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Fiskekontoret



Området är mycket lättillgängligt. På A-sektio-
nen finns natursköna promenad och cykelvä-
gar på såväl östra som västra sidan om älven.
De båda sidorna sammanbinds av hängbroar
via Korallen och Notören.
Det finns gott om parkeringsmöjligheter  på
båda sidor om älven.
Här finns för våra gästers trevnad sju stycken
vindskydd med ordninggjorda eldstäder samt
två grillvärn.
Bord och bänkar finns på ett flertal naturskönt
placerade ställen.

Vid fiskekontoret kan Ni under våra öppettider
få frysa in er fångst, området bistår med för-
packningsmateriel. Infrysningsmöjlighet finns
även på fiskecampen för deras gäster.
Ni kan hos oss hyra forsbåtar (roddbåtar) lämp-
liga för två-tre personer.

Behöver ni komplettera er fiskeutrustning går
det bra att göra detta på fiskekontoret till
mycket humana priser.
Även fiskecampen har denna service, där kan
Du även hyra spön och rullar. Vi på fiskekonto-
ret kan även bistå med enklare reparationer av
spön och rullar.

På vår telefonsvarare 026-722 93 får du dags-
aktuell information om väder och övriga förut-
sättningar för fisket, samt fångsterna från går-
dagen.

I omedelbar närhet av fiskeområdet finns ett
flertal matställen, där Ni kan få allt från frukost,
lunch till kompletta konferensevenemang.

På gångavstånd från fisket finns vandrarhem,
hotell och camping med stugor, husvagn och
tältplatser.

Våra fisketillsynsmän står gärna till tjänst med
information om metoder, fiskeplatser och
dylikt.

Bra att veta

Området är mycket lättillgängligt. På A-sektionen 
finns natursköna promenad- och cykelvägar på 
såväl östra som västra sidan om älven. De båda 
sidorna sammanbinds av hängbroar via Korallen 
och Notören.
Det finns gott om parkeringsmöjligheter  på båda 
sidor om älven.
Här finns för våra gästers trevnad åtta stycken 
vindskydd med ordninggjorda eldstäder samt  
två grillvärn.
Bord och bänkar finns på ett flertal naturskönt 
placerade ställen.

Vid fiskekontoret kan Ni under våra öppettider få 
frysa in er fångst, området bistår med förpack-
ningsmateriel.
Ni kan hos oss hyra forsbåtar (roddbåtar) lämpliga 
för två-tre personer.

Behöver ni komplettera er fiskeutrustning går 
det bra att göra detta på fiskekontoret till mycket 
humana priser. 

På vår telefonsvarare 026-722 93 får du dags-
aktuell information om väder och övriga för-
utsättningar för fisket, samt fångsterna från 
gårdagen.
 
I omedelbar närhet av fiskeområdet finns ett flertal 
matställen, där Ni kan få allt från frukost, lunch till 
kompletta konferensevenemang. 
På gångavstånd från fisket finns vandrarhem, 
hotell och camping med stugor, husvagns- och 
tältplatser.

Våra fisketillsynsmän står gärna till tjänst med 
information om metoder, fiskeplatser och dylikt.

Bra att veta



Notering Veckonr Påbörjas Avslutas

01 08.00 16.00
02 07.30 16.15
03 07.15 16.30
04 07.00 16.45
05 06.45 17.00
06 06.30 17.15
07 06.15 17.30
08 06.00 17.45
09 05.45 18.15
10 05.30 18.30
11 05.15 18.45
12 05.00 *
13 05.00 *
14 05.00 20.30
15 05.00 21.00
16 05.00 21.15
17 05.00 21.30
18 05.00 21.45
19 05.00 22.00
20 05.00 22.00
21 05.00 22.00
22 05.00 24.00
23 05.00 24.00
24 05.00 24.00
25 05.00 24.00
26 05.00 24.00
27 05.00 24.00
28 05.00 24.00
29 05.00 24.00
30 05.00 24.00
31 05.00 23.00
32 05.00 22.30
33 05.00 22.00
34 05.00 21.30
35 05.00 21.00
36 05.00 20.30
37 05.15 20.15
38 05.30 20.00
39 05.45 19.45
40 06.00 19.30
41 06.30 19.15
42 06.30 18.45
43 06.45 18.30
44 06.15 16.45
45 06.40 16.30
46 07.05 16.10
47 07.20 15.55
48 07.35 15.40

Följande tider gäller för A-sektionen, fr o m
premiären* 3.e lördagen i mars-30/11 samt för
C-sektionen och B-sektionens oskuggade vatt-
ten, när fisket tidigast får påbörjas och skall ha
upphört. Dessa tider gäller fiske riktat efter lax
och havsöring.

Fisketider B-sektionens Bygdevatten
1.1-14.3 08.00-17.00
15.3-31.3 06.00-18.00
1.4-31.8 06.00-21.00
1.9-30.9 06.00-19.30
1.10-31.10 07.00-17.30
Inom B- och C-sektionen får lakmete bedrivas
på isbelagda partier av älven under fiske-
säsongen. Lakmete och pimpelfiske får icke 
ske närmare än 15 meter från nät under is.

Varning
Sportfiske bedrives på egen risk. Särskilt bör
observeras att vattenföringen i Dalälven kort-
tidsregleras. De sportfiskare, som vid låg vatten-
föring beträder älvfåran, måste därför hålla
noggrann uppsikt över vattenföringen, ty
strömmen och vattenståndet kan plötsligt
ökas utan föregående varning. Vid vinterfiske
är det livsfarligt att ro nära iskant.

A-sek startar

sommartid

vintertid

Information om fisketider

* se hemsidan: www.alvkarlebysportfiske.nu

Följande tider gäller för A-sektionen, fr o m 
premiären* 3.e lördagen i mars-30/11 samt för 
C-sektionen och B-sektionens oskuggade vatten, 
när fisket tidigast får påbörjas och skall ha upp-
hört. Dessa tider gäller fiske riktat efter lax och 
havsöring.

Fisketider B-sektionens Bygdevatten
1.1-14.3  08.00-17.00
15.3-31.3  06.00-18.00
1.4-31.8  06.00-21.00
1.9-30.9  06.00-19.30
1.10-31.10  07.00-17.30
Inom B- och C-sektionen får lakmete bedrivas på 
isbelagda partier av älven under fiskesäsongen.
Lakmete och pimpelfiske får icke ske närmare än 
15 meter från nät under is.
 
Varning
Sportfiske bedrives på egen risk. Särskilt bör
observeras att vattenföringen i Dalälven kort- 
tidsregleras. De sportfiskare, som vid låg vatten- 
föring beträder älvfåran, måste därför hålla  
noggrann uppsikt över vattenföringen, ty  
strömmen och vattenståndet kan plötsligt
ökas utan föregående varning. Vid vinterfiske
är det livsfarligt att beträda isar och ro nära 
iskant. 
 
* se hemsidan:www.alvkarlebysportfiske.nu
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Sportfiskevett

Sportfiskaren ...
... värnar om naturen, miljön och allemans-

rätten.

... tar reda på vilka regler och bestämmelser 
som gäller, och håller sig till dem.

... fiskar aldrig utan tillstånd.

... fångar aldrig mer fisk än hon/han behöver.

... avlivar omedelbart fisk som skall behållas.

... säljer aldrig sin fångst.

... undviker att skada eller misshandla fisken.

... respekterar yrkesfiskarens verksamhet och 
redskap.

... visar hänsyn mot andra sportfiskare.

... använder flytväst och annan säkerhets-
utrustning.

... vet att han/hon är gäst i naturen, på 
naturens villkor.

Lax- och havsöringsälvar i samarbete
Älvkarleby Sportfiske, Ljungan, Ljusne
Sportfiske, Nipstadsfisket Sollefteå samt
Strömfisket Bergeforsen, ingår i ett samarbete
med syfte att få ordning på “buset” vid våra
älvar.

Konkret innebär det:
• Att så långt som möjligt tillämpa samma 

regler och tillsynspolicy.
• Att om någon avstängs från fisket på ett av 

ställena så är han/hon/de inte välkomna på
någon av de övriga platserna som ingår i 
projektet.

Dessa åtgärder får ses som ett första steg i att
stävja buset och få till en statushöjning av
sportfisket, detta har under en längre tid efter-
frågats av våra vanliga hederliga gäster.
Vår förhoppning är att detta projekt på sikt
skall få fler samarbetspartners.

Sportfiske är fiske med spö eller handlina, med sportfiskemässiga
redskap och metoder. Sportfiske utövar man för nöjets och rekrea-
tionens skull.

Sportfiskevett

Sportfiske är fiske med spö eller handlina, med sportfiskemässiga redskap  
och metoder. Sportfiske utövar man för nöjets och rekreationens skull.

Sportfiskaren ...
...  värnar om naturen, miljön och allemansrätten. 

...  tar reda på vilka regler och bestämmelser
 som gäller, och håller sig till dem.
 
...  fiskar aldrig utan tillstånd.
 
...  fångar aldrig mer fisk än hon/han behöver.
 
...  avlivar omedelbart fisk som skall behållas.
  
...  säljer aldrig sin fångst.
 
...  undviker att skada eller misshandla fisken.
 
...  respekterar yrkesfiskarens verksamhet  
 och redskap.
 
...  visar hänsyn mot andra sportfiskare.
 
...  använder flytväst och annan säkerhets- 
 utrustning.
 
...  vet att han/hon är gäst i naturen, på
 naturens villkor.

Lax- och havsöringsälvar i samarbete
Älvkarleby Sportfiske, Nedre Ljungans FVO,  
Ljusne Sportfiske, Nipstadsfisket Sollefteå samt
Strömfisket Bergeforsen, ingår i ett samarbete
med syfte att få ordning på “buset” vid våra
älvar. 
 

Konkret innebär det:
•  Att så långt som möjligt tillämpa samma
 regler och tillsynspolicy.
•  Att om någon avstängs från fisket på ett av
 ställena så är han/hon/de inte välkomna på
 någon av de övriga platserna som ingår i
 projektet.
 
 
Dessa åtgärder får ses som ett första steg i att
stävja buset och få till en statushöjning av
sportfisket, detta har under en längre tid efter- 
frågats av våra vanliga hederliga gäster.
Vår förhoppning är att detta projekt på sikt
skall få fler samarbetspartners.



Tillsynspolicy

Föreningens främsta uppgift vid tillsyn är att
serva och hjälpa fiskegästerna tillrätta. De
fiskegäster som bryter mot föreningens regler
riskerar avhysning för dagen eller avstängning.
Fiskegäster som upprepade gånger bryter mot
reglerna eller de som gjort en grov överträ-
delse skall avstängas med omedelbar verkan.
Avstängningens längd skall snabbt beslutas av
styrelsen.

Om föreningens personal eller tillsynsmän
utsätts för hot eller trakasserier av fiskegäst

skall vederbörande självklart avstängas och
polisanmälan ske.

Vid tjuvfiske skall också polisanmälan ske.

Ovanstående disciplinåtgärder kan vidtagas
utan att överträdelsen har iakttagits av före-
ningens personal eller tillsynsmän.

Åtgärden kan föranledas av t.ex. andra gästers
klagomål eller anmälan. Avhysning kan beslu-
tas direkt av tillsynsman. Tillsynsmannen rap-
porterar till föreningens verksamhetsansvarige.

Avstängningen beslutas av verksamhetsansva-
rige och avstängningens längd skall snabbt
beslutas av styrelsen. De fiskegäster som
avstängts flera gånger riskerar att avstängas
från fisket under mycket lång tid.

Beslutat av Älvkarleby fiskevårdsområdes-
förenings styrelse 2011-08-24.

Linn Forsberg, ordförande

Tillsynspolicy

Föreningens främsta uppgift vid tillsyn är att
serva och hjälpa fiskegästerna tillrätta. De
fiskegäster som bryter mot föreningens regler
riskerar avhysning för dagen eller avstängning.
Fiskegäster som upprepade gånger bryter mot
reglerna eller de som gjort en grov överträdelse
skall avstängas med omedelbar verkan.
Avstängningens längd skall snabbt beslutas av
styrelsen.
 
Om föreningens personal eller tillsynsmän
utsätts för hot eller trakasserier av fiskegäst

skall vederbörande självklart avstängas och
polisanmälan ske.
 
Vid tjuvfiske skall också polisanmälan ske.
 
Ovanstående disciplinåtgärder kan vidtagas
utan att överträdelsen har iakttagits av  
föreningens personal eller tillsynsmän.
 
