
Motion 

Temperaturmätare i Åbyälven 

Tempmätare på hemsidan så man kan läsa av vattentemperaturen i åbyälven. Kan vara bra 

om man är osäker på att fiska. Ifall vattentempen är för hög för fisken alltså  

Magnus Ericsson 

 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen instämmer i motionärens förslag och konstaterar att det i princip finns två sätt att 

lösa det. Det ena sättet är att köpa en egen temperaturmätare och det andra att köpa 

tjänsten av SMHI som har en mätare i Lillänget ca 1 km uppströms älven från bron inne i 

Åbyn. Det krävs dock en viss anpassning av den utrustningen för att det ska gå att 

genomföra.  

 

Styrelsen föreslår stämman besluta  

att ge styrelsen i uppdrag att verkställa motionärens förslag med målet att det ska fungera 

från och med denna säsong.  

 

 

Styrelsens förslag 

Mandat att stänga fisket 

I somras beslöt Styrelsen på eget bevåg att stänga fisket under en period när vattnet 
bedömdes vara alltför varmt. Det var en extraordinär åtgärd och vidtogs för att värna fisken. 
Åtgärden mötte också mycket stor förståelse från sportfiskarna och många reagerade med 
positiva kommenterar på sociala medier. 
 
För framtida bruk begär nu styrelsen stämmans mandat att stänga fisket i älven om liknande 
omständigheter skulle uppstå. En sådan åtgärd måste förstås anpassas till varje enskild 
situation men bör omfatta samtliga fiskare som löst fiskekort samt fiskerättsägare. Likaledes 
bör en sådan stängning i första hand omfatta lax- och havsöringsfiske. I första hand stängs 
älven om vattentemperaturen blir för hög, ca 20 grader, men också annan händelse som 
inträffar och är till stort men för fisken i älven. Tilläggas ska också att en sådan åtgärd inte 
berättigar till återbetalning av fiskekortsavgifter för de som löst säsongskort, veckokort eller 
dygnskort för de dygn som älven stängs. 
 
Styrelsen föreslår stämman besluta 
 
att ge styrelsen mandat att agera i enlighet med ovanstående skrivning. 
 

Arrendering av fasta fiskeplatser 



Åbyälvens nedre FVO har hittills arrenderat platserna för fasta fisken i närheten av 
fredningsområdet på. Platserna är Hålfjärdsrevet, Skagsudden och Hällskotta grundet. 
Arrendet är nu uppsagt för omförhandling. 
 
Det är centralt att FVO:t fortsätter arrendera fiskeplatserna för att gynna fisket i älven. Både 
lax- och öringsstammarna i älven är svaga så att varje fisk som kommer upp i älven är 
värdefull. Vidare verkar vi gå mot ytterligare år med sjukdomar och hög dödlighet för lax, 
vilket gör det än viktigare att så många fiskar som möjligt kommer upp i älven.  
 
Styrelsen föreslår stämman besluta 
 
att ge styrelsen i uppdrag att verka för att Åbyälvens nedre FVO även fortsättningsvis 
arrenderar de fasta fiskeplatser man hittills arrenderat. 
 


