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Fiskeregler och priser Ryggens Fiskevårdsområde  
 
Fiskekort krävs för allt fiske inom Ryggen FVO (se karta på anslagstavla, hemsida och Ifiske)  
Fritt fiske för barn och ungdomar tom 14 år, så länge nedanstående regler följs.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fiske för allmänheten inom fiskevårdsområdet: 
Fiskekort 100kr/dygn, 400kr/vecka eller 600kr/år  

• Ett handredskap per person. 

• 10 angeldon eller isfiskespön. 

• Max tre ädelfiskar per dygn. 

• Förbud mot kräftfiske. 

• Förbud mot fiske med nät, gäddsax, mjärde eller andra fasta redskap. 

• Förbud i Ryggensjön och Fäbodsjön att medföra båt. 

• Förbud mot flytring och fiskekajak i Ryggensjön, övriga sjöar tillåtet.  

• Förbud att medföra betesfisk från annat vattendrag. (P.g.a. risk för kräftpestsmitta)  
 

Observera! Vi har svensk flodkräfta i Ryggensjön. Pga risk för kräftpestsmitta i Ryggensjön är det inte 
tillåtet att inom två dygn använda redskap som använts i andra sjöar.  
Djuptjärn, Fäbodsjön, Vargsjön, Lottbosjön och bäcken från Holmsjön är att betrakta som smittat av 
kräftpest!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fiske för fastighetsägare inom fiskevårdsområdet: 

• Ortskort 400 kronor per år kan lösas av fastighetsägare inom fiskevårdsområdet. Kortet är bundet till en 
familj, två vuxna, barn och barnbarn.  

• Max tre ädelfiskar per dygn. 

• Fiskerättsbevis 250 per år löses av fiskerättsinnehavare. Korten gäller för allt fiske inom området.  

• Max tre ädelfiskar per fiskekort och dygn. 
 
Kräftfiske för behöriga, dvs innehavare av ortskort eller fiskerättsbevis 

• Första fredagen i augusti och ett dygn framåt samt första lördagen i september och ett dygn framåt. 

• Maximalt 20 fångstenheter. 

• Fisket skall bedrivas inom eget skifteslag eller i anslutning till egen tomt. 

• Allmänna strandområden är reserverat för bybor utan egen naturlig strandanknytning. 

• Minimått 9 cm i augusti och 10 cm i september (från huvud till stjärt). 
 
Nätfiske 
Nätfiske får bedrivas av behöriga med maximalt fyra nät, varav högst två får ihopkopplas och där varje nät får 
vara max 30 meter. Var observant på att vissa tider under året kan råda nätfiskeförbud! 
 
Märkning redskap 
Alla flöten skall märkas med namn, telefonnummer, eller i Ryggen, med medlemsnummer i Ryggensjöföreningen. 
Om syren eller andra fasta markeringar görs, skall bojen märkas med vad som är markerat.  
Omärkta redskap kommer att beslagtas och överlämnas till polisen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontrollavgift på 1500 kr debiteras de som bryter mot områdets fiskeregler.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Försäljning fiskekort 
 
Fiskekort till allmänheten säljes online via iFiske.se.  
 
Fiskekort, ortskort och fiskerättsbevis säljs av Kristian Sylwan 070-7458144, Stig Ericson 070-539 91 84, Sven 
Kock 070-3115387, Mats O Morell 070-535 55 41 samt Lars-Göran Söderström 070-4141359. 
 
Vid frågor: Ordf Lars Samuelsson 070-678 58 21, sekr Mats O Morell 070-535 55 41 tillika fisketillsyningsmän.  
 
Övriga tillsyningsmän Erik Wänn 070-688 62 45, Bengt Eriksson 073-774 93 73, Jan Johansson 0733-512702 
och Mikael Lindström 070-2901587. 
 
Stämmoprotokoll finns tillgängligt vid huvuddelen av försäljningsställena samt på anslagstavlor inom området 
Styrelsen vill gärna ha fiskerapporter av all slags fisk även kräftor, helst via mail till l.samuelsson@hotmail.com,  
morelliryggen@hotmail.com eller via Ifiske.  

 
Varmt välkommen till Ryggens Fiskevårdsområde!   
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