
Fiskeregler Rättvik Boda fv0 2022

Områdets omfattning
Fiskevårdsområdets fiskevatten framgår av bifogad karta. I följande gränsvatten som delas med andra 
fiskevårdsområden gäller fiskekortet att fiska inom hela vattnet med angränsande områdets regler.
Ickån, Icksjön, Grundlien, Draggen, Sötrönningstjärn, Långtjärn, Berglömming, Amungen, Vålsjön, Södra 
ungsjön, Djuplagen, Mörttjärn, Västtjärn, Brossen, Littjärn, Salutjärn, Eliastjärn, Abborrtjärn.

Innehavare av fritidshus på Hälsinglandsstrand av Amungen samt personer tillhörande Envikens FVO 
berättigar till fiske i Amungen med samtliga tillåtna redskap som ortsbo.

Följande vatten är det fiskeförbud i eller kräver speciellt fiskekort.
Ljusacksen, Kringeltjärn, Igeltjärn, Gryssen, Jälltjärn, Budtjärn, Gunnarsbotjärn och Östgårdsdamen. 
Här gäller separata regler.

Fiskeförbud råder: 
* 150 m nedströms omlöpet vid Kvarndammen i maj, september och oktober.
* I Enån mellan Övre Vinteråkvarndammen och 100 m nedanför Nedre 

Vinteråkvarndammen.
* I Saluån från vägen Västgärde-Kullsbjörken till åns utlopp i Siljan.
* I Rockån/Rocktjärn hela året.
* I Rockviken september, oktober och november månad (se karta).
* Nätfiskeförbud i Amungen från 1 september till sista november.(nätfiske efter sik är dock 

tillåtet med max maskstorlek 18 mm)
* I Ljugaren är det trollingförbud samt nätförbud inom fredningsområdet från 1 september till            

sista december (se karta).
* All nätläggning/mjärdar/nät närmare än 200 m från utmarkerade vålar är förbjudet i hela området.
* Till skydd för öringens lek gäller fiskeförbud från 1 september till 1 maj i alla rinnande vatten.
             (Undantag Enån där fiske efter harr är godkänt till sista okt.)
* Fiskeförbud 300 m från inlopp i sjöar under september till december..
* Utterfiske/saxar/ståndkrok är förbjudet i hela området.

I rinnande vatten är enbart handredskap tillåtet. Alla mjärdar, nät och ryssjor skall märkas tydligt med namn 
och telefonnummer. Man får inte stänga av mer än 40% med nät. minsta avstånd från utmärkta vålar är 
200m för nät och mjärde. Kräftfiske ingår inte i fiskevårdsområdet.

Enån, Draggån och Ickån
All harr skall släppas tillbaka.
All öring under 35cm skall släppas tillbaka.

Ljugaren/Dådransjön, Amungen, Långsjön, Norra och södra Ungsjöarna.
All öring mellan 60 cm - 95 cm skall släppas tillbaka. max 1st öring per dag.

St och L Ljustjärn .
All röding under 35 cm skall släppas tillbaka. max 2st rödingar per dag.

St Vansen 
All öring mellan 50 cm - 80 cm skall släppas tillbaka. max 1st öring per dag.

Berglömming
All öring mellan 50 cm - 80 cm skall släppas tillbaka. Max 1st öring per dag.
All röding under 35cm skall släppas tillbaka. Max 2st rödingar per dag.

St och L Laxtjärn, Pålstjärn, Öraltjärn och Klövstjärn.
All öring under 40cm skall släppas tillbaka. Max 2st öringar per dag.



Regler Ljugaren, Dådransjön, Amungen och ( Ungsjöarna ej trolling ).
Trollingfiske max 6 st spön per båt (kräver speciellt fiskekort)(man kan inte lösa fler kort )
Ismete max 8 st spön med trekrok per kort/fiskare (man kan inte lösa fler kort).
Angelfiske får enbart bedrivas med angelkrok
Alla öringar mellan 60cm - 95 cm skall släppas tillbaka. Max 1st öring per dag.
Regler St Vansen
Endast flugfiske är tillåtet. Fiske från båt, kajak, pontonbåt, kanot mm är förbjudet. Endast fiske från flytring 
(u eller v formad där fenor är de huvudsakliga sättet att ta sig fram med, kan finnas åror) och från land.
Alla öringar mellan 50cm - 80 cm skall släppas tillbaka. Max 1st öring per dag.

Gäller alla vatten inom RBFVO
Alla abborrar över 40cm skall släppas tillbaka.
Alla gäddor över 90cm skall släppas tillbaka

Tillåtna redskap

Turistkort
Endast fiske med handredskap såsom mete, spinn, fluga, kast, pimpling samt max 10 st angeldon med 
angelkrok ej trekrok.
Ortskort
Samtliga tillåtna fiskeredskap med undantag av nätfiske. Max 15st angeldon med angelkrok ej trekrok. 
Nätfiske är dock tillåtet i följande vatten Icksjön, Grundlien, Amungen, Ljugaren/Dådransjön, Vålsjön.

Fiskerättsbevis
Samma regler som ortskort. Gäller som familjekort. (ej trolling)

Ljusacksen / Kringeltjärn
Enbart handredskap är tillåtet samt max ett spö per fiskare och kort.
Inget släpfiske är tillåtet, varken drag, fluga eller flöte. (redskapet får ej vara i vattnet vid förflyttning)
Max 1 extra upphängare är tillåtet per spö.
Jawjacker och liknande redskap är förbjudna. (redskap som man ej håller i handen som är självkrokande)
Mäskning är förbjudet. 2st ädelfiskar per dag.
Endast dagkort
Obs Ljusacksen stänger sista Oktober och öppnar vid premiären som annonseras runt jul nyår.

Allt olovligt fiske kommer att POLISANMÄLAS. Vid olaga fiske utfaller kontrollavgift.
De är fiskarens ansvar att ha koll på gällande regler för de vatten man fiskar i.
Dessa finns på hemsida RBFVO och på fiske.se samt som bilaga till fiskekort.
Kontrollavgiften är fastställd till 2500kr enligt årsstämma och dessa regler är rödmarkerade.
Och delas ut direkt på plats. (beslut enligt årsmöte 2021 07 02).
Fiskekortet är en personlig handling och kan inte överlåtas till någon annan.

Alla barn upp till 16 år fiskar gratis på det vanliga kortet med ett handredskap inom RBFVO.

MVH STYRELSEN 

http://fiske.se

