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Sportfi sket i Älvkarleby drar 
in miljonintäkter till kom-
munen varje år.

Älvkarleby Sportfi ske för-
valtar och utvecklar sportfi s-
ket i nedre Dalälven.

Sportfi skare från ett 30-tal länder 

Sportfi sket i nya lokaler

Tel: 026-729 16
Telefonsvarare med daglig information: 026-722 93

Mobil: 070-57 51 333
alvkarleby.sportfi ske@telia.com

www.alvkarlebysportfi ske.nu

Älvkarleby Sportfi ske är öppet varje dag under säsongen. Nu i nya lokaler i samma hus som nyinvigda Sportfi ske-
forum. På bilden: Sven-Olof Elfström. 

söker sig till Älvkarleby varje sä-
song.

- Älvkarleby har ett mycket 
gott internationellt rykte i sport-
fi skekretsar. Den service de kan 
få här är det bara vi och Mörrum 
som kan ge. I Laxforskningsinsti-
tutets gamla lokaler under nyin-
vigda Sprotfi skeforum, kommer 

vi i ännu bättre läge, mitt i där de 
fl esta fi skar, förklarar Sven-Olof 
Elfström.

Stor artrikedom
Ett normalår säljer Älvkarleby 
Sportfi ske ca 5 000 dagkort. 

Lax och öring är de fi skarter 
som det fångas mest av. I juni och 

juli är laxfi sket dominerande och 
som bäst, med kulmen runt mid-
sommar. I april, september och 
oktober är öringsfi kset som bäst. 
Längre nedströms är det gott om 
gädda och gös och Sven-Olof mär-
ker av ett ökat intresse även för an-
dra fi skarter.

- Vi ser allt fl er sportfi skare som 
riktar in sitt fi ske på vissa arter, 
inte minst vitfi sk. Traditionen 
kommer från England och Italien 
och i Älvkarleby fångas mycket 
Vimma, Björkna och Id.

Guidade turer för grupper
Cirka 80 procent av sportfi s-
karna som besöker Älvkarleby är 
svenskar. 

- Vi har även väldigt många fö-
retagsgrupper som tar sig en halv 
dags fi ske vid konferenser. Här 
kan man köpa enklare utrustning 
och dessutom få guidning i sport-
fi skets ädla konst, berättar Sven-
Olof.

Älvkarleby Sportfi ske har öppet 
sju dagar i veckan, kl. 7-18, under 
säsongen mars-november.


