1. Arnemarks Fiskevårdsförening
www.arnemark.com
Byn Arnemark ligger längs länsväg 374. Mitt i byn finns den lilla Berglundstjärnen där det är möjligt att kombinera fiske med bad, och Isaktjärnen.
Föreningen erbjuder också fiske i Piteälven samt Frängstjärnen som ligger drygt 3
km norr om byn.
Berglundstjärnen. Barn ej fyllda 15 år får fiska gratis i målsmans sällskap på
dennes kvot. Högst 3 fiskar/dygn och 1 handredskap/kort. Konstgjort bete typ
Powerbait ej tillåtet. Fiske endast tillåtet från land eller kastbryggor. Fiskeförbud
annonseras. Regnbåge, Abborre, Ruda. Kastbryggor, eldplatser.
Piteälven: Särskilda bestämmelser gäller för fiske i Piteälvens vattensystem.
Lax, öring, sik, harr, gädda, abborre. Vindskydd, eldplats vid ”Stryckan”.
Isaktjärnen: Regnbåge, abborre. Kastbryggor.
Frängstjärnen: Regnbåge, abborre, gädda. Kastbrygga, eldplatser, vindskydd.
Fiskekort: Kortlådor vid tjärnarna och gamla färjstället. Vardagar kan fiskekort
köpas på Arnemarks Såg och Hyvleri.

2. Hemmingsmarks Fiskevårdsförening
www.hemmingsmark.se
I trakten av Hemmingsmark finns det möjlighet att fiska i ett 20-tal sjöar, tjärnar
och rinnande vatten. Ett system av skogsbilvägar binder samman fiskevattnen i
området. Korpträsket är tillgänglighetsanpassat och ett särskilt uppskattat
utflyktsmål för pimpelfiskare.
Korpträsket, Dynkotjärnen, Lappträsket: Högst 5 fiskar/dygn och 2 handredskap/kort. Nätförbud. Fiskeförbud annonseras. Regnbåge, abborre, gädda,
harr.
Övriga fiskevatten: 2 handredskap/ kort. Nätförbud.
Abborre, gädda, mört.
Lättfiskade sjöstränder. Husvagnsplatser mellan Lappträsket - Korpträsket.
Korpträsket: Raststuga med övernattningsmöjligheter, grillplats, toalett,
eldplatser, vindskydd. Båt att låna.
Dynkotjärnen: Eldplatser, vindskydd.
Fiskekort: Fritid & Vildmarksliv Piteå 0911-342 03, Preem Bergsviken Piteå
0911-345 62, Ica E-Fyren Jävrebyn 0911-23 00 70, Fiskekortsautomat vid sågen i
Kälen och vid raststugan i Korpträsket.

3. Koler Fiskevårdsförening
www.koler.nu
Koler Fiskevårdsförening upplåter fiske i Gäddtjärnen och Larssonstjärnarna.
Barn under 15 år får fiska gratis i målsmans sällskap på dennes kvot.
Högst 4 fiskar/dygn och kort med handredskap från land. 1 handredskap/person.
Flytdon, exempelvis flytring eller båt är förbjudna. Fiskeförbud skyltas.
Vindskydd och eldplatser.
Larssonstjärnarna: Öring, röding.
Gäddtjärnen: Röding, regnbåge.
Fiskekort: Privatpersoner i Koler och Strömnäs.

