FISKE - så mycket mer än

bara fångsten!

Fiske handlar om både naturupplevelse,
avkoppling och spänning i att försöka
överlista fisken för att fånga den.
Fånga fisk kan alla lära sig. Men om du
vill bli en riktigt duktig fiskare är det bra
att lära sig om fiskarnas beteende och
vad som gör att de hugger på ditt bete.
Det är även bra att veta var i sjön, älven
eller havet de trivs. För dina chanser att
fånga den fisk du vill ökar såklart om
du fiskar på rätt plats när fiskarna
är på hugget.

På Skellefteå kommuns hemsida finns
information om fiske i hela kommunen.
Du hittar bland annat länkar till alla
fiskevårdsområden som säljer fiskekort,
var du kan hyra båtar, djupkartor till
många sjöar och lokala fiskeguider med
tips på bra platser att fiska på.
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Så lös Ungdomsfiskekortet, surfa in på
hemsidan och ge dig sen ut på fisketur!
Information om fiske i Skellefteå på:

www.skelleftea.se/fiske
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Massor av fiskemöjligheter!

Viktigt att följa fiskeregler
Fiskeregler är till för att skydda fiskbestånden
så att vi inte fiskar upp för mycket fisk. Tänk på
att fiskeregler kan variera mellan olika vatten
och fiskevårdsområden. Det är ditt eget ansvar
att ta reda på och följa de regler som
gäller där du ska fiska. Visa
alltid upp ditt fiskekort
om någon ber dig
att göra det.

I samarbete med lokala fiskevårdsområden (förkortas Fvo)
ger Ungdomsfiskekortet dig som är under 16 år tillgång
till fiske i hundratals fiskevatten i Skellefteå kommun
Med kortet får du fiska inom:
1. Avaberg-Holmsund Fvo
2. Bureälvens Övre Fvo
3. Bureälvens Nedre Fvo
4. Kalvträsk Fvo
5. Klintforsåns Nedre Fvo
6. Klintforsåns Övre Fvo
7. Krångfors Fvo
8. Kvistforsens Fvo
9. Kågeälvens Övre Fvo
10. Lossmenträskets Fvo
11. Långselets Fvo
12. Risliden-Barliden Fvo
13. Skellefteå södra Fvo
14. Stora Bygdeträskets Fvo
15. Tåmeådalens Fvo
16. Ullbergsträskets Fvo
17. Åbyälvens Nedre Fvo

Inom de områden
som är markerade i
mörkgrön färg gäller
Ungdomsfiskekortet.
Via kommunens hemsida
hittar du länkar till alla
fiskevårdsföreningar. Där kan
du läsa om de fiskemöjligheter
dom erbjuder och även deras
lokala fiskeregler.

Läs mer på:

www.skelleftea.se/fiske

UNDANTAG: Ungdomsfiskekortet ger INTE
tillgång till fiske i några av de vatten där
fisk inplanteras, det som även kallas för
Put & Take eller förkortningen P&T.

Så löser du Ungdomsfiskekortet
Du kan lösa Ungdomsfiskekortet helt
kostnadsfritt på Skellefteå Turistcenter,
som ligger vid gågatan i anslutning
till torget i Skellefteå.
Vill du hellre lösa fiskekortet
i din telefon eller på internet
kan du göra det via:
www.ifiske.se/skelleftea
eller www.fiskekort.se/skelleftea
(Observera att servicekostnader kan
tillkomma från dessa tjänsteleverantörer)

Tänk på att alltid
hantera fisken varsamt,
oavsett om du ska
behålla eller släppa ut
den igen. Blöt dina händer
innan du rör fisken.

