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ABBORRESJÖNS FISKEVARDSFöREN ING
RAPPORTERA DIN FANGST
Vi vill veta hur många fiskar du fått, storlek, vikt mm.
Som tack för din rapporl

-

även om du inte fått något

-

får du delta i vårt fiskekortslotteri där vi lottar ut 2 st
säsongskort och 5 st dygnskort. Använd vår rapportlåda
vid Abborresjöns parkering eller skicka kortet till oss.
Dragning sker i december. Vinnare meddelas.

OBS! Rapportdel på baksidan kortet
eller på ifiske.se
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ABBORRESJONS
SPORTFISKE
www.abborresjon.se

S7ösandsä nda Ephemera Vulgata

Sfora Kroksjön är belägen i
Risveden s natu rreservat
Ale Tryckteam AB

ABBORRESJÖNS F!SKEVARDSFÖRENING

FöR AKTUELLA FISKEKORTSPRISER,

välkomnar dig till

B

ABBORRESJöNS SPORTFISKE i AIE

KOMMUN

Fiskevatten, fiskemetoder, fiskebestånd
Fiskesäsongen pågår under tiden 1 maj - 30 sep
För innehavare av säsongkort/familjekort 1 maj - 31 okt
. I Böljesjön är endast traditionellt flugfiske tillåtet, d v s
med flugspö, fluglina tafs, fluga. lnget annat.
. I St. Kroksjön, Abborresjön är endast flug-spinnfiske
tillåtet. Med spinn avses endast traditionellt spinnfiske
med spö, lina, drag, ej plastkulor.
. I Ottersjön, är flug- spinnfiske och mete med agn tillåtet,
dock får ej levande betesfisk användas.
I samband med ett rörligt spinnfiske får en upphängare (flugtafs)
anbringas framfor draget. Endast fiske med ett spö och från land.
Vadning är tillåten.
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Ottersjön
F: Fredad

FöR VIDARE INFORMATION
Abborresjöns Fiskevårdsförening, Tel. 0303-74 70 38

ESö K www.a bborresjon.se
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För samtliga sjöar (Abborresjön, St. Kroksjön, Böljesjön,
Ottersjön)
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till Bankgiro 378-9930, varefter kortet sänds ut per post
eller hämtas personligen! (postens kvitto gäller ej).
FÖRSALJN INGSSTÄLLEN
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Kortautomat vid klubbstugan på väg till
Abborresjön/Kroksjön
Gulf Nol
Statoil Älvängen
lnternet. Via hemsidan
EL-GE sportfiske Göteborg
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CATCH AND RELEASE
Väljer man att släppa tillbaka sin fisk skall man tänka
på foljande:

.
o
o
.
o

Drilla fisken så snabbt och effektivt som möjligt så
att fisken inte drabbas av mjölksyreförgiftning.

Använd håv med knutlöst garn.
Undvik att ta upp fisken ur vattnet.
Fukta alltid händerna innan du tar i fisken.
Fisk som blöder bör avlivas. Gäller ej fredad öring
iAbborresjön och St. Kroksjön som ovillkorligen
skall släppas tillbaka.
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STUGUTHYRNING / Huts for rent

Allmänna fiskebestämmelser
Dessa bestämmelser och regler har till syfte att skapa ett
rättvist och trevligt fiske för alla som gästar våra fiskevatten.
Tillstånd att fiska inom Abborresjöns Sportfiske har den som
köper fiskekort med aktuell giltighet.
Fiskekorten skall medföras vid fiske och vid anmodan uppvisas
för tillsynsman. Högst 3 laxartade fiskar får avlivas per fiskekort.
Kortet är förbrukat efter dess kvot är uppfylld. Onskas fortsatt
fiske bedrivas måste nytt korl lösas. Barn ej fyllda 18 år får
fiska gratis i sällskap med vuxen, som löst kort, på dennes kvot.
Fiskekortsinnehavaren är skyldig att informera sig om gällande
bestämmelser och fiskeregler. Overträdelser av dessa fiskeregler medför att rätten till fiske omedelbart förverkats och leder i
allmänhet till polisanmälan.
Vidare är kortets innehavare skyldig att:
. undvika nedskräpning och förslitning av fiskeplatserna
o iaktta brandfaran, eldning får endast ske i särskilda
eldstäder vid vindskydd (se karta)
. ALL ÖRING i St. Kroksjön och Abborresjön är fredad och
SKALL återutsättas
Stora Kroksjön är beläget i Risvedens naturreservat, ta del av
reservatsreglerna på vår hemsida www.abborresjon.se

Jarl & Barbro Andröasson Tel. 0303-74 70 65
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