4. Lillpite Fiskevårdsförening
www.lillpite.svenoli.se
I området mellan Lillpite och Tällträsk går det bra att fiska i ett flertal fiskevatten.
Här finns Abborrtjärn, Pithoursträsket, Södra Sågbergstjärnen, Stortjärnen samt
en sträcka av Lillpiteälven. Kräftfiske är en lokal specialitet längs älven.
Barn under 14 år fiskar gratis i målsmans sällskap. Högst 4 fiskar/dygn och kort
och 2 handredskap/person. Fiske ej tillåtet från båt, flytring, flotte etc.
Fiskeförbud annonseras. Särskilda bestämmelser kan anslås. Fiske utan fiskekort
är tillåtet i Abborrtjärn.
Stortjärnen: Regnbåge, öring, röding.
Fiskeanläggning anpassad för personer med funktionsnedsättning.
Bastu, kastbrygga, toaletter, eldplatser, vindskydd, ved, rullstolsramper.
Husvagnsparkering, hundgårdar med isolerade kojor. Guidning och uthyrning av
fiskeutrustning. Catering kan ordnas.
Pithoursträsket: Regnbåge, öring, röding, gädda, abborre.
Fiskeanläggning anpassad för personer med funktionsnedsättning.
Stuga, kastbrygga, toaletter, eldplatser, ved, rullstolsramp, vindskydd, fristående
toalett. Husvagnsparkering. Spångning från vägen mot bryggan.
Södra Sågbergstjärnen: Regnbåge, öring.
Stuga, eldplatser, toalett, bryggor, ved. Spångning runt om. Husvagnsparkering
vid Pithoursträsket.
Abborrtjärn: Abborre, gädda.
Bryggor, vindskydd, vedhus, toalett, eldplatser. Spångning runt tjärnen.
Lillpiteälven: Centralt Lillpite kraftstation: Regnbåge, öring, harr, gädda,
abborre. Fiskeplats anpassad för personer med funktionsnedsättning.
Kastbrygga, vindskydd, eldplats, ved, toaletter.
Lillpiteälven: Råbäckens kraftstation: Regnbåge, öring, harr, gädda, abborre.
Fiskeplats anpassad för personer med funktionsnedsättning.
Kastbrygga, eldplats, toalett. Husvagnsparkering.
Fiskekort:
Vischan Grillen Lillpite 0911-2450 22, Nymans Fiske & Fritid Piteå 0911-154 25
ICA Olofssons Lillpite 0911-24 50 12, Fritid & Vildmarksliv Piteå 0911-342 03
OKQ8 Roknäs 0911-24 00 08, OKQ8 Öjebyn 0911-607 82, Gulf Älvsbyn 0929553 88, Intersport Piteå 0911- 23 96 10, Piteå Turistbyrå Piteå 0911-933 90

5. Långträsk Fiskevårdsförening
www.langtraskfiske.se
Fiskevårdsföreningen erbjuder fiske på två olika platser i Markbygden.
Flakaträsket är beläget cirka 4 km väster om byn Huvåsen. Det mindre
fiskevattnet Kvarntjärnen ligger drygt 3 km från byn Långträsk. Dessa två
fiskevatten nås från länsväg 373.
Högst 3 fiskar/kort och 1 handredskap/person. Powerbait-kulor är förbjudet,
Powerbait i degform tillåtet. Nät och mjärde är förbjudet.
Kvarntjärnen: Fiske från båt, flytring eller liknande flytdon är förbjudet.
Regnbåge, Abborre. Husvagnsplatser, spångade leder, eldplatser, toalett.
Övernattningsmöjligheter i skoterstugan.
Flakaträsket: Flytring tillåten.
Öring, Abborre. Vindskydd, eldplatser, toalett, husvagnsplatser
Fiskekort: Norrskensgården 0911-22 02 00, Långträsk Livs 0911-22 00 75,
Fritid & Vildmarksliv Piteå 0911-342 03, m. fl. privatpersoner i Långträsk.

6. Norrfjärdens Fiskevårdsförening
www.norrfjarden.svenoli.se
Strax norr om Norrfjärden finns tre välbesökta fiskevatten. Det omtalade
Holsträsket är med sina 170 ha den största sjön följd av Harrträskets 110 ha och
Tranuträskets 67 ha. Samtliga fiskevatten ligger i närheten av E 4:an.
Barn under 14 år får fiska gratis i sällskap med vuxen på dennes kvot.
Holsträsket: Högst 4 ädelfiskar/dygn och kort och 2 handredskap/person.
Särskilda bestämmelser vid premiärer. Endast fiske med handredskap.
Fiskeförbud annonseras. Båt och flytring får nyttjas. Trolling är dock förbjudet.
Regnbågslax, öring, röding. Naturligt bestånd av abborre, gädda och sik.
Fiskeanläggning anpassad för personer med funktionsnedsättning. Kastbrygga,
eldplats, stuga och toalett finns i anläggningen. Runt Holsträsket finns ett flertal
kastbryggor, eldplatser och vindskydd. Båtar för uthyrning, flytvästar ingår.
Husvagnsplatser för uthyrning.
Harrträsket, Tranuträsket: Högst 2 handredskap/person. Endast fiske med
handredskap. Fiske året om. Båt och flytring får nyttjas. Abborre, gädda.
Vid sjöns sydöstra strand finns brygga och badplats med badbrygga.
Fiskekort: OKQ8 Norrfjärden 0911-20 00 80, OKQ8 Rosvik 0911-20 65 25,
Fritid & Vildmarksliv Piteå 0911-342 03, Nymans Fiske & Fritid Piteå 0911-154
25, Vildmarksshopen Luleå 0920-100 52, Kortautomat vid Holsträskets södra
sida.

