Fiskarter

Abborre

Gädda

Abborre (Perca fluviatilis)

Abborren är en av våra vanligaste insjöfiskar. I länet
finns den i allt från den minsta tjärn till Bottenhavets kust. Abborren är mycket tacksam att fiska och
kan fångas med de flesta fiskemetoder såsom mete,
spinnfiske och pimpel.

Gädda (Esox lucius)
Gäddan är vanlig och väl spridd i hela länet. Bäst
trivs den i varma, grunda vatten med rik växtlighet. I
Sverige finns det vikter noterade på uppemot 20 kg.
Dessa jättegäddor är ytterst ovanliga men att fånga
en gädda på 10 kg är alls ingen omöjlighet. Det vanligaste sättet att fiska gädda är med spinnfiske.

Lax

Gös

Lax (Salmo salar)
Laxen finns främst till havs och den går att fånga
längs kusten. Även i Ljusnan bedrivs laxfisket på en
kort sträcka nedanför Ljusne kraftverk och det räknas
som ett av Sveriges bättre lax- och havsöringsvatten.
En lax kan väga uppemot 30 kg och fångas främst
på spinn- och flugfiske. Laxen ses ofta som kungen
bland fiskar och är dessutom en utmärkt matfisk.

Gös (Sander lucioperca)

Gösen lever i relativt varma sjöar och långsamt rinnande vatten samt längs kusten. I Sverige har man
fångat gös på över 12 kg. Passande fiskemetoder är
spinnfiske med wobbler eller jigg samt mete med
fisk som agn.

Harr (Thymallus thymallus)

Harren är en nordlig art som trivs företrädesvis i kalla, klara och syrerika älvar, strömmar och sjöar. Det vanligaste sättet att fånga
harr är med flugfiske även om också spinnfiske och mete kan ge bra utdelning.
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Harr

Röding

Regnbåge

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

Regnbågen förekommer inte naturligt i Sverige utan
är en Nordamerikansk art som planteras ut i svenska
vatten. Anledningen är att den ställer mindre krav på
rent vatten och rätt temperatur jämfört med öring och
röding. Därför lämpar den sig bra för mindre vatten
såsom små skogstjärnar och dammar. Framgångsrika
fiskemetoder är spinn- och flugfiske samt mete.

Röding (Salvelinus alpinus)

Rödingens förekommer främst i de västra delarna av
länet samt i de högt belägna sjöarna. Denna utpräglat
nordliga art lever i både snabbt strömmande vatten
och kalla, djupa insjöar. Rödingen är en mycket uppskattad sportfisk som med fördel pimplas vintertid.
Andra sätt att fånga röding är med spinn- och flugfiske, populärt är också att ro med långdrag.

Vimma

Öring

Vimma (Vimba vimba)
Vimman var en gång i tiden en mycket uppskattad
matfisk som idag helt förlorat sin plats på matbordet.
Denna lite udda karpfisk har dock på senare år blivit
ett eftertraktat byte för många metare. Extra roligt
med denna fisk är att det är i vårt län som många av
de största exemplaren fångas och det är främst i Testeboån och Gavleån som man har chansen att möta
denna doldis.

Öring (Salmo trutta)

Även om öringen uppfattas som en art skiljer man
ofta mellan tre varianter - havsöring, insjööring och
bäcköring. Havsöringen och insjööringen kan bli riktigt stora, bäcköringen blir betydligt mindre. Havsoch insjööring fiskas företrädesvis med spinn- och
flugfiske medan mete också är vanligt för bäcköring.
Öringen är i alla dess former en uppskattad sportfisk
och en utmärkt matfisk.

Flodkräfta (Astacus astacus)

I Gävleborgs län finns fortfarande ett livskraftigt
bestånd av flodkräftor kvar även om den Nordamerikanska signalkräftan dyker upp i allt fler vatten.
Problemet som uppstår när dessa båda arter möts
är att den inhemska flodkräftan smittas av kräftpest
och då slås hela flodkräftbeståndet i vattensystemet ut. De vill ha ett rent och syrerikt vatten och
en fast botten utan allt för mycket vegetation.
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Flodkräfta
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