
Allemansrätten är ingen lagfäst lag utan en sedvanerätt 
som begränsas av vissa lagbestämmelser. Det är därför 
viktigt att visa hänsyn i umgänget med naturen och de 
lokalt boende människorna, så att inga skador uppstår 
eller att inget intrång sker på markägarens rätt till 
hemfrid. Hjälp till med att iaktta varsamhet med eld 
och undvik att skräpa ned inom området.

  Allemansrätten

Krokoms kommun har tagit fram en karta över våra 
skoterleder. Detta för att förbättra servicen för skoterå-
kare, men även för att få ordning och reda. Terrängkör-
ningslagen reglerar hur vi får köra. Visa hänsyn som 
skoterförare!

  Skoterkörning

De flesta korten i broschyren är tagna av Tony Lindberg 
på Laxviken Fiskecamp.

Ifiske....................................... www.ifiske.se eller 
se skyltar som kommer att sättas upp
Laxsjöbua............................... 0645-200 50
Laxviken Fiskecamp.............. 0645-210 48
(Sommartid)
Laxviken Fiskecamp.............. Automat
Kurt Oskarsson...................... 0645-210 35
OKQ8 Föllinge....................... 0645-100 91

  Fiskekortsförsäljning

Fiskekort gäller endast för sportfiske med ett spö fört 
för hand. Sportfiske upplåtes mot fiskekort gällande 
ett dygn samt vecka eller år.

  Fiskekort

• Fiskare ska vara medveten om gällande lagar
   och förordningar samt av FVO varje år utfärdade  
   regler.
• Fiskare ska vara försedd med giltigt fiske-
   kort, vilket på anmodan uppvisas för kontrollant 
   eller fiskerättsägare.
• Fiske från båt tillåtet i sjön Hotagen (södra delen).
• Bilkörning på befintliga vägar inom området 
   sker på egen risk.
• Skotertrafik förbjuden inom områden med 
   plant eller ungskog. Använd skoterklubbens 
   fina leder.
• Minsta tillåtna längd för harr och öring är 25 
   cm utom i Hotagsströmmen där 40 cm är 
   minsta tillåtna storlek.
• I Hotagsströmmen är alla former av mask-
   fiske förbjudet.

  Regler för fisket

Laxvikens
Fiskevårdsområde



Allmän väg

Teckenförklaring

Myr

Vindskydd

Enskild väg

Skoterled

Gräns för fiskevårdsområde
1 km 5 km 10 km

Skala 1:160 000

Vår förhoppning är att du ska trivas med oss och de 
möjligheter vi har att erbjuda Dig! Denna skrift och karta 
kan vara till Din hjälp att hitta Ditt eget ”smultronställe” 
och ge Dig en fiskedag att minnas. 
God fisketur.
Styrelsen Laxvikens Fiskevårdsområde

  Välkommen Sportfiskare

Hotagensjön.................. Öring, Harr, Sik, Gädda,   
                                     Lake, Abborre.
Lillvattnet...................... Öring.
Stor-Kungsvattnet......... Öring, Röding, Sik, Abborre.
Lill-Kungsvattnet.......... Öring, Röding, Abborre.
Torptjärnen................... Öring, Röding, Abborre.
Ålviktjärnen.................. Gädda, Abborre, Mört.
Johantjärnarna ............ Öring.
Lill-Avolån.................... Öring.
Gransjön........................ Gädda, Abborre.

  Fiskearter

Området är beläget ca 6 mil norr om Krokom i Jämt-
lands län. De upplåtna vattnen varierar från små tjärnar 
till större sjöar. Riksbekanta Hotagsströmmen är en av 
de bästa sportfiskeplatserna i området. Här har många 
stora fiskar fångats. Sjön Hotagen (södra delen) kan 
också ge intressanta upplevelser bl a med dragrodd. 
Förstärkningsutsättningar av fisk görs årligen i området.

  Laxvikens Fiskevårdsområde