7. Piteå Sportfiskeklubb
www.piteasportfiskeklubb.com
Klubben upplåter fiske i fyra fiskevatten på olika platser i kommunen. I
Munksund, cirka 5 kilometer söder om Piteå, finns Badhustjärnen. Strax söder om
Bergsviken finns Igeltjärnen och Abborrtjärnen. Flakamyrtjärnen, också känd
som Kvarntjärnen, ligger 35 km öster om Piteå i närheten av länsväg 373.
Abborrtjärnen, Igeltjärnen: Fiske med handredskap. Inget fiskekort krävs.
Abborre, gädda, mört. Eldplats finns.
Flakamyrtjärnen: Flugfiske med flugspö eller haspel med kastflöte och 1 fluga.
Regnbåge. Spångad led från parkering. Eldplats, koja, toalett, röjda stränder.
Badhustjärnen: 1 handredskap/person. Regnbåge. Eldplats finns.
Flakamyrtjärnen, Badhustjärnen: Högst 3 fiskar/kort. Barn under 16 år får
fiska gratis i målsmans sällskap på dennes kvot. Fiske endast tillåtet från land.
Levande betesfisk ej tillåtet. Fiskeförbud kan förekomma vid utsättning.
Fiskekort:
Intersport Piteå 0911-23 96 10, Konsum, Munksund Piteå 0911-370 74,
Fritid & Vildmarksliv Piteå 0911-342 03.

8. Roknäs Fiskevårdsförening
www.roknasfiske.se
Laxtjärn ligger vid Brattknabben ca 12 km från Lillpite. Delar av sjön har röjts på
buskage för att underlätta flugfiske.
Laxtjärnen: Fiske med handredskap. Högst 3 fiskar/dygn och 1handredskap/
kort. Avser öring, regnbåge, bäcköring och bäckröding, för övriga fiskarter ingen
begränsning. Barn under 12 år fiskar gratis i målsmans sällskap, dock högst 3
fiskar/dygn och kort. Ej tillåtet att fiska från båt eller andra flytdon.
Fiskeförbud annonseras. Delvis spångade vägar på södra sidan. Norra sidan
gammal skogsbilväg. Gratis husvagnsuppställning utan el, stor parkering,
eldplatser, vindskydd och toalett. Regnbåge, öring, harr, röding, abborre.
Fiskekort: OKQ8 Roknäs 0911-24 00 08, Fritid & Vildmarksliv Piteå
0911-342 03, Nymans Fiske & Fritid Piteå 0911-154 25,
privatpersoner i Roknäs och Lillpite.

9. Sikfors Fiskevårdsförening
www.sikfors.com
Föreningens fiskevatten ligger vid riksväg 374 i närheten av gränsen mot
Älvsbyns kommun. Med sina fyra tjärnar och två rinnande vatten kännetecknas
området av ett omväxlande fiske. Jämte Borgforsälven och Piteälven erbjuder
föreningen fiske i Lomtjärnen, Hamptjärnen, Sisseltjärnen och Långtjärnen.
Barn under 16 år får fiska gratis i sällskap med vuxen på dennes kvot.
Fiskeförbud annonseras.
Hamptjärnen, Lomtjärnen, Långtjärnen och Sisseltjärnen:
1 handredskap/person och högst 3 fiskar/dygn och person.
Abborre, gädda, regnbåge, röding. Eldplatser, vindskydd.
Borgforsälven, Piteälven: 2 handredskap/person. Särskilda bestämmelser gäller
för fiske i Piteälvens vattensystem.
Lax, öring, sik, harr, gädda, abborre.
Fiskekort: Sikfors Konferens & Fritidsby 0911-700 77 , Forsens Livs Sikfors
0911-700 08, www.fiskekort.se, villor med fiskekortskylt.
Separata fiskekort för älv och sjö.