Åtgärden kan föranledas av t.ex. andra gästers
klagomål eller anmälan. Avhysning kan beslutas
direkt av tillsynsman. Tillsynsmannen rapporterar
till föreningens verksamhetsansvarige.
 
Avstängningen beslutas av verksamhetsansvarige
och avstängningens längd skall snabbt beslutas 
av styrelsen. De fiskegäster som avstängts flera 
gånger riskerar att avstängas från fisket under 
mycket lång tid.
 
Beslutat av Älvkarleby fiskevårdsområdes- 
förenings styrelse 2013-10-09.
 
Joachim Eriksson, ordförande



Regler för sportfisket (vi förbehåller oss tolkningsrätten)

Fångstkvot: Personer som innehar giltigt fiske-
kort får tillvarata 3 laxfiskar, samt 5 gösar per
fiskedag. Under laxsäsong får max 15 stycken
laxfiskar tillvaratas (20/5-15/8, max 3 per dag).
Full kvot= slutfiskat

A-sektionen: Vid fiske med sänke och tyngre flug-
spölinor än sjunk 3a under perioden 20/5 - 15/8
får endast enkelkrok användas, undantag flyt-
wobbler. Under denna period poolindelas vissa
spinnsträckor och på dessa pooler skall rörligt
fiske bedrivas. Endast konstgjorda beten  får
användas, undantag riktat metefiske efter vitfisk
på vissa bestämda platser.
Linor: Stum-flätlinor är ej tillåtna.

B/C-sektionen: Fiske riktat efter laxfiskar är tillå-
tet endast under samma period som fiske bedrivs
på A-sektionen, och med samma dygnstider och
regler, undantaget enkelkrok och stum-flätlinor.

Fiskesträckor: Endast flugspöfiske på flugfiske-
sträckor, endast spinnfiske på spinnfiske-sträckor,
övriga sträckor är mixade. Byt fiskeplats regel-
bundet, markering av fiskeplats är förbjudet
(ex: med ryggsäckar, fiskespön). Ett rörligt fiske
ska tillämpas då flera fiskare är på samma ställe.
Bete skall alltid hållas på rätt sida innanför
fiskegräns. ”Lås” inte din fiskebroder på andra
sidan älven med för långa kast. All vistelse och
fiske på Klockarharen är förbjuden. Håvning och
krokning med huggkrok skall ske från land vid
fiske från land.

Minimimått: gäller samtliga sektioner
Lax 50 cm, havsöring 45 cm, harr 35 cm, gös 45 cm.
Tveksamhet gällande art (hybrider) tillämpa 50 cm.
Fiskar under minimimått samt felkrokad (kroken
sitter ej i munnen) skall ovillkorligen återutsätt-
tas i Älven. Tillvaratagen fisk skall vägas och
registreras vid fiskekontoret under fiskedagen.

Krokstorlekar: gäller samtliga sektioner
Enkelkrok max 13 mm krokgap, dubbelkrok max
9 mm krokgap, trekrok tubfluga, jigg, snurra och
dylikt max 9 mm krokgap. Trekrok drag, wobb-
bler, spinnare max 13 mm krokgap.

Bifångster: Ex gädda och braxen som ej önskas
medtagas, låt dessa leva och återutsätt dem.

Blyförbud: Sänken och beten gjorda av bly eller
med inslag därav är förbjudet.

Båtfiske: gäller samtliga sektioner
Vid fiske från båt skall samtliga som deltar i
fisket inneha giltigt fiskekort, även roddaren.
Motor får inte andvändas vid fiske (trolling)
utan endast för transport mellan fiskeplatserna.

Allmänt: Ryckfiske förbjudet enligt svensk lag.
Fiskekort skall bäras väl synligt. Olämpligt upp-
trädande medför avhysning från området.
Eldning får endast ske på av Älvkarleby sportfiske
anvisade platser. Släng inte fiskrens i soptunnorna,
kasserade linor och förpackningsmaterial slängs
i soptunnorna ej på marken, överträdelser beivras.
Iakttag försiktighet vid fiske från is. Visa hänsyn
mot din fiskebroder.

OBS!! Om fiskelyckan är god kan Du bli
omnämnd i samband med publicering av 
statistik på webben. Om Du inte så önskar 
var vänlig kontakta Fiskekontoret.

