
Köp fiskekort 
Fiskekort krävs för fiske i alla vatten 
inom området, alla tider på året.!
Kortet är personligt, kan ej lånas ut.  
Barn under 16 år fiskar gratis, men 
ska lösa fiskekort. Fisket sker under 
målsmans ansvar och gällande 
fiskeregler ska följas av alla.!
 
OBS! Den fiskande ansvarar själv att följa 
gällande fiskeregler. Överträdelser beivras. 
Allt fiske sker på egen risk. Bureälvens 
nedre fiskevårdsområdesförening tar EJ 
ansvar för olyckor vid våra vatten.

Bureälvens
nedre fiskevårdsområde

Fiskeregler

Allt fiske inom området sker efter HUSBEHOV, ta inte upp mer fisk än DU själv 
behöver. Försäljning av fisk är förbjudet. Obs! Denna bilaga är en 
sammanfattning, se fullständiga regler på www.burealven.se

Förbud att döda öring och lax 
All öring och lax SKA återutsättas!!
Fångstbegränsningar 
Gös:  Max 3 gösar/dygn/person  !!
Minimimått 
Gös:  40 cm (HVMFS - FIFS 2004:37) 
Harr:  35 cm (HVMFS 2013:8)!!
 
Maximimått 
Gös:  60 cm!
 
All gös och harr som mindre eller större 
än dessa måttbegränsningar SKA 
återutsättas, Tänk på att hantera  
fisken varsamt vid återutsättning.

Fredningsperioder i Bureälven 
 

- 15/4 - 31/5 Fredningstid för harr, gäller 
enligt svensk lag (HVMFS 2013:8) 
 

- 1/9 - 14/10 Total fiskefredning i älven - 
INGET FISKE FÅR FÖREKOMMA under 
öringens och laxens lekperiod. 
 
Obligatorisk fångstrapportering av öring 
och lax inom 24 timmar från fångst

Fångstrapportera på www.burealven.se  !
Rekommendation 
Återutsätt gädda över 100 cm. Stora predatorer 
är viktiga för att hålla efter bestånd av vitfisk.

Fiske med nät 
Endast tillåtet för markägare med fiskerätt 
som löst fiskekort. Observera att fastighet för 
fritidshus i regel EJ äger fiskerätt. !
Följande regler gäller: 1 nät, max 1 gång/
månad under juli, augusti och september. 
Övrig tid råder nätfiskeförbud. 
Utrustning SKA ha klart färgad markör på 
minst 5 liter i BÅDA ändar. På markör SKA 
namn, fastighetsbeteckning och telefon-
nummer med tydlighet kunna utläsas. Nät får 
ej läggas närmare än 100 meter från annat 
nät. Omärkta eller felaktigt märkta nät 
beslagtas. 
Lokalt nätfiskeförbud råder i Mjövattsträsket. 
Fiske med långrev är förbjudet inom 
fiskevårdsområdet.

Fisketillsyn och kontrollavgifter 
Kontrollavgift kan utfärdas vid överträdelser 
av föreningens regler. Detta i enlighet med  
§ 31 (lag 1981:533 - Lagen om fiskevårds-
områden) Mer information om detta finns att 
läsa på vår hemsida.

Håll dig uppdaterad via hemsidan 
För aktuell och fullständig information om 
fiskeregler, hyrbåtar, fiskekortsförsäljning, 
kontaktuppgifter m.m. hänvisas till hemsidan.

www.burealven.se

©
 Bureälvens nedre 

fiskevårdsom
rådesförening

Gränsen mellan Bureälvens övre och 
nedre fiskevårdsområde går uppströms 
Tjärn - Mjövattnet, som ligger ca 15 km 
nedströms Burträsket.!
 
Inom området rinner älven genom 6 
sjöar på sin väg mot havet i Bureå.

Vid frågor, kontakta:

johannes@burealven.se	                                                                                                                                                          

http://www.burealven.se
http://www.burealven.se

