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VÄLKOMMEN TILL KULLSJÖN!
FISKEREGLER.


Fiskekort gäller för påtecknat kalenderdygn. Skall vara ifyllt med namn och det skall bäras
synligt, får inte överlåtas.



Endast tre ( 3 ) laxarter per kort.



Fiske får endast bedrivas från land. Vadning är tillåten.



Tillåtna fiskemetoder är:
Flugfiske med traditionell utrustning. Med flugfiske menas spö, fluglina, tafs med en fluga,
napp-indikator ej tillåtet.
Spinnfiske med drag, jigg, wobbler eller spinnare utan agn.
Allt agn, samt konstgjorda beten med doftämnen är förbjudet att använda.



Alla andra fiskemetoder är förbjudna.



Vintertid får isfiske ske med ett kort spö.



Redskap får inte läggas ut.



Observera att endast maggot, mask eller räka får användas som agn vid pimpelfiske på isen.
Majs är förbjudet.



Innehavare av kort är skyldig att följa gällande bestämmelser.



Vid missbruk tas kortet och den fiskande inte är välkommen tillbaka.



Kortinnehavaren är skyldig att visa upp kortet, eventuell fångst och redskap för fisketillsyningsmännen som är försedda märke eller kort eller polisen.



Eldning får endast ske vid avsedda platser.



Ungdomar som inte fyllt 12 är får fiska fritt i sällskap med äldre kortinnehavare men på dennes
kvot.



Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar, vilket kan innebära ytterligare påföljd.



Tillsägelse från fisketillsyningsmännen som har samma laglig rätt som ovanstående regler.
Den som bryter mot reglerna avisas.

Överträdelser mot ovanstående beivras med 1000:Vid behov av fisketillsyningsman v.g. ring 0705-721999

Vad vi förväntar oss av våra gäster:








Att du har köpt fiskekort.
Att fiskereglerna följs.
Att du inte skräpar ner i naturen, vid eld platserna och i vattnet. Tag med dig förbrukade
engångsgrillar, tomflaskor, öl- och läskedrycksburkar, plastpåsar, i hopptrasslade linor osv.
Med andra ord, alt som du tar tagit med dig, tar du med dig hem.
Om du skall göra upp eld tänk på brandfaran.
Eldning endast tillåten vid avsedda platser.
Ibland råder det totalt eldningsförbud. Håll dig informerad.
Ett trevligt uppförande bidrar till allas trivsel.
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