10. Sjulnäs Fiskevårdsförening
www.torrbergstjarn.weebly.com
Torrbergstjärnen ligger drygt 10 km väster om Sjulnäs. Den vackert belägna
tjärnen nås efter en gångtur på cirka 1 km upp längs Torrberget från
parkeringsplatsen.
Torrbergstjärnen: Barn under 15 år får fiska på målsmans fiskekort i dennes
sällskap. Fiske med handredskap är tillåtet från land, kastbrygga och is. Högst 4
fiskar/dygn och 2 handredskap/kort. Flytringsfiske är tillåtet förutom
premiärhelgen. Fiskeförbud annonseras. Öring och röding.
Kastbryggor och spångade leder. Vindskydd med eldplatser, toaletter.
Glöm inte yxa eller såg, endast långved finns vid sjön.
Fiskekort: OKQ8 Öjebyn 0911-607 82, OKQ8 Roknäs 0911-24 00 08
Fritid & Vildmarksliv Piteå 0911-342 03, Nymans Fiske & Fritid 0911-154 25.
Dygnskort och Årskort. Det finns även möjlighet att teckna ett företagsfiskekort,
för mer info kontakta föreningen.

11. Sjulsmark Skoter- och Fiskevårdsförening
www.sjulsmarks-skoterfiske.se
Föreningen erbjuder fiske i natursköna omgivningar nordväst om byn Sjulsmark.
Nävertjärnen ingår i Rosfors Ekopark, Lill-Brännträsket ingår både i Lustgårdens
naturreservat och Rosfors Ekopark. Den särpräglade naturen gör dessa fiskevatten
till lämpliga utflyktsmål. Området, dit även Brännträskbäcken hör, nås efter en
kortare bilfärd från E4:an, länsväg 374 eller riksväg 94 i riktning mot Sjulsmark.
Högst 2 handredskap (högst 1 handredskap i Nävertjärnen sommartid) och högst
3 fiskar/kort. Fiskekortet gäller även barn under 15 år i målsmans sällskap.
Fiskekortet medger rätt till sportfiske varvid avses fiske med pimpelspö, metspö,
spinn- och haspelspö samt flugspö.
Lill-Brännträsket, Nävertjärnen: Fiske från flytring är tillåtet.
Lill-Brännträsket: Regnbåge, öring, röding. Timrad stuga, vindskydd,
eldplatser, vedförråd, bryggor, spångade stigar.
Nävertjärnen: Regnbåge, öring. Fiskeanläggning anpassad för personer med
förfunktionsnedsättning. Timrad stuga, toalett, bryggor, eldplatser, vindskydd och
vedförråd.
Brännträskbäcken: Självreproducerande bestånd av bäckröding.
Goda parkeringsmöjligheter. Vintertid väl underhållna skoterleder samt plogade
bilvägar till anläggningarna.
Fiskekort: Fiskekortslådor finns vid samtliga vatten.

12. Svensbyns Fiskevårdsförening
svensbyn.svenoli.se
I bergstrakterna söder om Svensbyn finns tre välkända sjöar. Området nås enkelt
från byns centrum. Vitsjön och Nottjärnen är särskilt uppskattade tillhåll för
flugfiskare. Premiären för sommarfisket i dessa båda fiskevatten samt Djuptjärnen
lockar många sportfiskare.
Högst 4 fiskar/kort och 2 handredskap/person. Premiärhelg endast 1 spö/person.
Barn under 10 år fiskar på målsmans fiskekort. Andra regler vid premiärer. Fiske
från båt, flytring eller liknande flytdon, samt fiske med fasta redskap är förbjudet.
Fiskeförbud från privata bryggor och tomter. Fiskeförbud i bäckarna.
Nottjärnen: Regnbåge, öring, bäcköring, harr. Spångat från parkering till sjön.
Toalett vid parkering. Eldplatser, vindskydd.
Vitsjön: Regnbåge, öring, röding, harr. Spångad led till stor del runt sjön.
Kastbryggor. Husvagnsplatserför uthyrning. Eldplatser, ved, vindskydd.
Grillkåta med möjlighet att övernatta. Toaletter. Guidning och uthyrning av
fiskeutrustning. Mat enligt överenskommelse/catering. Kallkälla med mycket gott
vatten.
Djuptjärnen: Regnbåge, öring, bäcköring, harr. Kastbryggor, eldplatser, ved,
vindskydd. Spångade leder runt sjön. Husvagnsplatser vid parkering. Kåta med
möjlighet till övernattning. Plats för flugfiske finns i stort sett runt hela sjön.
Guidning och uthyrning av fiskeutrustning. Mat enligt överenskommelse/catering.
Brygga och toalett anpassade för personer med funktionsnedsättning.
Fiskekort: OKQ8 Roknäs 0911-24 00 08, Fritid & Vildmarksliv 0911-342 03,
Nymans Fiske & Fritid Piteå 0911-154 25, Intersport Piteå 0911-23 96 10, Piteå
Turistcenter 0911-933 90, Kortautomat vid Svensby Sportklubbs anläggning.

13. Öjeby VVO Fiskesektion
www.pitealv.se
Föreningen bjuder in till fiske på olika platser i Öjebyn. Den lilla tjärnen
Hamnviken är belägen 3 km från Öjebyns centrum. Altertjärnen och Nybodatjärnen ligger ungefär 10 km norr om Öjebyn. Norra sidan av Piteälven mellan
Pålberget och 800 meter nedströms bron där E4:an korsar älven ingår också i
föreningens fiskevatten.
Altertjärnen, Nybodatjärnen, Hamnviken: Högst 3 fiskar/dygn och 2 handredskap/kort. Fiskeförbud råder vissa tider. Andra regler vid premiärer.
Piteälven: Särskilda bestämmelser gäller för fiske i Piteälvens vattensystem.
Gädda, abborre, sik, löja, lax, öring. Fisket bedrivs i första hand från båt.
Altertjärnen: Regnbåge. Bryggor och viss möjlighet att fiska även från andra
platser i sjön. Eldplatser och vindskydd finns på båda sidor av sjön.
Nybodtjärnen: Regnbåge. Fiskeplats anpassad för personer med
funktionsnedsättning. Eldplatser, en tät lada med en eldplats och sittplatser.
Livbojar.
Hamnviken: Röding. Mest lämplig för vinterfiske. Eldplatser och en tunna
försedd med medar som kan användas på isen.
Fiskekort: OKQ8 Öjebyn 0911-607 82,
Nymans Fiske & Fritid Piteå 0911-154 25.
Möjlighet att köpa fiskekort på Internet. www.fiskekort.se
Separata fiskekort för älv och sjö.

14. Kusten
www.havochvatten.se
Rätt till fritt fiske med handredskap längs stora delar av den svenska kusten. Ta
tillfället att pröva på kustfiske i Piteå kommun - fisket kan bedrivas året runt.
Vid Fårösund och kanalen vid Badhusparken finns bra ställen för mete och lättare
haspelfiske efter abborre, mört och gädda. Mete efter abborre rekommenderas
också vid båthamnen i Renön. Mjoön och Mosesholmen erbjuder bra fiske efter
abborre och grov gädda. Mete efter id är populärt vid Alterälvens
mynning i Håkansöfjärden. Ett stenkast från Pite Havsbad, vid Piteälvens
mynning, är det tillåtet att fiska öring och lax under en kortare period av året. Här
finns också abborre, mört och gädda. Notera att särskilda bestämmelser gäller för
detta område. Pimpelfiske efter abborre och gädda lämpar sig väl i Nördfjärden,
Renöhamn, Mjoön och Håkansöjärden. Pimpelfisket efter abborre, gädda och harr
rekommenderas längs kuststräckan utanför Jävre.
Särskilda bestämmelser för fiske med handredskap i Piteälvens
mynningsområde:
- Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är
utrustade med lina och högst 10 krokar.
- I fredningsområdet är fiske efter lax och öring förbjudet fr.o.m. 16 september
t.o.m. 18 juni.
- En lax eller öring får behållas per fiskare och dygn.
- Minimimätt: Lax: 60 cm. Öring: 50 cm. Harr: 30 cm
För mer information se Fiskeriverkets författning FIFS 2004:36.

15. Sveaskogs fiske
I den västliga delen av Piteå kommun kan du som löser Sveaskogs fiskekort,
Arvidsjaur – Älvsbyn, pröva fiskelyckan. Ett 50-tal sjöar, skogstjärnar och
rinnande vatten ingår i fiskekortet. Abborre, mört och gädda är vanligt
förekommande i Sveaskogs fiskevatten. I vissa vatten förekommer även harr,
öring och lax.
FISKEKORT ARVIDSJAUR-ÄLVSBYN
•
Arvidsjaur turistbyrå Arvidsjaur 0960-175 00
•
Gårdings Järnaffär Älvsbyn 0929-557 50
•
Fritid och Vildmarksliv Piteå 0911-342 03
•
Intersport Arvidsjaur 0960-104 33
•
Moskosel camping Moskosel 0960-302 00
•
Nymans Fiske & Fritid Piteå 0911-154 25
•
OKQ8 Arvidsjaur 0960-65 45 40
•
OKQ8 Älvsbyn 0929-102 63
•
www.inatur.se

