
 

 

Fiskeregler 2021  
Nykroppa-Storfors  Fiskevårdsförening 
 

Föreningen omfattar följande vatten enligt bifogad fiskekarta: 
   

Östersjön, (förutom Breviks samfällighet där allt fiske är förbjudet enligt markering på 

fiskekarta) Mögsjön, Lilla Hättsjön, Stora Hättsjön, Skarpen, Svartsången, Krampsången, 

Baggtjärn,  Fritjärn, Pungpottarna, Långtjärn, Kroktjärn, Sundtjärn, Kättjärn, Kvarntjärn, Finntjärn 

Baklidtjärn, Nästjärnarna, LWammtjärn, Svångtjärn, Fisklösen, Limstatjärn,Finsktjärn, Ulvtjärnarna, Torptjärn, 
Västgöttjärnarna, Lomtjärn, Gåstjärn, L:a Viggen, Stora Viggen, Mörttjärn, Lilla Stälpen, Stora Stälpen, Långsjön, 

Blåsjön, Dammsjön, Krafttjärn, Småtjärnarna, Lilla Bosjön, Stora Bosjön, Kattjärn, Trolltjärn, Långtjärn, 

Holmtjärnarna,Bettjärn, Svaltjärn, Lomtjärn, Dalningstjärn, Oxtjärn, Svantjärn, Östra Skärjen, Västra Skärjen 
Lillbäckstjärn, Kvarntjärn, Kroktjärn, Stora Munken, Pålandtjärn, Smedtjärn, Torptjärn, Orrleken, Mellantjärn, 

Hulttjärn, Svarttjärn, Svångälven, Nottjärn. Älvsystemet mellan Skarpen och Dammsjön. 

 

Mögsjön söder om Vargbron och Baggtjärn är det fritt sportfiske för alla dock ej kräftfiske. 

 

Vid fiske i Bergtjärn, Abborrtjärn och Svarte Pelle krävs medlemskap i Storfors flugfiskeklubb.   
För medlemskap i flugfiskeklubben kontakta Roland Byström tel.070-288 28 83 eller deras hemsida 

storforsflugfiskeklubb.se 

 

Västra Skärjen gäller särskilda bestämmelser. 

 

I Lilla och Stora Hättsjön, Skarpen, Svartsången, Stora Viggen, Gåstjärn, Stora Bosjön, Blåsjön och Krampsången 

får medlem i föreningen fiska med nedan uppräknade redskap. 
3st redskap, alt. ryssjor eller nät (längd max 35m/nät, djup max 6 fot, 1,83m)  

1st mjärde/mörtstuga. 15st ståndkrok, sax eller an 

Fiske med angeldon är tillåten i föreningens samtliga vatten dock ej i Västra Skärjen. 
I Östra Skärjen är det totalt nätfiskeförbud. 

Vid siklöjefiske är minsta tillåtna maskstorlek på nät 18mm.  

  
Kräftfiske tillåten för medlemmar i våra samtliga vatten (ej Västra Skärjen) från och med 18/8 till och med 30/9. 

Regler gällande kräftfisket se särskild bilaga. 

 

Medlem får vid fiske, utan avgift även medföra sammanboende/maka/make och även barn under 19år. 
Alla ungdomar under 19 år har fritt fiske (ej kräftfiske) i föreningens vatten dock ej Västra Skärjen. 

 

Trolling/vertikalfiske är tillåten endast för medlemmar, max 4st spön per båt, max 3st gösar per dygn och båt, 
minimimått på gös är alltid 50 cm. Vid vinterfiske gäller också max 3 gösar per dygn. 

 

För att få fram en kraftig stam av rovfisk gäller följande rekommendationer på ett så kallad ”fönsteruttag” av gös, 

gädda och abborre, där gös mellan 50 - 70cm, gädda upp till 90cm och abborre upp till 35cm kan tas upp. Gäller 
samtliga föreningens allmänna vatten. Föreningens tävlingar är undantagna. 

 

För att pågående gösprojekt skall få maximal chans att lyckas gäller total nätfiskeförbud i Östersjön och 

Mögsjön. 1st mjärde eller mörtstuga tillåten. 

Ett fredningsområde har införts för gösen under leken (se karta) Inom det området råder totalt fiskeförbud från 

den 1:a april t.o.m den 5 juni 

 

Totalt gösfiskeförbud under tiden 1 april till och med 5 juni! i hela Östersjön och Mögsjön. 

Iakttag gällande lagar, regler och förordningar angående fiske samt god fiskesed, överträdelse beivras och 

medför uteslutning ur föreningen. 

Allt fisket är endast för husbehov! 

        

Gäller för år 2021.         Styrelsen 

          Nykroppa Storfors Fiskevårdsförening 



 

                   

                   

                    

I och med detta har vi i styrelsen tagit ett beslut att införa ett fredningsområde för gösen under leken, 

Då den ska få leka ostört från 1:a april t.o.m. 5:e juni råder gösfiskeförbud i Östersjön/Mögsjön.  

Inom det Blå streckade området på kartan råder totalt fiskeförbud från den 1:a april t.o.m. 5juni.Vi 

testar även att korta av gösfiskeförbudet med ca 2 veckor.Så vi skulle vara väldigt tacksamma om ni 

skickar in fångstrapporter ev om någon hona skulle ha rommen kvar. 

