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Laxportalens syften

• Understödja utvecklingen av en beståndsspecifik och ekosystembaserad laxförvaltning. 

• Förbättra allmänhetens kunskap och förståelse för hur laxförvaltningen fungerar 

och vilka regler som gäller. 

• Förbättra allmänhetens möjligheter att bidra med data som behövs för laxförvaltningen. 

Främst fångstrapportering, men även till exempel sjukdomar och dödlighet hos lax, 

återrapportering av märkt odlad lax, m.m. 

• Erbjuda ett gemensamt kunskapsunderlag (data om laxbeståndet) för aktörer 

som är delaktiga i förvaltningen utefter en laxälv. Genom att utgå från samma 

kunskapsläge så kan förvaltningsdiskussioner underlättas. 





Projektet så här långt

Referensgruppsmöten – 2 st i mars

Arbete framförallt juni – september

Förstudierapport ute för synpunkter 11-24 september

Förstudierapport klar nu





Laxportalen

      Start        Älvinfo       Nyheter      Fiske & förvaltning       Laxens biologi       Karta      Om Laxportalen

Använd kartan eller välj laxälv här

Exempelälven 1

Exempelälven 2
är en av världens mest 
välkända laxälvar, men 
även känd för fiske 
efter havsöring. I äldre 
tider användes ljuster 
för att fånga laxen i 
Exempelälven 2. 
Efterhand tillkom 
redskap som laxkar, 
håv, laxnot, laxgarn. 
Dessa redskap var i 
bruk ända fram till 
1960-talet. Numera är 
allt kommersiellt 
laxfiske nedlagt, men 
Visa mer om älven





• Grunduppgifter om älven

• Beskrivning om älven

• Publikationer och 

dokument

• Fiskarter

• Förvaltningsorganisationer

• Regler enligt föreskrifter

• Live Fångster

• Kvalitetssäkrade Fångster

• Tätheter från elfiske

• Utvandrad smolt

• Uppvandrad lekfisk
• Alternativt film på senast 

uppvandrade fisken

• Bilder

• Beståndsstatus i förhållande 

till förvaltningsmål

• Förvaltningsmål

• Förvaltningsråd

• Kartan kan expanderas och 

får då fram flertalet valbara 

lager:

• Elfiskelokaler

• Fiskräknare

• Biotopkartering

• Dammar

• Vattenkraftverk

• Vandringshinder

• Åtgärder

• Fiskekartans uppg.

• Svenska fiskeregler

• m.m

• Fortsättning av fångster -

API

• Biotopkarteringen i stora 

drag

• Andel av olika biotoper

• Antal vandringshinder

• Osv…

• Faktiska sträckor finns i 

kartan

• Temperatur

• Flöde

I kompensationslaxälvarna så 

kan denna ersättas med 

statistik över utsatt smolt?



Lax- & öringdata

Parameter

År

Visa som

Täthet årsungar, lax  X

2013 - 2018

Exportera data

Stapeldiagram

Visa provtagningstationer i kartan

Täthet fleråriga, lax  X
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Täthet årsungar, öring  X







Fångstrapportering
Det finns ännu inget lagkrav på fångstrapportering

Havs- och vattenmyndigheten har uttryckt att man vill ha rätt att 

föreskriva om fångstrapportering för vissa fisken. 

Men sannolikt en bit bort i tiden… 

Till dess: 
Ska det finnas på laxportalen? 

Ska det finnas på laxportalen för de områden som saknar annan digital 

fångstrapportering? 

Ska laxportalen visa data från den fångstrapportering som görs på 

andra webplatser? 

Kvalitetssäkrad data?



Fångstrapportering

Finns goda förutsättningar att jobba vidare med frågan för ökad 

fångstrapportering även om inget lagkrav finns om fångstrapportering. 

Likartad insamling av data (den som behövs för förvaltningen) trots olika 

fångstrapporteringssystem, d.v.s. en miniminivå vilken info som samlas in. 

Tydliggör hur data som samlas in kommer till användning 

- Nationell förvaltning

- Fiskevårdsområdenas förvaltning

- SLU:s rådgivning

- Rådgivning till fiskevårdsområden. Hur informera om 

fångstrapportering? Vilka uppgifter är viktiga? Hur får man fiskare att 

fångstrapportera? 



Kostnadsskattning utvecklingsprojekt



Förslag förvaltning

En av länsstyrelserna bör vara huvudansvarig för utveckling 

och förvaltning av laxportalen 

Länsstyrelserna med laxälvar bör ha ett ansvar inom 

förvaltningen för kvalitetssäkring och uppdatering av en del 

av informationen.

SLU bör ha ett ansvar för att förse laxportalen med årlig 

sammanställning av laxfångster per älv och i havet som 

rapporteras in till ICES, samt att ta fram lättillgänglig 

information om förvaltningsråden för respektive älv och en 

klassning av hur laxbeståndet i respektive älv ”mår” i 

förhållande till uppsatta förvaltningsmål. 

Det är viktigt att ansvarsfördelningen tydliggörs så att arbetet 

kan prioriteras och inte riskerar att falla mellan stolarna. 



Preliminär förvaltningsbudget



Tidsplan framåt

2019-11-11 Förstudierapport skickas in till HaV

Höst 2019 Beslut om budget, Havs- och 

vattenmyndigheten

Vinter 2019/2020 Kravspecifikation och lösningsspecifikation?

2020 → Utveckling?


