Priser fiskekort Fiskevägenkortet, enskilda fiskevårdsområden och
Hotagenkortet

Regler för spörtfiske 2018
Fiskevägenkörtet

Barn och ungdomar under 18 år fiskar gratis
Område
Fiskevägenkortet

1dygn
180 kr

3dygn
350 kr

1-vecka

Årskort

700 kr

Hissmofors fvo

50 kr

-

150 kr

Granboforsen fvo
Nedre Långan fvo

70 kr
70 kr

150 kr
-

200 kr
200 kr

350 kr + 100
kr*
400 kr
400 kr

Gysens fvo

60 kr

-

150 kr

300 kr

Åkersjöns fvo

60 kr

100 kr

200 kr

400 kr + 50 kr*

Bakvattnets fvo
RörvattnetSkogsjö fvo

80 kr

140 kr

250 kr

80 kr

200 kr

320 kr

Valsjöns fvof

80 kr

200 kr

320 kr

Gunnarvattnets
fvo

70 kr

175 kr

250 kr

Hotagenkortet

100 kr

240 kr

400 kr

500 kr + 50 kr*
600 kr + 100
kr*
600 kr + 100
kr*
400 kr + 100
kr*
800 kr + 300
kr*

Övrigt

*100 kr medföljande
familjemedlem fr o m 18 år

Utterfiske 100 kr/dygn och
båtlag
*50 kr/familjemedlem
Utterkort på Åkersjön 2 000
kr/säsong
+ 50 kr/familjemedlem
*100 kr för medföljande
familjemedlem fr o m 18 år
*100 kr för medföljande
familjemedlem fr o m 18 år
*100 kr för medföljande
familjemedlem fr o m 18 år
*300 kr för medföljande
familjemedlem fr o m 18 år

Allemansrätten
Allemansrätten är ingen lagfäst rätt, utan en sedvanerätt, som begränsas av
vissa lagbestämmelser. Det är därför viktigt att visa hänsyn i umgänget med
naturen. Var rädd om vår vackra natur, bär tillbaka sopor, tomma burkar,
flaskor m.m. Hjälp till med att iaktta varsamhet med eld och använd
befintliga rastplatser
HÅLL NATUREN REN, TA MED DIG DINA SOPOR HEM, SLÄCK EV. ELD
FISKA FÖR DAGENS BEHOV OCH INTE FÖR MORGONDAGEN!

Hissmofors-, Granboforsens-, Nedre Långans-, Gysens-,
Åkersjöns-, Bakvattnets-, Rörvattnet-Skogsjö-, Valsjöns- &
Gunnarvattnets fvo i samarbete med

Fiskevägenkortet
Allmänna bestämmelser:
 Fiskare skall vara medvetna om gällande lagar och förordningar samt av
FVO särskilt utfärdade regler
 Åsidosättande av de bestämmelser som finns angivna medför
förverkande av fiskrätten och kan leda till krav på kontrollavgift eller åtal
 Fiske får endast ske med sportfiskeredskap, max ett spö fört från hand
per kortinnehavare, således inte med långrev, ståndkrok eller
garnredskap
 Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas
 Fiskekortet skall medföras vid fiskets bedrivande och på begäran
uppvisas för fisketillsynsman
 Ungdomar under 18 år behöver ej fiskekort
 Fiske med båt eller annan flytfarkost är tillåtet bara i vissa sjöar, se
respektive fiskevårdsområde
 Bilkörning på befintliga vägar sker på egen risk
 Skotertrafik är förbjudet inom områden med plant eller ungskog samt
åkermark
 För fiske inom Rörvattnet-Skogsjö, Valsjön, Gunnarvattnet och
Hotagenkortet krävs att man tar del av deras regelblad
 HÅLL NATUREN REN, TA MED DIG DINA SOPOR HEM, SLÄCK EV. ELD
 FISKA FÖR DAGENS BEHOV OCH INTE FÖR MORGONDAGEN!

