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Regler för fiske inom Orsa Besparingsskogs FVO
1) Fiskekortskategorier och priser
A: Dagkort
B: Veckokort
C: Årskort

1.
2.
3.
4.

5.

100 kr D: Årskort ortsbo
300 kr
500 kr E: Årskort delägare
200 kr
750 kr Dygnskort båt
200 kr
200 kr
Dygnskort flytrin g
120 kr
Put & Take Oravalampi
Put & Take Pispanlamm
150 kr
Fiskekorten, är personliga och får ej överlåtas.
Fiskekorten gäller endast för ett handredskap per fiskekort.
För alla kategorier av fiskekort gäller att barn under 15 år medföljer gratis på vuxen
kortinnehavares kort vid gemensamt fiske.
Fiskekortet skall medföras vid fiske och på anfordran uppvisas för vederbörande tjänsteman.
Fiskerätten upphör omedelbart därest gällande villkor icke iakttages, utan rätt att återfå erlagda
avgifter.
Olaga fiske medför polisanmälan.

2) Generella fiskeregler för alla fiskekortskategorier
1. Fiske med nät är endast tillåtet med fiskekortkategori D och E.
2. Per fiskekort får fiske ske med tolv angeldon, ståndkrok eller ismetesspön. Obevakade redskap ska märkas
med namn, adress och telefonnummer. Angeldon, ståndkrok eller ismetesspön får endast brukas i tjärnar
och sjöar för fiske efter gädda och abborre.
3. Det är förbjudet att fiska från båt i Risulampi, Paljakkasjön, Stora och Lilla Korsilampi, Sileisinlampi.
Abborrtjärn, Abborsjön. samt Put & Take vatten. Kajak och kanot är att likställa med båt.

4. Fiske från flytring är tillåtet med särskilt dygnskort för flytring. Detta i samtliga vatten.
5. För fiske från båt eller annat flytetyg i Tallsjön krävs särskilt båtkort. Endast elmotor får
användas. Båt får ej förvaras i anslutning till sjön. Samtliga personer i båten över 15 år ska
kunna uppvisa giltigt fiskekort.
6. Förbud råder mot att fiska öring och harr i strömmande vatten perioden 1:a sep – 31:a dec.
7. Förbud råder mot utterfiske i alla örings- och rödingsvatten.
8. Förbud råder mot allt fiske 50 m nedströms dammanordning och andra vandringshinder. Undertiden
1:a sep – 31:a dec råder motsvarande förbud även 50 m uppströms.
9. Fiske med levande agn är förbjudet i alla örings- och rödingsvatten.

3) Fångstkvot
1. Röding
Max 5 fiskar per dygn
2. Öring
I sjöar/tjärnar
Öring A-vatten
Öring B-vatten

Antal per dygn
2
4

Minimimått (cm)
35
25
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I vattendrag
Öring C-vatten
Öring D-vatten

Antal per dygn
1
5

Minimimått (cm)
35
25

A-vatten; Abborsjön, Abbortjärnen, Norra Gällsjön, Paljackasjön, Tallsjön, Silisanlamm, Sopilamm samt
Vassjön.
B-vatten; Övriga sjöar/tjärnar där öring förekommer
C-vatten; Oreälven, Sandsjöån och Sundsjöån
D-vatten; Övriga vattendrag där öringen förekommer

4) Utökad fiskerätt och regler gällande endast för fiskekort kategori D och E
1. Förbud mot nätfiske råder i alla örings och rödingsvatten samt vatten med vattenyta mindre än 10
hektar. Undantag för detta förbud gäller Sandsjön där nätfiske är tillåtet.
2. Per fiskekort nätläggning av högst sex nät av standardlängd ( 27 – 30 meter).
3. Utmärkning av nät skall göras i båda ändar med flaggor eller synliga plastdunkar. Dessa skall vara
märkta med fiskeutövarens namn, adress och telefonnummer.
4. Fiske med mjärde tillåts inte i örings och rödingsvatten.
5. Fiskekort kategori D och E gäller även för vatten inom Los-Hamra fvo för de vatten som ligger inom
den del som tillhör Orsa Besparingsskog, se fiskekarta. Regler enligt Los-Hamra fvo gäller där.

5) Särskilda regler för alla fiskekortskategorier
1. I Oravalampi, Pispanlamm, Övre och Nedre Juckaslamm, Pållasnitytjärnarna, Karsilam samt delar av
Sandsjöån och Pispanbäcken gäller särskilt fiskekort för Put and take – fångskvot max 2 fiskar per
dygn.

