Fiskeregler Edsån
Olika fiskekort
Dygnskort Vuxen:

150 Sek

Dygnskort Junior:

100 Sek

Dygnskort Familj:

300 Sek

Eftermiddagskort Vuxen:

100 Sek

Eftermiddagskort Junior:

70 Sek

Eftermiddagskort Familj:

200 Sek

Fiskeregler
Dygnskort vuxen och junior gäller i 24 timmar från
fiskestart, med ett spö och en maxfångst av 3
laxartade fiskar. Junior innebär från 10 år t.o.m. 15
år.
Eftermiddagskort vuxen och junior gäller mellan kl.
15.00 och 24.00 och berättigar till fiske med ett spö och
en maxfångst av 2 laxartade fiskar. Junior innebär
från 10 år t.o.m. 15 år.
Dygnskort Familj gäller 2 vuxna och deras barn t.o.m.
15 år 24 timmar från fiskestart, 1 spö per
familjemedlem och en maxfångst av 6 laxartade
fiskar.
Eftermiddagskort Familj gäller 2 vuxna och deras barn
t.o.m. 15 år från kl. 15:00 till 24:00, 1 spö per
familjemedlem och en maxfångst av 4 laxartade
fiskar.
Fångad laxartad fisk räknas som tagen fisk på kvoten.
När fiskekortets fångstkvot är nådd erfordras nytt
fiskekort för fortsatt fiske.
Vi eftersträvar att uppnå en naturlig reproduktion av
Öring i Edsån, detta medför att vi har infört ett
minimimått för öringen. Öring under 50 cm måste
släppas tillbaka och hanteras varsamt. En öring under
minimimåttet räknas ej som fisk tagen på
fiskekortskvoten.
Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag
med två upphängare eller en krok med bete. Mäskning
är inte tillåtet.
Fiskekortet är personligt och skall kunna uppvisas
tillsammans med giltig legitimation på
tillsyningsmans anmodan. Barn under 10 år fiskar på
målsmans kvot.

Vi har tre stycken fiskezoner i Edsån.
Norra Zonen/ Blå zonen- Endast flugfiske.
Mellan zonen/ Gröna zonen- Spinnfiske, flugfiske samt
fiske från hyr båtar eller egen traditionell
flytring. Med traditionell flytring menas flytring som
framförs med simfenor och inte åror.
Observera att trolling eller svirvelfiske ej är tillåtet
från båtfiske.
Södra zonen/ Gula zonen- Spinnfiske, mete samt
flugfiske

Kontakt:
Björn Eriksson: 070-211 33 04
Robert Eriksson: 073-516 17 22

Bjorne@satrabruk.se
Robert@satrabruk.se

Köp av fiskekort.
Ifiske: Se informations skylt bredvidÅterförsäljare: Fiskekortet går att handla i de lokala
affärerna, Sätra Herrgårds reception samt
Brukskontoret i mån av personal på plats.
För information eller bokning av hyr båtar kontakta
Björn eller Robert

Sätra bruk AB
546 94 Undenäs
0505-21025

