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Sammanfattning 

Under 2016 passerade totalt 7280 laxar och 264 öringar förbi Fällfors i Byskeälven. 

Vandringen var som intensivast från mitten av juni till början av juli och under denna 

period dominerades uppvandringen av större fisk, över 70 cm. Fiskräkningen pågick 

från den 27 maj till den 6 oktober. 

Lägesbeskrivning 

Fällfors ligger vid Byskeälven cirka 35 km från kusten. I Fällfors finns ett fall som är en 

svår passage för fisk och fiskens möjlighet att passera i huvudfåran har ytterligare be-

gränsats genom att älven smalnats av på grund av huggna stenkistor som är en läm-

ning efter flottningen. För att underlätta fiskpassage finns därför två fiskvägar, en på 

var sida om fallet. 

I fiskvägarna sitter elektroniska fiskräknare som automatiskt registrerar fiskar som 

passerar genom fiskvägarna. Huvuddelen av fisken passerar genom den södra fiskvä-

gen där det sitter en räknare med kamera som möjliggör bland annat artbestämning. I 

norra fiskvägen registreras endast storleken på fisken och en siluettbild kan analyse-

ras, vilket inte möjliggör att se skillnad mellan lax och öring. 

Metod 

För utförlig beskrivning av metodik, läs ”Analys av fiskvandringen i Byskeälven 2015”. 

http://www.skelleftea.se/Fritidskontoret/Innehallssidor/Bifogat/Analys%20fiskvandring

%202015.pdf 

Drift 

Fiskräknaren i södra fiskvägen ska vara monterad och i drift så tidigt på säsongen som 

möjligt. När det är möjligt avgörs av hur mycket vatten som går i älven. Vid höga flö-

den, kring 100 m
3
/s, är risken stor att räknaren tar skada. Tidigare års data har även 

visat att fisk har svårt att passera genom fiskvägen vid dessa höga flöden. Vanligtvis 

driftsätts fiskräknaren i månadsskiftet maj-juni. I slutet av maj och början av juni bru-

kar bara ett fåtal fiskar registreras per dygn vilket tyder på att det är vid denna tid som 

fiskvandringen genom fiskvägarna börjar om vattenflödet tillåter.  

Skellefteå kommun har under 2016 haft serviceavtal med Fiskevårdsteknik i Sverige AB 

som övervakat driften, analyserat data och varit behjälplig med att avhjälpa problem 

och bistå med låneutrustning vid behov. Vid behov har även Byskeälvens fiskevårds-

område samt Byalaget ideell förening i Fällfors hjälpt till. 

För 2016 bedömdes det vara möjligt att driftsätta räknaren i södra fiskvägen den 2 juni 

utifrån vattenföring. Initialt bedömdes utrustningen att fungera korrekt men snabbt 

visade det sig att den kopplade ifrån och missade registreringar. Flera delar byttes och 

i slutändan konstaterades fel på signalkabel samt fel på skannerplattor. Den 14 juni 

http://www.skelleftea.se/Fritidskontoret/Innehallssidor/Bifogat/Analys%20fiskvandring%202015.pdf
http://www.skelleftea.se/Fritidskontoret/Innehallssidor/Bifogat/Analys%20fiskvandring%202015.pdf
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hade ny utrustning monterats och räknaren var i drift. Utöver driftstörningen på våren 

uppstod ett antal kortare avbrott under säsongen på grund av strömavbrott. Vid några 

tillfällen var det även avbrott i uppdateringen mot den publika webben på grund av 

störningar i internetuppkopplingen, men detta påverkar inte registreringen av fisk lo-

kalt i räknaren. Fiskevårdsteknik i Sverige AB har utifrån befintlig data samt tidigare års 

data beräknat antalet passerade fiskar för de dagar data saknas.  

Räknaren i norra fiskvägen har varit i drift från den 27 maj till den 6 oktober. Under en 

period på 8 dagar mellan den 21 juni – 28 juni saknas data.  

Antalet passager som redovisas i denna rapport inkluderar beräkningar av fisk-

passager för de dagar som räknarna, på grund av tekniska problem, inte varit i drift.  

Resultat 

Under 2016 passerade 6927 laxar och 249 öring i den södra fiskvägen. Andelen lax 

mindre än 50 cm var samma 2016 som 2015 medan andelen lax större än 70 cm var 

större 2016 jämfört med 2015 (tabell 1).  

Tabel 1: Storleksfördelning på uppvandrande lax 2016 samt 2015 i södra fiskvägen 

  2016 2015 

<50 4% 4% 

50-70 20% 29% 

>70 76% 67% 

 

Fiskvandringen var intensivast under juni månad och då dominerades vandringen av 

stora individer över 70 cm (figur 1). 

Figur 1: Antal fiskpassager per dygn i södra fiskvägen samt vattenföring och vattentemp. 
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Antalet passerande öringar ökade under 2016 jämfört med föregående år från 172 

öringar till 249 öringar. Samtliga storleksklasser av öring ökade i antal. Andelen öring 

som utgör de två mindre storleksklasserna ökade medan andelen öring >59 cm mins-

kade jämfört med 2015 (tabell 2). 

 

Tabell 2: Storleksfördelning på uppvandrande öring 2016 samt 2015 i södra fiskvägen 

 Öring 2016 2015 

< 40 18% 15% 

40-59 29% 26% 

60- 52% 60% 

 

Räknaren i norra fiskvägen var i drift under perioden 27 maj – 6 oktober. Totalt passe-

rade 368 fiskar under perioden vilket inkluderar beräknade passager för de 8 dagar då 

data saknas. Räknaren i norra fiskvägen möjliggör ej att skilja mellan lax och öring men 

om fördelningen mellan arterna antas vara lika i båda fiskvägarna passerade 15 öring 

och 353 laxar genom den norra fiskvägen. 

Totalt under säsongen 2016 passerade 7280 laxar och 264 öringar genom de båda 

fiskvägarna i Fällfors, Byskeälven. 
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Diskussion 

Räknaren kom i drift den 14 juni på grund av tekniska problem. Ambitionen var att 

driftsätta räknaren den 2 juni då vattenföringen bedömdes vara lämplig så att räknare 

skulle klara den påfrestning som vattenflödet utgör på den. Under perioden 2 juni – 14 

juni gjordes ett flertal besök till fiskvägen och det kunde konstateras att det passerade 

fisk. Den 2 juni var det få fiskar i fiskvägen men antalet ökade snabbt och fiskvandring-

en var i full gång redan en vecka in i juni.  

Fiskevårdsteknik i Sverige AB fick uppdraget att beräkna antalet passerande fiskar un-

der den period som data saknas, den 2 juni – 14 juni, utifrån befintlig data samt tidi-

gare års data och konstaterade att cirka 852 fiskar passerade under perioden. Utifrån 

observationer som gjordes vid fältbesök bedöms siffran som rimlig. Ett antal fiskar kan 

även ha passerat före den 2 juni men tidigare års data har visat att fisk har svårt att 

passera vid flöden över 80 m
3
/s samt att endast ett fåtal fiskar brukar registreras första 

dagarna de år då vattenföringen medgivit att räknaren monteras i slutet av maj. 

Fisken delas in i storleksklasser som ska representera antalet vintrar som spenderats i 

havet. För 2016 har samma storleksindelning använts som användes 2015 för att 

kunna jämföra åren. Storleksmässigt var andelen lax över 70 cm som passerade Fäll-

fors under 2016 något högre jämfört med 2015 och för öring gällde motsatt förhål-

lande.  

Under 2016 passerade totalt 7280 laxar och 264 öringar genom fiskvägarna i Fällfors, 

Byskeälven. Detta är det högsta antalet som registrerats sedan räkningen i Byskeälven 

startade. Fiskvandringen förbi Fällfors var som intensivast från mitten av juni till början 

av juli.  
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