REGLER FÖR FISKE I SJÖN VÄRMELN
Följande regler för fiske har fastställts vid fiskestämmorna den 10 april 2019 för Södra Värmelns FVOF och den 11
april för Norra Värmelns FVOF.
Reglerna gäller även för fiske i Rommen, Ingersbytjärnet, Yppersbytjärnet. Löst fiskekort berättigar ej till fiske i
strömmande vatten såsom Brunsbergsälven, Finntjärnsbäcken, Vrångbäcken och Slorudsälven. Dock är slomfiske i
Brunsbergsälven fritt.
GENERELLA REGLER
Fastställda minimått och restriktioner:
Öring och Lax 60 cm – fiskeförbud årligen under tiden 1/9 t.o.m. 31/12. Max 2 fiskar per fisketillfälle.
Gös 45 – 75 cm s.k. fönsteruttag. Fiskeförbud årligen 1/5 t.o.m. 15/6. Max 2 fiskar per fisketillfälle.
Gädda över 100 cm bör återsättas.
Mindre fiskar och fiskar av Öring, Lax eller Gös fångad under förbudstid skall oberoende av storlek återsättas,
levande eller döda.
Vid trolling/motsv. är det maximala antalet spön/motsv. efter båten 2, oavsett antalet aktiva fiskare i båten.
REGLER FÖR TROLLINGKORT se baksidan!
Utstående redskap skall vara utmärkta med bojar samt märkta med ägarens namn alt fastighetsbeteckning och
tel.nr.
Angeldon/Isfiske max 3 redskap/spö per person.
Ungdom under 16 år fiskar gratis med handredskap.
Kräftfisket regleras inom varje hemman. Redskap ska vara märkta med namn/fastighetsbeteckning/tel. nr.
MEDLEMMARS EGET FISKE (Fastighet med fiskerätt)
Fiskerättsbevis: För utövande av fiske, skall medlem (fiskerättsägare) lösa fiskerättsbevis som utfärdas av
styrelsen. För utfärdat fiskerättsbevis får fiske bedrivas, förutom av medlemmen, även av medlemmens
maka/make eller därmed jämställd, samt i föräldrahemmet folkbokförda barn.
Fiskerättsbevisen, som gäller 1 år (1/5-30/4) skall lösas med 50 kr och berättigar till medlem att fiska:
- inom det egna hemmanet med alla lagliga redskap, dock begränsat till max fem nät (max 150 m), uppbojade
och märkta i båda ändar och fem ryssjor.
- Inom hela fiskevårdsområdet med handredskap och angeldon/isfiskespö utan begränsning.
- För utövande av fiske skall medlem lösa fiskerättsbevis á 50 kronor (giltighet från 1 maj t.o.m. 30 april året
därpå). Fiskerättsbevis kan kompletteras med s.k. gästkort á 50 kronor. Ett gästkort berättigar endast till
handredskapsfiske och gäller för en gästfiskare per fisketillfälle.
UPPLÅTELSE AV FISKE
- Ortskort (hemmanskort): