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Bakgrund och Syfte  

Förvaltningen av laxen i Östersjöområdet befinner sig i en genomgripande förändringsprocess i 

riktning mot ett allt mer beståndsanpassat fiske. Bland forskare, förvaltande myndigheter och andra 

intressenter råder i dag en stor samstämmighet i bedömningen att förvaltningen av den vilda laxen 

och havsöringen av nödvändighet måste utgå från den enskilda stammen och de förhållanden som 

råder i dess hemvattendrag. Detta innebär att det finns ett behov av att utveckla en modell för 

älvsspecifik förvaltning av lax- och öring, dels för att säkra fiskbeståndens fortlevnad men också för 

att medverka till att förbättra förutsättningarna för att bevara även övriga naturvärden i 

älvsystemen. En väl fungerande laxförvaltning ska också i förlängningen kunna generera förbättrade 

möjligheter för landsbygdsutveckling på lokal nivå.  

I dag saknas i princip praktiska erfarenheter av denna förvaltningstyp i Skandinavien. För att öka 

kunskapen och för att dra nytta av andras erfarenheter från arbete med denna förvaltningstyp måste 

man därför söka information från andra delar av laxens utbredningsområde. Tidigare studieresor om 

laxförvaltning från både Norrbotten och andra län har ofta gått till brittiska öarna som har en lång 

historia och tradition av laxförvaltning och fisketurism. De förvaltningsformer och andra 

omständigheter som rör lax som råder där är därför i dag relativt väl kända. Erfarenheterna från 

dessa studieresor visar emellertid att även om de genererat värdefull kunskap så finns det 

grundläggande skillnader i förutsättningarna för laxförvaltningen jämfört med norra Sverige som gör 

att tillämpbarheten här är begränsad.  

Efter en del efterforskning gjordes bedömningen att den intressantaste utvecklingen av 

laxförvaltning i dag sker i Quebec, Kanada. Kanada var mycket tidigt ute med att utveckla sin 

fiskeförvaltning och har längst erfarenhet av älvsspecifik förvaltning efter moderna principer. I 

provinsen Quebec infördes 2016 en ny långsiktig förvaltningsplan för lax grundad på älvsspecifika 

stock-recruitment modeller och det är sannolikt att Quebec idag är den plats där man har den mest 

utvecklade förvaltningsmodellen för atlantlax. I bedömningen inför valet låg också att Quebec 

uppvisar många likheter med norra Sverige vad gäller sociala förutsättningar, klimat, avstånd till 

fisketuristiska marknader etc.. Särskilt värdefulla bedömdes erfarenheterna från att kombinera en 

tradition med lättillgängligt fiske för lokalbefolkningen med utvecklingen av en kommersiell 

fisketuristisk verksamhet samt hur man hanterar de delade fiskerättigheterna mellan staten och 

ursprungsbefolkningen.  

Syftet med studieresan var således att dra lärdom av Kanadas långa och unika erfarenhet inom 

laxförvaltning och fisketurism i ett område där det råder förhållanden som är jämförbara med de 

som råder i norra Sverige. Studieresan ska bidra till vårt mål att skapa en effektiv och 

kunskapsbaserad förvaltning av de lokala lax- och havsöringsstammarna och därav bevarande av 

centrala värden i Natura 2000-området Råne älv.   
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Studieresans deltagare 

 
Marianne Drolet, FQSA; Mikael Dalman, Råneälvens Norra Fiskekortsområde/Degerselsbygdens 
samfällighetsförening; Glenn Douglas, Norrbottens Kommuner/Sportfiskarna; Håkan Stenlund, 
Swedish Lapland; Daniel Melin, Jordbruksverket; Frédéric Raymond, FQSA; Thomas Johansson, 
Östersjölaxälvar i Samverkan; Dan Blomkvist, Länsstyrelsen Norrbottens län; (Sébastien Lavoie, 
Direktör för Matane älvens ZEC) 
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De viktigaste lärdomarna 

• I Kanada finns ett federalt statligt ansvar för laxförvaltningen.  

• Laxförvaltningen på federal nivå sker utifrån följande uttalade prioritetsordning; 
1) Beståndsbevarande 
2) Ursprungsbefolkningens fiskerättigheter (First Nations)  
3) Sportfiskets intressen  
4) Det kommersiella fiskets intressen 

• Quebec är den enda provins där ansvaret är delegerat vidare till provinsnivå. Detta skapar 

förutsättningar att förvalta resursen ur ett allmänt intresse och därmed bidra till en bredare 

landsbygdsutveckling. 

• Förvaltningsansvaret delegeras vidare från provinsen Quebec till lokala icke-vinstdrivande 

organisationer som ansvarar för förvaltningen i respektive älv, s.k. ZEC:s (Zone d´exploitation 

controlleé) och till fisketurismentreprenörer (outfitters) som kan få ansvar för hela eller delar 

av älvar. Några älvar förvaltas också inom ramen för naturreservat. 

• Genom målinriktad samverkan mellan den federala staten, provinsen Quebec, 

samförvaltningsorganisationen för laxälvarna (FQSA) och de lokala 

förvaltningsorganisationerna i laxälvarna arbetar man aktivt för att ta vara på värdet av laxen 

som resurs för sportfiske och landsbygdsutveckling. 

• En ny laxförvaltningsplan har tagits fram (2016 - 2026) i syfte att säkerställa långsiktigt 

bevarande av laxen och optimera den socioekonomiska effekten av sportfiske efter lax.  

• För att få fiska lax i Quebec köper man både en statlig licens för fiske i provinsen och ett 

lokalt fisketillstånd (”fishing access pass”) för fiske i en specifik älv. Intäkterna används för 

regional och lokal förvaltning och infrastruktur. 

• Laxälvarna fördelas i tre olika klasser baserat på respektive laxbestånds status.  

Klassindelningen styr regelverket så att fisketryck och fångstuttag anpassas till respektive älvs 

biologiska status.  

• Fångstrapportering och insamlande av data om uppvandrande lax sker kontinuerligt under 

säsongen. Förvaltningen är adaptiv i och med att en avstämning av insamlade data görs 

halvvägs in i säsongen. Utfallet av denna avstämning styr vilket fångstuttag som tillåt 

resterande del av säsongen.  

• Ett statligt plombsystem för fångstrapportering samt registrering och märkning av fångster 
finns. Fångstrapportering ska ske inom 48 timmar från fångsten och systemet ger ett 
underlag för bedömning av fångstuttaget under pågående säsong. 

• Fisketurismentreprenörer (outfitters) kan få ett nyttjanderättsavtal för vattendrag med 1 års 

giltighet. Om entreprenören ej uppfyller avtalsvillkoren förnyas inte avtalet utan av erbjuds 

annan entreprenör. Om det finns flera intresserade entreprenörer för ett vatten fördelas 

avtalet efter en budgivningsprocess.  

• I älvar med kvoterade fiskesträckor (limited acces zones) hålls lotteri för tilldelning av 

fisketillstånd vintertid innan fiskesäsongen. Detta säkerställer inkomster till 

förvaltningsorganisationer även de år som en sämre återkomst av lax ger minskad försäljning 

av fisketillstånd under säsongen.  

• Fiskekortspris differentierats mellan provinsmedborgare och turister.  
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Sammanfattande jämförelse av laxförvaltning, Quebec (Kanada)/Sverige 
Övergripande förhållanden 
för förvaltningen  

Quebec Sverige 

Fiskerättsliga förhållanden. I huvudsak statligt ägd fiskerätt. I huvudsak privatägd fiskerätt. 

Ansvarsfördelning för 
förvaltningen. 

Förvaltningsansvar delegeras av 
staten (provinsregeringen i 
Quebec) via avtal. Förvaltningen 
kan bedrivas av såväl icke-
vinstdrivande föreningar (ZEC:s) 
som kommersiella turistföretag 
samt inom naturreservat. 

Förvaltningsansvaret faller på 
fiskerättsägaren som kan vara ett 
fiskevårdsområde, 
samfällighetsförening, skifteslag, 
skogsbolag, privatperson, etc.. 

Nationell (federal nivå) 
prioritering i förvaltningen och 
för fördelning av laxresursen. 

Ja, prioriteringen på federal nivå 
(gäller hela Kanada) sker enligt 
följande: 

1. Beståndsbevarande 
2. Ursprungsbefolkningens 

rättigheter 
3. Sportfiskets intressen 
4. Kommersiella fiskets 

intressen 

Reglering av fisket på nationell 
nivå får endast ske av 
fiskevårdsskäl med mål att uppnå 
maximum sustainable yield (MSY). 

Nationell (provinsnivå) 
förvaltningsplan. 

Flerårig förvaltningsplan för lax 
(2016 - 2026) finns för provinsen 
Quebec. 

Saknas 

Nationella (provinsnivå) mål 
och prioriteringar i 
förvaltningen. 

Ja, den federala prioriteringen har 
brutits ner till två mål för 
förvaltningen på provinsnivå: 

1. Säkerställa långsiktig 
hållbarhet för respektive 
laxbestånd. 

2. Optimera det ekonomiska 
utfallet från 
sportfiskerelaterat 
nyttjande av laxresursen. 

Saknas. Reglering av fisket på 
nationell nivå får endast ske av 
fiskevårdsskäl med mål att uppnå 
maximum sustainable yield (MSY). 

Förvaltningskomponenter    

Produktionsmål för älvarna. Produktionsmål finns för såväl 
smoltproduktion som för antalet 
uppvandrande lax. 

Produktionsmål finns för 
smoltproduktionen. 

Anpassning av förvaltningen 
till respektive laxbestånd 
status. 

Tydlig och konkret anpassning i och 
med att laxbestånden (älvarna) 
klassas i 3 klasser utifrån 
laxbeståndets status. Bestånden 
inom respektive klass förvaltas 
enligt sina egna riktlinjer där 
fångstuttaget tydligt styrs av 
beståndets status. Svaga bestånd 
kan innebära totalt fiskeförbud. 

Ingen tydlig klassificering av 
beståndens status. Viss grov 
anpassning sker i form av tillåten 
fisketid men dessa regler är i vissa 
fall inkonsekventa och inte 
uppdaterade.  

Datainsamling av fångstuttag.  Nationellt system för 
fångstrapportering och märkning av 
fångad lax med plomber. 
Rapportering ska ske inom 48 
timmar efter fångst. 

Saknas på nationell nivå. 
Lagstiftningen ger inte möjlighet 
till föreskrivning om 
fångstrapportering för fritidsfiske. 
Sker däremot lokalt i några älvar 
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på frivillig basis, i vissa fall med 
hjälp av plomber. 

Bag-limits. Nationella regler om daglig bag-
limit 1-2 laxar per person och dag 
beroende på älv. 
Nationella regler om årlig bag-limit 
4 laxar per person och år (fr.o.m 
2018). Av dessa 4 laxar får högst en 
vara en stor lax (>63 cm). 

Daglig bag-limit på 1 lax per 
person och dag finns i nationella 
föreskrifterna.  
Lokala skärpningar med årlig bag-
limit förekommer, i vissa fall i 
kombination med plomber. 

Fångstbegränsning vid catch & 
releasefiske (fångst och 
återutsättning) 

I de flesta älvar är det tillåtet att 
fånga och återutsätta max. 3 laxar 
per person och dag. 

Saknas. 

Adaptiv förvaltning med 
möjlighet till regeljusteringar 
under pågående säsong. 

Räkning och uppföljning av antalet 
uppvandrande laxar sker i älvar där 
ca 80 % av allt laxfiske i Quebec 
bedrivs. Halvvägs in på säsongen (1 
Aug.) görs en utvärdering av antalet 
laxar i förhållande till 
produktionsmålet. Resultatet ligger 
till grund för vilket fångsuttag som 
tillåts resten av säsongen.  

Räkning sker av hela eller delar av 
de uppvandrande bestånden i ett 
antal älvar. Resultatens 
sammanställs vanligen först efter 
säsongens slut och används inte 
för regeljusteringar under 
pågående säsong. 

System för rådgivning m.m. 
mellan forskning och lokala 
förvaltningsorganisationer. 
 

Älvsspecifik rådgivning från forskare 
och myndigheter till lokala 
förvaltningsorganisationer sker på 
årlig basis genom träffar före och 
efter säsongen samt genom en årlig 
konferens för hela Quebec. 

Ett strukturerat system eller 
fastställda rutiner för kontinuerlig 
information och rådgivning till den 
lokala nivån saknas. 

Nationell organisation för 
förvaltningsorganisationer och 
sportfiskare 
 

FQSA, Fédération Québécoise pour 
le Saumon Atlantique, – 
medlemsorganisation för såväl 
förvaltningsorganisationer som 
sportfiskare på provinsnivå. 

Östersjölaxälvar i samverkan – 
medlemsorganisation för 
fiskerättsägare i Sveriges 
Östersjölaxälvar med vild lax. 
Sveriges sportfiske- och 
fiskevårdsförbund (Sportfiskarna)- 
medlemsorganisation för 
sportfiskare. 
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Reserapport 

Måndagen den 18 september 

Jean Boudreault (ordf. FQSA) och vår reseguide Marianne Drolet (FQSA) hälsar oss välkomna 

 
Jean Boudreault, ordförande i Federation Quebecoise pour le Saumon Atlantique (FQSA) 

Laxförvaltning, lagstiftning och partnerskap i Quebec 

? 

Föredrag av Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

I Québec är Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ansvarigt departement för 

övervakningen av fiskpopulationer, deras livsmiljöer och beståndsbevarande. MFFP är alltså ansvarigt 

för förvaltning, resursfördelning och skydd av laxen. I andra provinser med atlantlax förvaltar 

kanadensiska staten resursen genom federala bestämmelser. Viss förvaltning och vissa fiskeregler i 

Quebec regleras dock fortfarande genom federala bestämmelser.  

Det fiskerättsliga perspektivet 
I Kanada äger staten fiskerätten i samtliga laxälvar. Det skapar förutsättningar att förvalta resursen 

med utgångspunkt från ett allmänt intresse och därmed bidra till en bredare landsbygdsutveckling. 

Ursprungsbefolkningen (First Nations) består av olika regionalt knutna stammar och har hävdvunnen 
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rätt till fiske i flertalet älvar. Det är därför av stor vikt att federala och regionala myndigheter 

samverkar med First Nations i förvaltningen av laxresursen. 

Resursen först! 
Enligt ett federalt direktiv ska Québec fördela laxresursen enligt följande prioriteringsordning:  

1) Beståndsbevarande  
2) Ursprungsbefolkningens fiskerättigheter (First Nations) 
3) Sportfiskets intressen 
4) Det kommersiella fiskets intressen 

Vissa grupper kan således utestängas från fiske efter lax om det finns beståndsmässiga skäl. 

Kommersiellt fiske efter lax är av denna anledning förbjudet i Québec sedan år 2000. Det nuvarande 

förvaltningssystemet syftar till att upprätthålla tillräckligt starka bestånd för naturlig reproduktion på 

hög nivå till gagn för traditionella, sociala, gastronomiska och rekreativa intressen. I provinsen 

Quebec finns 114 laxförande älvar och i 30 av dem (26%) råder fiskeförbud p.g.a. svaga bestånd. 

Provinsregeringen kan delegera förvaltningsansvar för laxälvarna till tre olika typer av aktörer: 

1) ZEC:s (Zones d’exploitation contrôlées) – särskilda förvaltningsområden 
2) Fisketurismentreprenörer (outfitters) 
3) Naturreservat 

 
Fördelning av olika kategorier av älvförvaltare. 

ZEC ett unikt förvaltningssystem  
Québec’s Zones d'exploitation Contrôlée (ZEC:s) är en unik förvaltningsform som skapades 1978 av 

Ministeriet för resursförvaltning. ZEC:s är icke vinstdrivande ideella organisationer som ansvarar för 

förvaltningen av naturresurser inom ett specifik geografisk område. Varje zon leds av 

verksamhetsledare som väljs av betalande medlemmar.  

Före ZEC systemet infördes förvaltades offentliga områden och laxälvar i huvudsak av privata 

klubbar. Den huvudsakliga kritiken mot systemet med klubbar var att det ledde till försämrad 

tillgänglighet och därför inte tog hänsyn till allmänhetens intressen. Många av klubbarna 

kontrollerades av icke-kanadensare och personer som ej var bosatta i området och problemen med 

tjuvjakt och tjuvfiske var omfattande. ZEC-programmet började med att varje ZEC i starten erhöll 

nödvändiga resurser för att täcka sina kostnader och eftersom ZEC:s måste vara i huvudsak 
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ekonomiskt självförsörjande men icke vinstdrivande har de ett incitament att ta ut en funktionell 

men rimlig avgift från användarna.  