* Med laxfiskar avses lax-havsöring-öring-
regnbåge eller korsningar därav.

Regler för sportfisket (vi	förbehåller	oss	tolkningsrätten)

Fångstkvot: Personer som innehar giltigt fiskekort
får tillvarata 3 laxfiskar*, samt 5 gösar per fiskedag. 
Under laxsäsong får max 15 stycken laxfiskar till- 
varatas (20/5-15/8, max 3 per dag).
Full kvot= slutfiskat
 
A-sektionen: Vid fiske med sänke och tyngre flug-
spölinor än sjunk 3a under perioden 20/5 - 15/8
får endast enkelkrok användas, undantag flytwobb-
ler och drag. Under denna period poolindelas vissa 
spinnsträckor och på dessa pooler skall rörligt fiske 
bedrivas. Endast konstgjorda beten får användas, 
undantag riktat metefiske=specimènfiske efter 
vitfisk på vissa bestämda platser. 
 
Specimèn mete sektion A 
Bokning och köp av specimèn mete kort A-sektion 
kan endast göras på fiskekontoret. Utöver reglerna 
som finns för sportfisket på A-sektionen ska all 
fångad fisk återutsättas varsamt. Fiskeplatserna 
bestäms av kontoret under gällande dag. Fisketi-
derna är desamma som för lax/havsöring. Max 2 st 
spön/fiskare. 
Linor: Stum-flätlinor är ej tillåtna.
 
Fiskesträckor: Endast flugspöfiske på flugfiske- 
sträckor, övriga sträckor är mixade. Byt fiskeplats 
regelbundet, markering av fiskeplats är förbjudet 
(ex: med ryggsäckar, fiskespön). Ett rörligt fiske ska 
tillämpas då flera fiskare är på samma ställe. Bete 
skall alltid hållas på rätt sida innanför fiskegräns. 
”Lås” inte din fiskebroder på andra sidan älven med 
för långa kast. All vistelse och fiske på Klockarharen 
är förbjuden. Håvning och krokning med huggkrok 
skall ske från land vid fiske från land.
 
Minimimått: gäller samtliga sektioner
Lax 50 cm, havsöring 45 cm, harr 35 cm, gös 45 cm.
Tveksamhet gällande art (hybrider) tillämpa 50 cm.
Fiskar under minimimått samt felkrokad (kroken
sitter ej i munnen) skall ovillkorligen återutsätttas
i älven. Tillvaratagen fisk skall vägas och
registreras vid fiskekontoret under fiskedagen.
 
Krokstorlekar: gäller samtliga sektioner
Enkelkrok max 13 mm krokgap, dubbelkrok max
9 mm krokgap, trekrok tubfluga, jigg, snurra och
dylikt max 9 mm krokgap. Trekrok drag,wobbbler,
spinnare max 13 mm krokgap.
 

Bifångster: Ex gädda och braxen som ej önskas
medtagas, låt dessa leva och återutsätt dem.
 
Blyförbud: Sänken och beten gjorda av bly eller
med inslag därav är förbjudet.
 
Båtfiske: gäller samtliga sektioner
Vid fiske från båt skall samtliga som deltar i
fisket inneha giltigt fiskekort, även roddaren.
Motor får inte andvändas vid fiske (trolling)
utan endast för transport mellan fiskeplatserna.
 
Allmänt: Ryckfiske förbjudet enligt svensk lag.
Fiskekort skall bäras väl synligt. Olämpligt upp- 
trädande medför avhysning från området.
Eldning får endast ske på av Älvkarleby sportfiske
anvisade platser. Släng inte fiskrens i soptunnorna,
kasserade linor och förpackningsmaterial slängs
i soptunnorna ej på marken, överträdelser beivras.
Iakttag försiktighet vid fiske från is. Visa hänsyn
mot din fiskebroder.
 
*Fenklippta laxar/havsöringar. Titta om din  
lax/havsöring är fenklippt eller inte och registrera 
det i fångstjournalen. 
Odlad lax är fettfeneklippt. 
Odlad havsöring är fett- och/eller bukfeneklippt.



Krokst0rlekar

OBS! 
Temporära förändringar vad
gäller bestämmelser för
sportfisket kan komma att
ske under pågående säsong.
Det är därför sportfiskarens
skyldighet att ta del av dessa.

Varning
Överträdelser mot angivna
regler  medför avstängning från
Älvkarleby Sportfiskes vatten.

Enkelkrok Dubbelkrok   

13 mm

9 mm 9 mm

9 mm

13 mm

Trekrok  Trekrok

Mall/Krokstorlekar   

Krokst0rlekar
Varning
Överträdelser mot angivna regler medför av-
stängning från Älvkarleby Sportfiskes vatten. 
 
OBS!
Temporära förändringar vad gäller bestäm-
melser för sportfisket kan komma att ske  
under pågående säsong. Det är därför sport- 
fiskarens skyldighet att ta del av dessa. 
 
OBS!!  
Om fiskelyckan är god kan Du bli omnämnd 
i samband med publicering av statistik på 
webben. Om Du inte så önskar var vänlig 
kontakta Fiskekontoret.

Tips på beten till fiske med sänke 

Mall/Krokstorlekar

0,45-0,60 lina
kraftigt tvåhandspö 
10-13 fot

trelekande

Ca 2 dm, 0,35 lina

2-4 m tafs,  
0,35-0,45 lina

flytwobbler, laxfluga 
eller tubfluga m fl.

sänke 10-100 g 
beroende på 
djup- och ström-
förhållande

Enkelkrok

13 mm

13 mm

Trekrok9 mm

Trekrok

Dubbelkrok

9 mm 9 mm



Fiskekort säljs även genom:

Älvkarleby Fiskecamping, 026 - 727 92

Öppettider
Se hemsidan: www.alvkarlebycamping.se

Vandrarhemmet Laxön, 026 - 821 22
Alla dagar 8.00 - 18.00

Gävle Fiskeredskap, 026 - 51 05 00
Mån-Fre 9.30 - 18.00
Lördag 9.30 - 13.00 

Larsas Sport & Fritid, 026 - 712 98
Mån-Fre    9.00 - 18.00
Lördag       10.00 - 13.00

Guidning,026 - 730 71
070 - 203 10 65  

Älvkarleby Sportfiske Fiskekontoret,
Forskarstigen 14 B, 814 94 Älvkarleby.
Tel. 026 - 722 93 (daglig info). Tel. 026 - 729 16
(övriga frågor), fax 026 - 729 16, 070 - 575 13 33.

Öppettider: Kontoret är öppet dagligen 
fr o m premiären* - 30 november 
kl. 07.00 - 09.00 och 16.00 - 18.00.
Mellan 09.00 - 16.00 finns personal 
tillgängliga på  tel 070 - 575 13 33.

Bokning kortskåp till efterföljande dag,
senast kl 17.30.

Hemsida: www.alvkarlebysportfiske.nu
E-post: alvkarleby.sportfiske@telia.com
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* se hemsidan: www.alvkarlebysportfiske.nu

Fiskekontoret

Älvkarleby Fiskecamping, 026 - 727 92
Öppettider
Se hemsidan: www.alvkarlebycamping.se

Gävle Fiskeredskap, 026 - 51 05 00
Mån-Fre  09.30 - 18.00
Lördag  10.00 - 14.00
 
Larsas Sport, 026 - 712 98
Mån-Fre  09.00 - 18.00
Lördag  10.00 - 13.00
 
Guidning: 
Gävle Fiskeredskap, 026 - 51 05 00 
Najc Fiske och fritid, 026 - 14 20 20 

Älvkarleby Sportfiske  
Fiskekontoret,
Forskarstigen 14 B, 814 94 Älvkarleby.
Tel. 026 - 722 93 (daglig info) 
Tel. 026 - 729 16 (övriga frågor)
Mobiltel. 070 - 575 13 33.
 
Öppettider:  
Kontoret är öppet dagligen
fr o m premiären* - 30 november
kl. 07.00 - 09.00 och 16.00 - 18.00.
Mellan 09.00 - 16.00 finns personal
tillgängliga på tel 070 - 575 13 33.
Bokning kortskåp till efterföljande dag,
senast kl 17.00.
 
Hemsida: www.alvkarlebysportfiske.nu
E-post: alvkarleby.sportfiske@telia.com 
 
* se hemsidan: www.alvkarlebysportfiske.nu 
 

Fiskekort säljs även genom:


