANTHANDEL.SE
RÅEK, 0924-21359, INFO@RAEK.NU

Kortfiskeområdet är möjligt genom
det goda samarbetet mellan
DEGERSELSBYGDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRBYN: SÖRBY TURISM, 0924-22036, INFO@SORBYN.SE
Råneträsk
GÄLLIVARE 56KM

NIEMISEL: NÄRA DIG LIVS, 0924-20123, HILLEVI.B.SANDSTROM@TELIA.COM
RÅNEÅ: MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ , 0924-57500, MBK-RANEA@LULEA.SE

Saim

BODEN: TURISTBYRÅN, 0921-62410, INFO@UPPLEVBODEN.NU
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LULEÅ: WILDMARKSHOPEN, 0920-10052, INFO@WILDMARKSSHOPEN.SE
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Råneälvens norra kortfiskeområde

Naulajärvi

NATTAVARA BY

Harrejaure
NATTAVARA STN

3

JOKKMOKK 70KM

Siekajärvi

FÖRBUDSOMRÅDEN

Keskikoski
Armikoski
Alakoski

Klingersel – norra stranden. Fiskeförbud – ingår ej i
detta ﬁskekort. Fiskeförbudet gäller från nacken på
Öjselforsen till och med Nedre Långforsen.
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Lomontikoski
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Mårdsel. Fiskeförbud - ingår ej i detta ﬁskekort.
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Nattavaara. – Fiskeförbud - ingår ej i detta ﬁskekort.

Vuotnarjaure

Vatten som ingår i detta ﬁskekort.
Övriga vatten som kräver annat tillstånd.

Muorkafors
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Järnväg

LAN

Liva
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Fiskekortsåterförsäljare

VUODDAS
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Pakkokroken

Förbjudet ﬁske med detta ﬁskekort

Lombergfallen

Hällforsen
PÅLKEM

Karsbergsfallet
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Pålkemjaure
Randaträsk
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ATT ÅTERUTSÄTTA FISK

MÅRDSEL

Grenholmsforsen

> Kroka av ﬁsken försiktigt. Fiska gärna med klämd
hulling eller hullinglöst om du planerar att återutsätta
ﬁsken.
> Hantera ﬁsken varsamt för att inte skada ﬁskens
skyddande slemlager, fjäll och hud. Skadas de ökar
risken för angrepp av parasiter, bakterier och virus.

NORRIÅN
Holmsvattensel
Djupsjön

Holmsvattnet

KLINGERSEL
1

Pataforsarna

Storlappträsk

Brändbergsfallet
Degervattnet

Sandträsk

Flåsjön

Valvträsk
VALVTRÄSK

Stora
Stenträsk

Bredträsket

SANDTRÄSK

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

ÖVERSTBYN
GUNNARSBYN
Ab

Gunnarsdjupträsk

Vitträsket

ram

sån

Lassbyforsen
LASSBYN

SÖRBYN
SUNDSNÄS

Degerselet

Grundträsket
Bjuråälven

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

RÖRÅN

Korpforsen

Kvarnån

> 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.

Grundträsk

Rörån

> Lyft ﬁsken försiktigt. Fatta tag i ﬁskens stjärtfena, om
så är möjligt, och stöd under magen vid avkrokning.
Kläm aldrig ﬁsken.

Skajteforsen
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-Lillå
Norr

LAKATRÄSK

lån

> Snabbt tillbaka i vattnet för att inte ﬁskens ömtåliga
gälar ska skadas - lägg aldrig ﬁsken på marken.

-Lil
Sör

Några tips för att öka ﬁskens möjligheter till överlevnad:

Sågdjupträsket
Långforsen
NIEMISEL

Inre Fällträsk

Yttre Fällträsk
Hasaforsen

Hemträsk
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ANSVAR OCH RÄTTIGHETER

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.

PRÄSTHOLM
Prästholmsforsen

Ta med skräpet hem och agera varsamt i naturen!

Norr- och Sörforsen
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EÅ 3
LUL

Lax - minimimått 50 cm. Gälplomb och ﬁskekort krävs för ﬁske efter lax.
Det är tillåtet att ﬁska riktat efter lax mellan 1 juni och 31 augusti. 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.
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SÄRSKILDA LAXFISKEREGLER

5KM

IX 4

KAL

Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt ﬁskekort (Råneälvens Norra kortfiskeområde) 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.
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.
Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per ﬁskande och dag, under perioden 19 juni - 31 juli, oavsett hur många gälplomber man
införskaﬀat. 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.
Barn under 16 år ﬁskar på och nyttjar vid avlivning målsmans gälplomb.
C 2020 Fiskekortsbilagan sponsras av
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