 



 
  

Havs- och vattenmyndighetens 
författningssamling 

 

 

 

 HVMFS 2020:14 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter  
om ändring i Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av 
signalkräfta; 
 

Utkom från trycket 

den 16 juni 2020 

 

beslutade den 9 juni 2020. 

 
Havs- och vattenmyndigheten föreskriver följande med stöd av 39 § 2 

förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter i fråga om Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräfta 

dels att 12 § och bilaga 1 ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 2, med följande lydelse. 

 

Hantering av signalkräfta utanför hanteringsområdet 

12 § Utanför hanteringsområdet är fiske och övrig hantering av okokt 

signalkräfta generellt förbjudet i enlighet med artikel 7 i EU-förordningen.  

Trots första stycket kan Havs- och vattenmyndigheten efter ansökan i enlighet 

med 13 § besluta att fiske får ske om 

1. fisket sker i vatten där tillstånd tidigare har givits till utsättning och det finns 

ett fiskbart bestånd av signalkräfta, eller  

2. det finns andra särskilda starkt vägande skäl för att tillåta fiske i ett visst 

vatten. 

I bilaga 2 anges de vatten utanför hanteringsområdet där fiske efter signalkräfta 

är tillåtet och de särskilda villkor som gäller för detta fiske. 

 

 

                       

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020. 

 

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar 

 

 
MARIA HELLSTEN 

 

 
 Karin Wall 



 

 

HVMFS 2020:14 
 

2 

Bilaga 1 

Hanteringsområde för signalkräfta 

 

Bild 1 Hanteringsområde för signalkräfta1 

 
 

Öland och Gotland ligger utanför hanteringsområdet. I övrigt omfattar 

hanteringsområdet alla områden söder om följande linje, som dras från väst till öst:   

– Gränsen mellan Kungälv och Tjörns kommun,  

– Gränsen mellan Stenungsund och Orusts kommun,  

– Gränsen mellan Stenungsund och Uddevallas kommun,  

– Gränsen mellan Stenungsund och Lilla Edets kommun, 

– Gränsen mellan Kungälv och Lilla Edets kommun, 

 
1 Detaljerade uppgifter om gränsernas sträckning finns tillgängliga hos Havs- och 

vattenmyndigheten. 
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– En rak linje från gränsen mellan Kungälv, Lilla Edet och Ales kommun till 

väg E45,  

– Väg E45 norrut mot väg E18,  

– Väg E18 österut mot väg 63, 

– Väg 63 norrut mot väg 26, 

– Väg 26 norrut (med avvikelse vid sjöarna Lilla och Stora Horssjön som 

inkluderas) mot väg 245. 

– I Värmlands län avgränsas vidare hanteringsområdet norrut av 

delavrinningsområden mot Dalarnas län. 

– I Dalarnas län och Gävleborgs län avgränsas hanteringsområdet av 

delavrinningsområden. 
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Bilaga 2 

Vatten utanför hanteringsområdet för signalkräfta där fiske av 

signalkräfta är tillåtet 

Villkor för fiske  

I de vatten som anges i tabell 1 får fiske av signalkräfta ske på följande villkor: 

– Fiske får endast bedrivas från den 1 augusti till den 15 september. 

– Försäljning och annan överlåtelse av okokt signalkräfta är inte tillåten.  

– Signalkräfta ska kokas på fastighet som direkt ansluter till sjön eller 

vattendraget eller på fastighet med fiskerätt i aktuell sjö eller vattendrag. 

Utöver detta gäller vad som anges om transport m.m. i 11 och 14 §§. 

 

 
Tabell 1 Vatten utanför hanteringsområdet för signalkräfta där fiske av signalkräfta tillåts. 

Positionsuppgifterna i tabellen avser koordinatsystemet SWEREF99 TM. 

 

Namn Län Position Typ 

Västra Götalands 

län 

 Nordlig Östlig  

Näsölen Västra 

Götalands 
län 

6515543 348573 Sjö 

Nären Västra 

Götalands 

län 

6516306 352170 Sjö 

Holmsån 
(Kvarnälven) 

Västra 
Götalands 

län 

6516610 350687 Vattendrag 

Ånimmen Västra 

Götalands 
län 

6528709 356735 Sjö 

Ärr Västra 

Götalands 

län 

6537241 354793 Sjö 

Värmlands län    

Värmeln Värmlands 
län 

6601665 382171 Sjö 

Bråtsjön Värmlands 

län 

6602466 392396 Sjö 

Gösjön Värmlands 
län 

6602655 395722 Sjö 

Klacksjön Värmlands 

län 

6599743 395576 Sjö 

Stor-Emsen Värmlands 

län 

6600854 389135 Sjö 

Dalarnas län  

Västerdalälven 
från Sälenbron till 

bron mot 

Grossheden 

Dalarnas län 6704132  
och 

6704373 

445416  
och 

448065  

Vattendrag 

Noret Dalarnas län 6706337 445541 Vattendrag 

Busjön Dalarnas län 6709038 443324 Sjö 

Gävleborgs län     

Södra Dellen Gävleborgs 
län 

6853887 589805 Sjö 
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Namn Län Position Typ 

Norra Dellen Gävleborgs 

län 

6862288 588762 Sjö 

Bergviken Gävleborgs 

län 

6789427 592102 Sjö 

 

 


