ATT ÅTERUTSÄTTA FISK

Råneträsk

Några Bps för a; öka ﬁskens möjligheter Bll överlevnad.
> Snabbt 'llbaka i va,net för a; inte ﬁskens ömtåliga
gälar ska skadas.
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RÅNEÄLVSKORTET
FÖR RÅNEÄLVEN &
VISSA BIFLÖDEN
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> Ly; ﬁsken försik'gt. Fa;a tag i ﬁskens stjärfena, om
så är möjligt, och stöd under magen vid avkrokning.
Kläm aldrig ﬁsken.

Naulajärvi
Harrejaure

FISKEKORTSBILAGA

> Hantera ﬁsken varsamt för a; inte skada ﬁskens
skyddande slemlager, eäll och hud. Skadas de ökar
risken för angrepp av parasiter, bakterier och virus.
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> Kroka av ﬁsken försik'gt. Fiska gärna med klämd
hulling eller hullinglöst om du planerar a; återutsä;a
ﬁsken.

NATTAVARA BY
NATTAVARA STN

> Hjälp ﬁsken a, återhämta sig genom a; föra ﬁsken
framåt i va;net för Bllgodogöra sig av det syrerika
va;en som då passerar gälarna. Dra inte ﬁsken fram
och Bllbaka ‐ det kan skada gälarna. Släpp ﬁsken när
den börjar spra;la.

Isoniva
Siekajärvi

> Undvik köldskador ‐ blaska va;en över ﬁsken vid
kallt väder. Frysskador på ögonen gör ﬁsken blind.

KOSKIVARA

> Fiskar är känsliga för u,orkning. Försök a; göra
ﬁskens Bd i luFen så kort som möjligt.
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SAMRÅDSGRUPPEN FÖR
RÅNEÄLVENS KORTFISKEOMRÅDE
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‐ AKTIVT ARBETANDE FÖR ETT BÄTTRE FISKE ‐

Myllykoski

Vuotnarjaure

POLCIRKELN
HÄRKMYRAN

Torisforsen

TECKENFÖRKLARING

OMRÅDEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Övriga va;en som kräver annat Bllstånd.
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Hällforsen
SÖRBYN

PÅLKEM

Liva

Karsbergsfallet

Orter och byar

5

Va;en med särskilda bestämmelser

6

Förbjudet ﬁske med de;a ﬁskekort.
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Pålkemjaure
Randaträsk
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LÅNGSIKTIGT FISKEVÅRDSARBETE

MÅRDSEL
‐Lillå
Norr

5
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Grenholmsforsen

Fiskekortsbilagans regler råder för ﬁske i Råneälven
med Bllhörande biﬂöden. Allt ﬁske kräver särskilt
Bllstånd i form av ﬁskekort. Reglerna är sa;a för
a; utveckla ﬁsket i Råne Älvdal Bll e; långsikBgt
hållbart va;en för kommande generaBoner,
lokalbefolkning och besökare.

Skajteforsen

n

5. Norr‐Lillån ‐ Flugﬁskesträcka.
I Norr‐Lillån, och de bäckar som mynnar ut i
Norr‐Lillån är det endast Bllåtet a; ﬁska ﬂuga med
ﬂugspö. I hela va;endraget gäller selekBvt ﬁske som
en del i en akBv ﬁskevård. De;a innebär a; alla
fångster skall återutsä;as.
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3. Klingersel – norra stranden.
Fiskeförbud – privat va;en. Fiskeförbudet gäller från
Öjselforsen nedströms Bll och med Nedre Långforsen.
4. Särskilda bestämmelser.
Från Nedre Långforsens utlopp (slut) Bll och med 300
meter nedströms Pataforsarna gäller selekBvt ﬁske
som en del i en akBv ﬁskevård. De;a innebär a; alla
fångster skall återutsä;as.

Va;en som ingår i de;a ﬁskekort.
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2. Brännbergsfallet i Klingersel – södra sidan.
Området 300 meter uppströms bron i Klingersel Bll
300 meter nedströms Brännbergsfallet innefa;as av
följande särskilda bestämmelser. Från och med 19 juni
Bll och med 31 juli är det endast Bllåtet a; ﬁska med
ﬂuga och ﬂugspö. Övriga Bder råder totalt ﬁskeförbud
avseende alla förekommande ﬁskarter.
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1. Särskilda bestämmelser.
Inom området från Gällivare kommungräns och totalt
5,5 km nedströms gäller selekBvt ﬁske som en del i en
akBv ﬁskevård. De;a innebär a; alla fångster skall
återutsä;as.

Muorkafors

Grundträsk
NORRIÅN

Holmsva(ensel
KLINGERSEL
3
Holmsva(net

Djupsjön

2

6. Mårdsels byava;en
Fiskeförbud ‐ ingår ej i de;a ﬁskekort.

Degerva(net

Pataforsarna

Råneälvskortet är e; gemensamt ﬁskekort för
hela älven och gäller huvudfåran, med Bllhörande
sel, från Råneträsket Bll utloppet i Bo;enviken vid
Råneå. Det innefa;ar även biﬂödena Livasälven,
Rörån, Spikälven, Solälven, Norrlillån,
Sörlillån/Aimobäcken samt Abramsån inom Sörbyns
byamark.

Storlappträsk

4

Brännbergsfallet

Flåsjön

Valvträsk
Rörån

Sandträsk
VALVTRÄSK

Stora
Stenträsk

Bredträsket
SANDTRÄSK

RÖRÅN

Korpforsen
ÖVERSTBYN

Gunnarsdjupträsk

Vi(räsket

ram

sån

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 återutsä;as.
Minimimå;et för harr är 35 cm. Vi rekommenderar sparsamt u;ag av harr.

SÖRBYN

Lassbyforsen
LASSBYN

Grundträsket
Bjuråälven

Ab

Kvarnån

GUNNARSBYN

FISKARTER & BEGRÄNSNINGAR

Sågdjup‐
träsket

BJURÅ

Långforsen
Inre Fällträsk

Degerselet
NIEMISEL
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Öringen (Salmo Tru(a) förekommer i staBonär och havsvandrande form. Beståndet anses svagt, därför
gäller selekBvt ﬁske eFer öring, som en del av en akBv ﬁskevård. De;a innebär a; all fångad
öring ska återutsä;as. Öringen är fredad 1 september Bll och med 14 oktober. Öringen leker under hösten.
Dessa begränsningar gäller i hela älven och dess biﬂöden.
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Hemträsk

Hasaforsen

Laxen (Salmo Salar) är Bdigt uppvandrande i Råneälven. Beståndet anses svagt, och därför är u;aget av lax begränsad
i hela älven Bll max 1 lax/ﬁskare och dygn, under perioden 19 juni Bll 31 juli. Övrig Bd på året skall all lax ovillkorligen
återutsä;as. Minimimå;et för lax är 50 cm. Laxen leker under hösten.

Prästholmsforsen
PRÄSTHOLM

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 minimimå;. Även gädda kan återutsä;as.

BÖLE

Abborre (Perca Fluvia8lis) 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 minimimå;.
Gös (Perca Lucioperca) ﬁnns i begränsad omfa;ning i de nedre selområdena av Råneälven. Når vikter på upp Bll 10 kg.
De vanligaste fångsterna är ﬁskar på 0,5 – 2 kg. Minimimå;et för Gös är 40 cm. Gösen har ingen fredningsperiod i Råneälven.

BODEN

RÅNEÅ
Norr‐ och Sörforsen
Janssonforsen
Holmqvis;orsen

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 minimimå; eller fångstkvoter.
Fiske med naturligt agn är förbjudet i strömmande va;en. Till strömmande va;ten räknas ej Valvträsk, Fällviken, Överstbyträsket,
Gunnarsbyträsket, Degerselet, Avan, Niemiselet, Prästholmsselet, Böleselet, Råneträsket samt Grundträsk och Stor‐Lappträsk.

En ﬁskekortsbilaga sponsrad av:
Formsmedjan Reklam & Kommunika'on
www.formsmedjan.se
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Välkommen till vår välsorterade
ﬁske‐ och jaktbutik i Luleå.

Din jakt & fiskebutik i Boden
Drottninggatan 25 | 96135 Boden
0921 - 500 30 | www.rekordjaktofiske.se
Mån-Fre 10-18 | Lör 10-13

Alltid tillgänglig parkering.
Robertsviksgatan 10 vid Landstingshuset
Alltid kunnig personal.

HYR STUGA I RÅNE ÄLVDAL
Spiken Furudal 15 bäddar
Lillspiken
4 bäddar
Lillåudden
4 bäddar
Lillåholm
4 bäddar
ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN
Forsränning
Mountainbike
Kanotpaddling
Bäversafari
Bergslättring
UTHYRNING
Mountainbikes
Kajak & Kanot
Tältkåtor
Vildmarksutrustning

www.wildmarksshopen.se
0920‐10052 info@wildmarksshopen.se

www.creactive-adventure.se
Överstbyn 234
Tel: 070 207 37 51

961 97 GUNNARSBYN
info@creactive-adventure.se

Sörbyn Turism & Konferens

är...
• Entreprenör
• Hyresvärd till företag
• Landsbygdsutvecklare
• Paraplyorganisation
• Projektägare
• Tidningsutgivare

med service...
• Distriktssköterskemot.
• Friskvårdsanläggning
• Industrihuset Hallonet
• Samhällsservicekonto
• Återvinningscentral/station

ögonpunktad rom och skapande av lekområden.
Föreningen sä;er även ut mer än 2000 kg röding per
år i sjön.