Hissmofors fvo
Fiske är förbjudet inom 100 m från kraftverksdammarna (en säkerhetsfråga)
Förbud mot fiske från landsvägsbroarna (risk för ryckfiske och en fråga om
trafiksäkerhet)
Fritt fiske med spö i Avaviken, Dvärsätt och Bånntjärn (östra halvan)
Granboforsens fvo
Släp tillbaka harr och öring som är mindre än 35 cm
Använd ej utter eller flera än tre krokar vid fiske
Mask- och lodförbud
Fiske efter harr förbjudet 15 april-31 maj
Fiske efter öring förbjudet 1 september-31 oktober
Fiske från båt förbjudet 1 sept-31 oktober
Högst 5 fiskar per fisketillfälle (dygn)
Nedre Långans fvo
Minimått harr och öring 35 cm. All öring och harr som understiger minimåttet skall
återutsättas oavsett fiskens kondition
Fiskeförbud under tiden 15 april-31 maj och 1 september-31 oktober
Max fiskeuttag 5 fiskar/dygn
Gysens fvo
Minimått öring 25 cm. Öring som understiger minmåttet skall återutsättas
Fiske efter öring är inte tillåtet 1 september-31 oktober i:
- strömmande vatten
- sjöar och sel inom ett avstånd av 200 meter från deras till- resp utlopp
Åkersjöns fvo
Upplåtna vatten för sportfiske är Åkersjön och Åkerån
Öring med totallängd under 35 cm får ej fångas. Öring som ej håller måttet skall
oavsett kondition återutsättas
Från den 1september-31 oktober är fiske förbjudet i Åkerån samt i Åkersjön inom
ett avstånd av 200 m från åars och bäckars in- respektive utlopp ur Åkersjön
Bakvattnets fvo
Fiske upplåtet i Stora Bakvattnet.
Fiske förbjudet i Bakvattensån fr.o.m. Stora Bakvattnet till Edbladsforsen, i
Björkbäcken och Margitbubäcken samt i Lilla Bakvattnet.

Rörvattnet-Skogsjö fvo
Bag-limit max 5 öringar/fiskekort och dygn
Minimimått harr och öring 25-35 cm, se särskilda regler för Hotagenkortet.
Fiske från båt är tillåtet i Storkingen, Lillkingen, Stor-Rössjön, Rörvattnet, Bergsjön
och Lockringen med ån, för övrigt är fiske från båt eller annan flytfarkost generellt
förbjudet förutom i Långtjärn och Tallsjön där flytringsfiske är tillåtet
I Lomtjärn är endast flugfiske tillåtet
Under augusti är utterfiske tillåtet i Storkingen, specialfiskekort finns att köpa hos
Rörvattnets Stuguthyrning
Fiske i strömmande vatten är förbjudet under tiden 15 april-31 maj och 1
september-31 oktober
Valsjöns fvo
Bag-limit max 5 öringar/fiskekort och dygn förekommer inom området, se särskilda
regler för Hotagenkortet.
Minimimått harr och öring 25-40 cm, se särskilda regler för Hotagenkortet.
Toskströmmen totalförbud uppströms bron, i övrigt upplåten 1 juni-31 augusti
(specialfiskekort juli). Förbud att fiska med agnad krok. Bag limit max 1 fisk per
fiskekort och dygn. Minimimått 35 cm. Under juli månad endast öppen för flugfiske.
Fiske från båt är tillåtet i Rengen, Holmvattnet, Valsjön, Lillsjön, Stor-Gruveln, LillBrinnsjön, Lillsjön på Hotagen-Flinten, Hotagssjön och Stor-Foskvattnet, för övrigt
är fiske från båt eller annan flytfarkost generellt förbjudet förutom i Bågavattnet
och Stortjärn där flytringsfiske är tillåtet.
I Butjärn och Lill-Brinsjön är fiske från båt endast tillåtet med fvo-båtar som finns
att hyra
Gunnarvattnets fvo
Minimimått öring 35 cm i Rörsjön och Gunnarvattnet samt i Gunnarvattnets utlopp.
I Storplutten, Stortjärn, Lilltjärn och Olbengtsatjärn gäller 25 cm för öring. I övriga
vatten inga minimimått
Fiske från båt är tillåtet i Rörsjön och Gunnarvattnet, för övrigt är fiske från båt eller
annan flytfarkost generellt förbjudet
Fiske är ej tillåtet i strömmen mellan Rörsjön och Gunnarvattnet och 100 m
uppströms respektive nedströms denna ström
Fiske är förbjudet i de bäckar som rinner ner till Gunnarvattnet
I Fisklösen är endast flugfiske tillåtet