Efter 1999 har ZEC:s fått möjlighet att hantera även övriga fritidsaktiviteter utöver fiske och jakt t.ex. 

camping och vandring. ZEC:s har därmed möjlighet att vara flexibel och kan ta ansvar för nya 

fritidsaktiviteter som uppstår inom sina geografiska gränser. Efter 35 år är ZEC systemet hög ansett i 

Quebec och nyttjas av mer än 250 000 besökare per år vilket har möjliggjort att de ekonomiskt har 

kunnat utveckla sin verksamhet och samtidigt bevara djurliv och naturresurser.  

Om förvaltningen delegeras till en ZEC, (sker i 22% av vattendragen) måste alla vinster återinvesteras 

i service- och förvaltningsåtgärder i den aktuella älven. 

 
Med högt fisketryck är turordning (rotation) viktigt.  

Outfitters  
Fisketuristentreprenörer (outfitters) måste ha en särskild licens och om det finns flera outfitters som 

konkurrerar om fiskerätten på en sträcka avgörs det genom budgivning. Licensen beviljas på årlig 

basis. Outfitters är verksamma i 29 % av laxälvarna och outfitters i kombination med andra aktörer är 

verksamma i ytterligare 11 % av älvarna. En outfitter kan bli fråntagen rätten till fiske om de inte 

uppfyller villkoren för licensen.  Detta sker då och då.  

Naturreservat 
Några få älvar förvaltas inom ramen för naturreservat. Förvaltningen sker i en form liknande den för 

ZEC:s.  

Betalning och fångstuttag 
För att få fiska lax inom Quebec betalar man både en statlig licens för fiske i provinsen och en lokal 

licens för laxfiske i den aktuella älven. Intäkterna från den statliga licensen tillfaller MFFP som i sin tur 

överför delar av dem till FQSA. Intäkterna från den lokala licensen tillfaller de lokala 

förvaltningsorganisationerna i älvarna. 
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Årligen fiskar uppskattningsvis 15 000 sportfiskare efter lax i Québecs laxälvar, varav 12 000 är 

kanadensare och 3 000 är utlänningar. Det totala antalet fiskedagar uppgår till cirka 60 000, vilket 

genererar en total fångst om cirka 17 000 laxar. Nästan 8 000 av dessa avlivas och behålls, varav cirka 

3 000 stora laxar (se definition längre fram). I Kanada uppskattas det ekonomiska värdet av vild 

atlantisk lax till 255 milj. CA$ (1 760 mkr) och i arbetstillfällen genereras 3 872 heltidsekvivalenter 

årligen. 

Quebecs nya laxförvaltningsplan  

Faune Quebec är en biologisk rådgivningsorganisation som samarbetar med FQSA inom 

laxförvaltningen. Faune Quebec har 8 biologer som arbetar med biologisk rådgivning för atlantlax.  

 
Julien April, Faune Quebec  

Quebecs nya förvaltningsplan gäller mellan 2016–2026. Fram till och med 2000-talet minskade 

antalet återvändande laxar till älvarna stadigt, men situationen har därefter stabiliserat sig på en 

relativt låg nivå.  

Den nya förvaltningsplanen föreskriver älvsspecifik förvaltning med rådgivning för varje älv och en 

klassificering i tre kategorier baserade på beståndsstatus. Beståndsstatusen för en älv bedöms 

genom att jämföra den faktiska äggdepositionen med älvens produktionsmål enligt en ”stock-

recruitment model”.  

En grundläggande utgångspunkt för fiskeregleringen är att laxbeståndet delas upp i smålax och 

storlax: 

• Som smålax räknas lax < 63 cm kroppslängd med 1 havsår. Smålaxarna består i huvudsak av 

hannar. Smålaxhonor bedöms bidra med ca 4 000 ägg/individ. 

• Som storlax räknas lax > 63 cm kroppslängd med 2 eller fler havsår. De flesta storlaxarna är 

honor och dessa beräknas bidra med ca 9 000 ägg/individ. 

Älvarna delas in i någon av följande tre kategorier: 

Healthy zone: Här bedöms laxpopulationen att vara tillräckligt stark för att ett nyttjande inte ska 

riskera att skada beståndet. Endast smålaxar får behållas under första delen av säsongen. I mitten av 

säsongen görs en bedömning av hur mycket lax som finns i älven. Beroende på bedömningens utfall 

beslutas antingen att även stor lax får behållas eller att det endast får ske ett fortsatt uttag av 

smålax.  
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Cautious zone: Försiktighetszon där laxbeståndet är svagare än den ideala nivån, men inte kritiskt 

svag. Fångsten i denna zon reduceras för att uppnå en ökning av bestånd. Endast smålax får behållas 

under hela säsongen. 

Critical zone: Kritisk zon är en nivå där populationen är mycket svag. För att bevara bestånden måste 

ett regelverk som minimerar dödligheten tillämpas. Om det saknas lokal förvaltningsorganisation kan 

fisket stängas direkt för hela säsongen. Om det finns en förvaltningsorganisation och smålax bidrar 

med mindre än 30 % av den totala äggdepositionen kan ett visst fiske tillåtas. Då gäller emellertid 

strikt Catch & Release på stor lax och begränsningar på antalet smålax som får behållas. 