Web: www.ssﬀ.se
Mail: info@ssﬀ.se

Fiskevård och Utsä,ningar
SSFF har sedan 1995 bedrivit en akBv ﬁskevård för
a; skapa självreprodukBon genom utplantering av

Råtjärn
Välkommen 'll Råtjärnarnas ﬁske.
Öring, röding och regnbåge.
Ca 5 km från Korpforsen, Överstbyn. Tag väg
norrut och sväng vänster e;er ca 3 km.

Valvträsk Fiske
0924 40025 och 070 5840483

Råneå
Medborgarkontoret Råneå 0924-57500
mbk-ranea@lulea.se
Niemisel
Nära Dig, 0924-20135
hillevi.b.sandstrom@telia.com
Sörbyn
Sörby Turism, 0924-22036
info@sorbyn.se
Gunnarsbyn
Stigs Livs, 0924-21175
Gunnarsby Livs, 0924-21010

Upplev vår fantasBska sjö med klart va;en, ﬁna
rastplatser och bra ﬁske eFer
regnbåge, röding och öring.
Den ligger ca 8 km norr om Valvträsk.
Fiskekort köpes i ﬁskekortslåda i Aspliden.
Abborrtjärn / NordCra;
Kurt 070 ‐ 537 82 09, Åke 070 ‐ 690 86 77

Överstbyn
Åke Selberg, 0924-21158
info@nordcraft.se

Valvträsk Stugby
Bo bra och vackert i Valvträsk.
Nära Bll ﬁske och naturupplevelser

Bertil Degerlund, 0924- 21185
info@raek.nu
Nestors Café, 070-243 35 27 (Eva)
info@nestorscafe.se
Valvträsk
Hans Engström, 0924-40025
magdalenaengstrom@spray.se
Solveig Eriksson, 0924-40031
karl-lennart.e@telia.com

Valvträskarn
0924 40031 och 070 6360031
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Samhällsservicekontoret Råek, 0924-21359
info@raek.nu
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För priser, säsonger & regler:

S

Tel: 0924-213 59 Fax: 0924-213 66
E-post: info@raek.nu
Hemsida: www.raek.nu

Sörbyn ‐ Sundsnäs ﬁskevårdsförening bildades 1995
med syFe a; föra vidare det ideella ﬁskearbetet som
byns eldsjälar startat i början av 80‐talet. Vi;räsket
är idag e; välrenommerat va;en för den som vill
ﬁska röding.

S

Tel: 0924‐22036
Mail: info@sorbyn.se
Web: www.sorbyn.se

Fantas'skt rödingﬁske

FI

Försommaren 2010 öppnade vi vårt nya hotell i di‐
rekt anslutning Bll restaurang, badplats och strövom‐
råden. Här ﬁnns 8 ljusa väl möblerade dubbelrum. I
rummen ﬁnns eget badrum, TV och möjlighet Bll In‐
ternetuppkoppling (WLAN). Här ﬁnns även 8 stycken
4‐bäddsstugor med badrum utrustade för enklare
självhushåll.

A; servera mat av hög klass med spännande sma‐
ker inspirerad av lokala råvaror är en självklarhet i
vår restaurang. Vår skickliga kökschef uformar våra
lappländska menyer med personlig prägel.

IN

Boende och service

Kulinariska upplevelser

S

ligger på stranden av den vackra rödingrika kallkäll‐
sjön Vi;räsket. Vårt läge är enastående med en fan‐
tasBsk utsikt över sjön och den omgivande skogen.
Här bor man helt enkelt mi; i naturen, men ända
bara e; drygt stenkast från Luleå och Boden.

Mårdsel
Lennart Björk, 0925-31055

Nattavaara
Nattavaara Hembygdsförening
0970-41111
bh.nvt@telia.com
Sigvard Larsson, Kilvo
Nattavaara 205
98207 Nattavaara
Ica Nattavaara, 0970-40010
Box 80, 98206 Nattavaara
Murjek
Murjek Hembygdsförening
0976-20097
Luleå
Turistbrån/VisitLuleå
0920-293500
turistbyra@lulea.se
Wildmarkshopen, 0920-10052
info@wildmarksshopen.se
Boden
Turistbyrån, 0921-62410
info@upplevboden.nu
Rekord Jakt och Fiske, 0921-50030
info@rekordjaktofiske.se
Jokkmokk
Turistbyrån, 0971-22250
turism@jokkmokk.se
Gällivare
Turistbyrån, 0970-16660
turistinfo@gellivare.se

Köp kortet online på www.svenskafiskevatten.se

