REGLER FÖR FISKE

FAKTA ÅRE

• Fiskekortet gäller i föreningens samtliga vatten utom i
Tångböleströmmen som är utarrenderad. Vissa av områdets
vatten kan för viss tid vara undantagna från fiske på grund
av fiskevårdande åtgärder. Fiskande är skyldig att hålla sig
underrättad härom.

Fiskekarta & information

• Tillåtna redskap är flug-, haspel-, spinn- eller metspö samt
enkelt drag och pimpelfiske. Vid flugfiske får högst tre flugor
finnas på kastet. Vid fiske från båt tillåts ett långdrag per
kort. Allt fiske med nät, utterbräda eller jämförbara redskap
är förbjudna.
• Barn och ungdom upp till 16 år får fiska gratis med ”Fiskekort ungdom”, som finns att hämta hos Åre turistbyrå och
Fjällsport i Duved.
• Fiskekort är personligt och kan ej överlåtas. Fiskekort skall
ovillkorligen medföras vid fiske och på anmaning uppvisas för
fisketillsyningsman.
• Högst 7 fiskar får fångas per kort/dygn. Minimimått (längd)
är 30 cm. OBS! I Gevsjöströmmen, östra stranden (strömmande vatten) gäller speciella regler:
Högst 3 fiskar per kort/dygn och minimimått (längd) 35 cm.
Fiske tillåts endast 1 juni - 31 aug. Övrig tid fiskeförbud.
• Under tiden 1 sep - 30 apr råder totalt fiskeförbud i föreningens övrigt strömmande vatten. Med strömmande vatten
i Åreälven avses sträckan från västra fiskegränsen (ovanför
Tegeforsen) ned till en punkt 200 m öster om Åreälvens utlopp
i Åresjön. Hela Gevsjöströmmen är strömmande vatten.
• I övriga vatten gäller fiskeförbud 1 - 30 sep. Undantaget
Åresjön, där fiske är tillåtet hela året.

FÖRSÄLJNING AV FISKEKORT
• Åre turistbyrå, tel: 0647 - 163 21
• Åreguiderna, tel: 0647 - 507 00
• Camp åre, tel: 0647 - 525 25
• Fjällsport Duved, tel: 0647 - 261 00
• Åre Bössmakeri, tel: 0647-402 04

Vindskydd

Parkering

Kortautomat

Toalett

Sjösättningsplats

1

Ullådalen

2

Åresjön

3

Tegeforsen

4

Renfjället

5

Gevsjöströmmen (östra sidan)

6

Gevsjön (östra sidan)

7

Kösjön, nordvästra delen

Fiskekort köpt hos ovanstående gäller för fiske i
hela Åresjön ner till kraftledningen i Brattland.

INFORMATION

Fiskekort kan köpas på nätet:
www.fiskekort.se/arefiskarna
Kortautomat finns vid Flakaviken Gevsjön.

• Åre Turistbyrå
• Tel. 0647 - 163 21
• www.are.360.com • www.fiskaiare.se
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• Fiskekort gäller för ett handredskap.

Åre

Fiskesamfällighetsförening

Ha en trevlig fiskeupplevelse!

Östra Gevsjön med Gevsjöströmmen
och nordvästra Kösjön.

Åresjön-Åreälven med Tegeforsen,
Ullådalen och Renfjället.

Fiskegräns
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BÅTAR FINNS ATT HYRA
Båtar, kajaker och motorer finns att hyra hos
Camp Åre, tel: 0647 - 525 25
(vid Holiday Club).
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Båtar och motorer finns att hyra hos Fjällsport i
Duved, tel: 0647 - 261 00
Båtplats Gevsjön (2 km öster om Tångböle).
Båtplats Tegefors.
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