 

Klassificeringsmodell för laxbeståndens status 

Antalet återvandrande laxar kan beräknas i cirka 40 av Quebecs 114 laxälvar, och i dessa sker också 

cirka 80 % av allt sportfiske. Antalet återvandrande laxar beräknas oftast genom dykinventeringar 

eller genom räkning i fisktrappor (smoltutvandring beräknas i tre vattendrag). Tillsammans med 

inrapporterade fångstdata medger inventeringarna att adaptiv och älvsspecifik förvaltning kan ske 

kontinuerligt under säsongen.  

För att kunna övervaka och styra hur mycket lax som tas upp har ett plombsystem införts. Fr.o.m. 

2018 får man endast behålla fyra laxar (tre små- och en stor lax) per fiskare och säsong. Det gäller för 

samtliga älvar i hela provinsen. Det finns en särskild licens som inkluderar plomber och en för enbart 

Catch & Releasefiske. 

 Det finns också regler för hur många laxar som tillåts fångas och återutsätts genom Catch & Release. 

Fr.o.m. 2018 får man fånga och återutsätta som mest tre laxar per fiskare och dag, förutom i de 

nordligaste älvarna som har låg snittvattentemperatur och lågt fisketryck och därmed en uppskattad 

lägre mortalitet till följd av hantering.  
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Sammanfattande flödesschema över hur förvaltningen går till 

Alla fångade laxar som avlivas måste rapporteras inom 48 timmar i det nationella rapportsystemet 

och en plomb måste omedelbart fästas på laxen. Totalt återutsätts 57 % av de fångade laxarna. 

Snittfångsten per fiskare och dag är 0,2 laxar. Laxar som återutsätts ska rapporteras till den lokala 

förvaltningsorganisationen. 

Dagskortet ska ersättas med ett tredagars kort från och med 2018 för att uppmuntra nyrekrytering 

av fiskare till laxfisket. 

Regelverk (eng. vers.) finns här: https://www.saumonquebec.com/en/regulations/catch-regulations/ 

Hela förvaltningsplanen (eng. vers) finns här: http://mffp.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/PG_saumon_ANG.pdf 

Mer information: www.saumonquebec.com 

  

http://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PG_saumon_ANG.pdf
http://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PG_saumon_ANG.pdf
http://www.saumonquebec.com/
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Tisdagen den 19 september 

Laxförvaltningsplanens huvudmålsättningar 

Éric Poirier, Marketing Director för FQSA, presenterade FQSA och provinsen Quebecs 

laxförvaltningsplans två huvudmålsättningar: 

• Säkerställa långsiktigt bevarande och betydelsen av laxpopulationerna.  

• Främja och optimera den socioekonomiska effekten av sportfiske efter lax.  

Den nya laxförvaltningsplanen har höga målsättningar med avseende på beståndsmål (50 % högre än 

tidigare målsättning). Beståndsmålen för varje älv beräknas utifrån antalet deponerade ägg (stock-

recruitment model) och baseras på ett femårigt medelvärde. Från och med 2018 kommer det 

maximala antalet behållna laxar att begränsas till fyra laxar (tre små- och en storlax) per fiskare och 

säsong. 

 
Éric Poirier, Marketing Director FQSA. 

Antalet fiskedagar per säsong presenterades för 16 olika älvar (ej Riviére Grand Cascapedia). Riviére 

Bonaventure hade 6 879 fiskedagar under 2016, vilket var flest bland de älvar som redovisades.  

Stor lax får endast behållas efter 1 augusti i älvar som tillhör kategorin ”Healthy zone”. Det krävs 

dock att ett antal villkor uppfylls, bl.a. att antalet återvandrade är fler än enligt förvaltningsmålet.  

Éric underströk behovet av bra data. Citat: ”en bra förvaltningsplan baseras på bra data, utan bra 

data ingen bra plan, data är otroligt viktigt”.  

FQSA beräknar att laxfisket i provinsen Quebec omfattar totalt 60 000 fiskedagar fördelat på cirka 

12 000 sålda fiskekort. 3 000 av dessa säljs till fiskare som inte bor i Quebec.  

Mer information:  http://fqsa.ca/ 

  

http://fqsa.ca/
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Förvaltning och fiskevård i Riviére Rimouski 

Fram tills 1997 var endast 4 kilometer av älven tillgänglig för lax med ca 150 - 220 återvandrande 

laxar per år. Då avlägsnades ett vandringshinder i form av en naturlig stenklack. På så sätt kunde 

laxen ta sig upp ytterligare ett par hundra meter till en dammvall på en plats som också utgör ett 

naturligt hinder.  

 
Stéphane Forrest, Saumon Rimouski ZEC förklarar hur fångstanordningen för upptransport av lax för 
fungerar. 

Här leds laxen in i en fiskfälla som vittjas dagligen. Laxarna transporteras sedan vidare uppströms 

med lastbil och sätts ut i själva dammen för att kunna ta sig vidare uppströms och reproducera sig i 

älvssystemets övre delar. Det bedrivs även fiske på lax uppströms dammen. Stödutsättning av 

fenklippt lax sker fortfarande och 10 % av de återkommande laxarna är utsatta.  

Fiskekortet i Riviére Rimouski kostar 34 CA$ per dag (cirka 234 kr). Detta anses billigt och 

inkomsterna från sålda fiskekort kan inte upprätthålla den service som den lokala 

förvaltningsorganisationen Saumon Rimouski ZEC ger till fiskarna. Vattenkraftsföretaget Boralex, 

skogsbolaget Solifor och en outfitter bidrar därför med medel och resurser. Sammantaget gör detta 

att en heltidsanställd tillsynsman, en person som sköter fiskfällan och upptransport vid dammen 

samt en deltids förvaltare kan arbeta med älven. Detta motsvarar ungefär två heltidsekvivalenter.  

Saumon Rimouski ZEC genomför årligen omkring fyra aktiviteter i syfte att få människor att börja 

fiska lax i älven. Det finns ett demografiskt problem i Quebec med många fiskare som är äldre än 50 

år. Yngre människor (<30 år) har dock börjat fiska tack vare satsningar på media (t.ex. Hooké) och 

ungdomars fritidsintressen. Saumon Rimouski ZEC har en styrelse bestående av 8 personer. Antalet 

fiskedagar under 2016 uppgick till 1346 och antalet laxar i älven till 864. 
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Ett naturligt vandringshinder som numera kan passeras av laxen. 

Eftermiddagen bestod av ett besök till älven vid kraftverksdammen. Vi fick se platsen för det 

avlägsnade vandringshindret samt hur fiskfällan, fiskhissen och transporten av lax uppströms 

kraftverket fungerade.  
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Onsdagen den 20 september  

Riviére Matane – modern och adaptiv laxförvaltning 

Riviére Matane har 80 kilometer laxförande vatten och är mycket viktig för den lokala ekonomin. Det 

ekonomiska värdet av laxfisket i River Matane uppgår till 4,5–5 miljoner CA$ (cirka 31 mkr) årligen. 

 
Sébastien Lavoie, Direktör för Matane älvens ZEC. 

Förutsättningar – laxen och fisket: 

• Älven har cirka 2 500 återvandrande laxar per år (5 års snitt). Rekordåret 2016 steg 3 512 st. 

• Antalet fiskedagar uppgår till 5 000 – 6 000 årligen och 17 – 20 % av laxen fångas.  

I Riviére Matane gäller enbart Catch & Release förutom på smålax (älven bedöms som Cautious 

zone). Fiskeplatserna på de mer attraktiva fiskesträckorna fördelas sedan 2015 genom ett särskilt 

lotteri.  

 
Capsize, den mest berömda poolen i Riviére Matane. 

År 2015 förändrades förvaltningen av Riviére Matane på ett sätt som har gynnat såväl laxen som 

sportfisket och den lokala ekonomin.  
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Situationen före 2015: 
Innan 2015 fanns det Ingen utlottning av fisketillstånd och därmed heller inga till detta kopplade 

inkomster. Det fanns heller inga krav på Catch & Release, vilket gjorde att mycket lax slogs ihjäl. 

Detta ledde till trängsel och hög konkurrens mellan sportfiskarna, vilket resulterade i en och allmänt 

dålig stämning och svårigheter att få nya människor att intressera sig för fiske i älven.  

 
Laxfisket är en viktig del av samhällets identitet i Matane 

Den bristande förvaltningen medförde att laxbeståndet for illa och att allt färre laxar kom tillbaka 

från år till år, vilket även avspeglade sig i antalet fiskare minskade. Det blev uppenbart att något 

måste göras. 

 
Tydlig information om gällande regler prioriteras högt 

Situationen efter 2015: 
Idag finns det fyra kvoterade sträckor (s.k. limited access areas) med lotteri om fisketillstånden. Den 

lokala förvaltningsorganisationen menar att de kvoterade sträckorna och lotteriet har resulterat i 

citat: ”better fishing experience with more sucess and no stress”, ökat skydd mot tjuvfiskare och 

garanterade inkomster under lågsäsongen.  
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Det nya regelverk som införts innebär bl.a. att endast Catch & Release får tillämpas tidigt på 

säsongen innan man kan se att målet för antalet återvandrande laxar är uppnått. Det nya regelverket 

infördes ett år innan införandet av Quebecs nya laxförvaltningsplan vilket gör Matane river till en 

föregångare vad gäller laxförvaltningen i provinsen. Inkomsterna från fiskekortsförsäljningen används 

för olika typer av service till sportfiskare vid älven. 

 
”Laxakvarium” i Matane 

Riviére Matane kan ses som ett bra exempel på en älv som, genom att tillämpa en modern och 

adaptiv förvaltning, har blivit populär för lokala och tillresta fiskare och därmed även viktig för den 

lokala ekonomin. Den lokala förvaltningsorganisationen har sitt kontor mitt i Matane City med butik 

och fisktrappa med möjlighet att betrakta de uppvandrande laxarna (ungefär som Mörrums 

Kronolaxfiske). Flera heltidsanställda finns inom förvaltningsorganisationen, varav två inom 

förvaltning och fyra butiksanställda (inklusive guide). Dessutom arbetar fem personer säsongsvis med 

fiskekontroll.  

Mer information: http://rivierematane.com/ 

  

http://rivierematane.com/
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Torsdagen den 21 september 

Riviére Grand Cascapedia – hårt reglerat fiske med hög kvalitet 

Den 80 kilometer långa Riviére Grand Cascapedia är ett gott exempel på en älv med fiske av hög 

kvalitet och med en avancerad förvaltning. Catch & Release har bedrivits sedan 2004. 

Förutsättningar – laxen och fisket: 

• Laxräkning görs varje år genom dykinventering. Vid tiden för vårt besök fanns cirka 2850 

laxar i älven. Hela 2000 laxar fångstrapporternas årligen från Riviére Grand Cascapedia. 

 
Darlene Sexton, direktör Societé Cascapedia.  

First Nations – The Mic Mac 
Ursprungsbefolkningen, tillhörande stammen Mic Mac, har fiskerätt i älven. De får ekonomisk 

ersättning för att begränsa sitt fiske efter lax för egen konsumtion. Stammen består av ca 100 

familjer med totalt 400 personer. Ersättning utgår årligen med 4000 CA$ per familj (cirka 26 000 kr). 

