
Information till fiskerättsägare 
 

TYP AV FISKE 
• Handredskap 
Fiskerättsbeviset gäller i samtliga sjöar och 

vattendrag inom fiskevårdsområdet utom 

Stora Länsan där särskilda bestämmelser 

gäller, se anslag vid sjön. 

Fiskeregler för Båtstasjön, se anslag vid 

sjön 

Fiskeregler för handredskap, se höger 
 

• Utestående redskap (mjärde, ryssja) 
Fiskerättsbeviset gäller inom egen 

fiskesamfällighet. 
 

Redskapen ska vara märkta med 

fastighetsbeteckning: 

Exempel: Kvarnsveden 3:205  
 

Kortet gäller även för angling/ismete efter 

gädda inom hela fiskeskevårds-området, 

max 10 angeldon/spön per kort och person. 
 

• Nätfiske 
Nätfiske är förbjudet inom 

fiskevårdsområdet 
 

• Kräftfiske 
Kräftfiskeregler, se nedan 

 
Fiskeregler för handredskap 
1. Endast 1 spö per fiskerättsbevis och person.  

2. Allt fiske efter öring är förbjudet i 

strömmande vatten under tiden 1 sept - 31 

december, med undantag av Dalälven.  Allt 

fiske efter harr i strömmande vatten är 

förbjudet under tiden 1 maj – 1 juni. 

3. Fiskeförbud 100 meter uppströms och 

nedströms kraftstationer. 

4. Fiskeförbud inom 50 meter från Slotts 

fiskodling i älven vid Ängesgårdarna. 

5. I Dalälven får fångas max 3 laxfiskar/dag  

      och kort. 

6.  Gös under 50 cm samt över 70 cm ska sättas 

     tillbaka. 2 st gösar mellan 50-70 cm får tas  

     upp per fisketillfälle/dygn. 

7.   Fiskeförbud i Vattenparken och Tjärnasjön.       

8.  Vid dragrodd och trolling med motor får  

      max. 2 spön användas. Ett fiskekort per 

      spö skall medföras. 

9.  Barn och ungdomar under 16 år får fiska 

      gratis enligt regler ovan.  

      För Båtstasjön gäller gratis fiske upp till 

     12 år i målsmans sällskap.  

10. Fiskeförbud i Bysjön under lekperioden  

      för abborre och gädda, 15 mars – 30 april. 
 

Försäljningsställen  
Tommy Hebert, Nyckelby 

Mats Gradstock, Norr Amsberg 

K-G Jansson, Västansjö 

 

Pris 
Fiskerättsbeviset kostar 100 kr och gäller 

kalenderår 

 

Kontrollavgift 
För brott mot fiskeområdets fiskeregler tas 

en kontrollavgift ut.  

Kontrollavgiften är 1000 kr 

 

Upplysningar om fastigheters fiskerätt: 

Information kan erhållas från Lantmäteriets 

Arkivservice i Falun 

tel 0771-63 63 63 

  

Kontaktperson för fiskevårdsområde: 

Rune Andersson, tel 070-516 83 27 

Kräftfiskeregler 
1. Kräftfiske får endast ske inom egen 

fiskesamfällighet 

2. Varje kräftbur ska ha eget flöte 

3. Fiskeförbud 100 meter uppströms och 

nedströms kraftstationer. 

4. Varje flöte ska vara märkt med  

fastighetsbeteckning: 

Exempel: Kvarnsveden 3:205 
5. Fördelningen av kräftfisket inom fiske-

samfälligheten, samordnas av skifteslaget. 

6. Högst 12 burar per fiskerättsbevis. 

7. Minimimått: 10 cm 

8. Kräftfiskeperiod beslutas på årsstämman. 

Information om tidpunkt för kräftfisket sker 

genom annonsering i dagstidningar och på 

webbsidan – se nedan.  

9. För att undvika spridning av kräftpest skall 

man alltid ta betesfisk från det vatten man 

skall fiska i, och alltid rengöra redskapen om 

man flyttar redskapen till andra vatten. 

 

                 Mer info:  borlangecentralafiskevo.blogspot.com 


