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Regler för sportfiske Hårkankortet 
 

Valsjöns FVO, Föllinge Kyrkslätt FVO, Sandviksjön Edsforsens FVO, Nedre Hårkans FVO & 
Litsbygdens FVO i samarbete med  

Hårkankortet 
 
 
 

Allmänna bestämmelser: 
 Kortet avser fiske endast i Hårkans vattensystem och ej i övriga vatten tillhörande 

ovanstående fiskevårdsområden 
 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 
 I strömmande vatten är fiske från båt ej tillåtet 

 Bilkörning på befintliga vägar sker på egen risk 
 Skotertrafik är förbjudet inom områden med plant eller ungskog samt åkermark 
 HÅLL NATUREN REN, TA MED DIG DINA SOPOR HEM, SLÄCK EV. ELD 
 FISKA FÖR DAGENS BEHOV OCH INTE FÖR MORGONDAGEN! 

 
 

Valsjöns FVO 
Vatten som ingår: 
Rengen (på svenska sidan) - Minimimått öring 35 cm, tillåtet att fiska från båt 
Rengströmmen - öppen 1/11-31/8 
Valsjön - minimimått öring och harr 40 cm, tillåtet att fiska från båt 
Toskströmmen - öppen 1/6-31/8, minimimått Ö+H 40 cm, förbud mot fiske med levande agn 
(maskmete), bag-limit 1 fisk per fiskekort och dygn. 1/7-31/7 endast flugfiske. Totalförbud 
uppströms bron 
Stor-Gruveln - Minimimått harr och öring 35 cm, tillåtet att fiska från båt 
Del av Hotagssjön - tillåtet att fiska från båt 
Allmänna regler: 
Minimimått harr och öring 25 cm där inte annat anges 
Bag-limit max 5 öringar/fiskekort och dygn där inte annat anges 
Ej tillåtet att fiska med levande fisk som agn 
Gratis fiske för barn och ungdomar under 18 år 
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Regler för sportfiske Hårkankortet 
  
Föllinge Kyrkslätt FVO 
Vatten som ingår: 
Lövsjön 
Lövsjöströmmen - allt fiske med agnad krok är förbjudet, minimimått för fångad harr och öring 
är 40 cm, sammanlagt max 3 fiskar av harr o öring över minimimåttet får behållas 
per dygn och fiskare (gäller ej sik), all öring och harr som understiger minimimåttet skall 
återutsättas oavsett fiskens kondition, allt fiske efter öring i Lövsjöströmmen är förbjudet under 
tiden 1/9 - 31/5 
Ockern 
Hårkan 
Allmänna regler: 
Allt fiske efter öring i strömmande vatten är förbjudet under tiden 1/9 - 31/5 
Fritt fiske för barn och ungdomar till och med 16 år endast i målsmans sällskap som innehar 
giltigt fiske kort (på dennes kvot). 
 
Sandviksjön Edsforsens FVO 
Vatten som ingår: 
Näsaforsen 
Sandviksjön 
Edsforsen - östra fåran i Edsforsen ej upplåten nedströms Storöns norra spets 
Baksjön - max 5 ädelfiskar per kort och dygn, båt-, kanot-, samt flytringsförbud, fiskeförbud 1/10 
fram till premiären i februari 
Hårkan 
Strömmande vatten: 
Max fem fiskar per kort och dygn. Minimimått 35 cm. Max ett spö fört från hand, med max tre 
krokar 
Fiskeförbud 1/9 - 31/5 (undantag för harrfiske med fluga under september månad) 
 
Nedre Hårkans FVO 
Vatten som ingår: 
Hårkan 
Tillåtet fiske mellan 1/6-1/9 samt endast harrfiske 1/9-30/9 
Förbudstid harr 1/5-30/5 samt öring 1/9-1/6 
Minimimått 30 cm, gäller öring och harr. Max 5 fiskar per fiskare och dygn, gäller öring och harr. 
Max 1 spö fört från hand med max 3 krokar 
 
Litsbygdens FVO 
Vatten som ingår: 
Hårkan 
Minimimått för harr och öring är 30 cm 
Fiske efter öring förbjudet i Hårkan 1/9 - 31/10 
Allt fiske förbjudet 50 m nedströms från dammen i Högfors 
Barn under 16 år fiskar fritt om målsman har gällande kort 