De 20 familjer som tidigare livnärde sig på fiske i särskilt stor utsträckning får dubbel ersättning, d.v.s. 

8000 CA$ per år. Det finns ett missnöje med de nuvarande ersättningsnivåerna från stammens sida 

och man vill sluta ett nytt femårigt avtal till nästa säsong.  

De outfitters som bedriver verksamhet i älven betalar årligen drygt 100 000 CA$ och 

provinsregeringen bidrar med drygt 300 000 CA$ till inlösen av fisket. 

Riviére Grand Cascapedia har ett 70-tal säsongsanställda (4 månader) som jobbar med fisket och hela 

12 – 15 fordon i verksamheten. De har även (minst) två personer som är anställda på årsbasis. 

Fiskekortspriset för laxfiske per person och dag varierar från 77 CA$ (530 kr) för vadfiske i två 

begränsade områden till 1 241 CA$ (8 560kr) för fiske i zon B (non-resident, juni-juli). 

Lokalbefolkningen fiskar billigare med två prisklasser för alla fiskekort (resident och non-resident 

licence). Det höga priset på de exklusivaste zonerna motiveras till viss del med att det inkluderar två 

guider per fiskare bokad zonplats. Det gäller oberoende av om du är ensamfiskare eller delar ditt 

fisketillstånd med fen annan fiskare (”shared rod”). Regeln om två guider har man för som man sade 

”it´s good for employment”. Eftersom fisket ofta bedrivs från kanot så menar man att det också kan 

motiveras utifrån säkerhetsskäl. 
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I Grand Cascapedia förs en omfattande statistik 

Riviére Grand Cascapedia är den enda älv som också har ett fiskekort för övrigt fiske (öringfiske). 

Öringfiskekort fanns i flera prisklasser (t.ex. resident, endagars, Catch & Release) och var betydligt 

billigare än fiskekort för laxfiske. 

FQSA - Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique  

FQSA är en ideell organisation vars syfte är att förena och representera samtliga alla intressegrupper 
som berörs av laxförvaltningen i provinsen Quebec. Provinsregeringen i Quebec har ett partnerskap 
med FQSA och har delegerat visst förvaltningsansvar till organisationen. För detta ändamål är FQSA: s 
uppdrag att:  

1. Bevara och utveckla laxälvarna,  
2. Utveckla sportfisket efter lax,  
3. Värna laxresursen och dess livsmiljö från alla hot, samt upprätthålla tillgången till 

kvalitetsfiske till acceptabla priser.  

 
T.v. Frédéric Raymond, generaldirektör i FQSA. T.h. Glenn Douglas, Norrbottens 
kommuner/Sportfiskarna 
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FQSA:s styrelse består av totalt 13 personer. Fem av dessa personer är direkt valda och de övriga 8 är 

valda från olika regioner inom Qubec. 2 platser är reserverade för representanter för First Nations 

och en person från Atlantic salmon federation. Den exekutiva kommittén består av en representant 

för laxfiskarna, en älvförvaltare (river managers), sekreterare och ekonomiansvariga.  

FQSA har 5 anställda, GD Fred Raymond, 1 person på administration, 1 projektansvarig, 1 person på 

marknadsföring och 1 person på kommunikation (producerar bland annat tidningen ”Saumon”). 

Vad gör FQSA? 
FQSA:s syfte är att främja tillgången till sportfiske och en hållbar utveckling av laxbestånden samt att 

säkerställa inflytande från fiskare, organisationer och alla personer som är intresserade av atlantisk 

lax på regionala, provinsiella, nationella och internationella forum. 

 
Marianne Drolet berättar om FQSA:s verksamhet för insamling av pengar 

FQSA utför en mängd olika tjänster för sina medlemmar, som information om laxfiske, 

bokningsarrangemang, fisketeknik, flugbindning, utrustning etc.. Man samarbetar också i 

partnerskap med olika myndigheter och organisationer för att utveckla regelverk och förvaltning i 

laxälvarna.  

Det finns 114 laxälvar i provinsen Quebec. 80 av dessa älvar är medlemmar i FQSA. Medlemsälvarna 

betalar ingenting till FQSA. Stödmedlemmar, vanliga privatpersoner betalar 45 dollar per år (ca. 300 

sek./år). Totalt har FQSA ca 1500 röstande medlemmar.  

FQSA arrangerar en årlig tvådagarskongress med både forskare och älvförvaltare. En av 

kongressdagarna fokuserar på ett specifikt problem eller tema. FQSA besöker alla 

förvaltningsorganisationer inför och efter säsongen för att dela med av sig av övergripande 

forskningsresultat men också av specifik information för respektive vattendrag. Flödet av information 

går således både från de lokala förvaltningsorganisationerna, genom insamlad statistik till forskning, 

men också genom resultat och råd till dessa organisationer från forskare (Faune Quebec och FQSA). 
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Torrflugefiske är en populär metod i många laxälvar i Quebec. 

Forskningen och FQSA kan stänga älvar från fiske om resursen bedöms ligga inom riskkategori 1 

(Critical zone) med direkt fara för resursen, alternativt begränsa fisket om resursen bedöms ligga 

inom riskkategorin 2 (Cautious zone). Bedömningarna görs efter varje vattendrags älvspecifika 

beståndsmål.  

• FQSA fungerar lite som FishPal i Skotland. Man kan boka sitt fiske genom FQSA hemsida som 
länkar vidare till medlemsälvarna. 

• Ungdomsverksamhet: 51 olika skolor runt Quebec är med i ett program där eleverna lär sig 
om laxen och får vara med och odla och sätta ut laxungar. 

• FQSA har tagit fram en informationsfilm om C&R. Även flygblad finns ute hos 
medlemsälvarna om hur man ska hantera fisk som återutsätts. 

• Mentoring för nya flugfiskare. Ett 50 tal personer per gång. Ca. 300 nya flugfiskare rekryteras 
på det här sättet varje år. 

• Mentoring specifikt för kvinnor av kvinnor. 10 till 15 kvinnor brukar delta. 

• FQSA håller en årlig filmfestival. Privatpersoner får skicka in sina filmer som ska handla om 
älvarna i Quebec området. 1á pris är 15 000 dollar (ca. 100 000 sek.) 

• FQSA är flitiga med att marknadsföra sig och sin verksamhet genom filmer som läggs ut på 
Youtube.  

• FQSA har en Stiftelse Fondation Saumon för att finansiera delar av verksamheten. Stiftelsen 
är fristående från FQSA men med samma styrelse. 

• Cocktail middag i Montreal och i Quebec varje år. Kuvertavgift på 225 dollar (1463 sek.) 
Totalt ca. 700 personer brukar närvara. En auktion hålls under dessa middagar. Intäkterna 
från auktionerna brukar uppgå till ca. 1 mkr. 

• FQSA har en egen öl som säljs till förmån för organisationen.    
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Finansiering av FQSA:s verksamhet. 
Medlemsavgifter 45 000 CA$. 

Statligt bidrag 300 – 400 000 CA$. 

Projekt 400 000 (statliga medel) CA$. 

Gåvor och insamlingar 50 000 CA$(Stiftelsen mm.). 

Totalt: 1 miljon dollar (6,5 mkr.). 

Quebecs laxstiftelse / Fondation Saumon 
tidigare känd som F. de B. Gourdeau Foundation, har arbetat i mer än trettio år för laxen i Quebec. 

Stiftelsens uppdrag är att:  

• Främja skydd och bevarande av laxresursen och dess livsmiljöer.  

• Att utbilda och informera ungdomar och allmänheten om livscykeln för atlantisk lax.  

• Främja uppbyggnad av vetenskaplig kunskap och spridning av forskning.  

Laxstiftelsens aktiviteter inkluderar: Utbildningsprogrammet ”Salmon Stories” med deltagande av 
fyrtio grundskolor i Quebec där ca 12 000 ungdomar utbildas om laxens livscykel. Programmet 
inkluderar akvarieskötsel av laxungar och eventuell utplantering av dessa. Åtgärder för skydd och 
bevarande av älvar med investeringar på ca 1,67 mkr under de tio senaste åren. Produktion av 
informationsfilmer och andra utbildningsinsatser om hur catch and release ska utföras Insatserna 
riktas till såväl allmänheten som till guider och älvförvaltare. 
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Fredagen den 22 september 

Utrivning av damm i Riviére le Escoumins 

Besök vid Riviére le Escoumins för att titta på en nyligen genomförd dammutrivning. Lax hade 

tidigare endast en begränsad sträcka att reproducera sig på (<1km nedströms dammen) och fisket 

byggde t.o.m. 2015 nästan uteslutande på utsättningar.  

 
Riviére Le Escoumins ZEC.  

Dammen anlades 1862 vilket resulterade i att laxen utrotades i Riviére le Escoumins. Ursprungligen 

var dammen en uppsamlingsplats för råvara till ett sågverk. Dammbyggnaden brann 2012 och hela 

dammen revs ut 2015. ZEC köpte dammen för 1 CA$ och med bidrag från en laxstiftelse kunde de 

bekosta utrivning av damfundament, muddring av sediment och återställning av strömsträckan i 

anslutning till dammen.  

 
I samband med att dammen skulle rivas var man tvungen att leda älven i en ny fåra under en tid 

Totalt finns nu 45 km av laxbiotoper i älven. Cirka 9 km uppströms den tidigare dammen finns ett 

naturligt vandringshinder med en fisktrappa och räknare där cirka 150–200 laxar passerar per år. I 

Riviére le Escoumins säljs årligen fiskekort för cirka 400 000 kr. Säsongskorten kostar cirka 2 415 kr. 
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Det finns fem aktiva outfitters i älven. Vid tiden för vårt besök hade 123 laxar fångats och återutsatts 

under 2017. Escoumins är berömd för stor lax och mycket lågt antal smålax. Det finns totalt 66 pooler 

i älven uppdelade på tre zoner. Den lokala förvaltningsorganisationen har två ordföranden, där den 

ena tillhör First Nations i området.  

Tidigare har Riviére le Escoumins varit föremål för mycket konflikter kring fisket och 1970 utbröt en 

konfrontation mellan lokalbefolkningen och First Nations. Lokalbefolkning tillhörande First Nations 

behöver inte lösa fiskekort eller följa gällande regler för fisket men gör det ändå idag. De lokala 

stammedlemmar som har fiskerätt delar på utbetalningar från fiskekort och hyra från den lokala 

förvaltningsorganisationen.  

En publicerad vetenskaplig studie inom le Escoumins har bedömt påverkan av Catch & Release på 

laxens lekframgång (utöver direkt mortalitet). För mer information: “Does catch and release affect 

the mating system and individual reproductive success of wild Atlantic salmon (Salmo salar L.)”, 

Molecular Ecology 2012.  

Mer information: http://www.riviereescoumins.com/ 

http://www.riviereescoumins.com/

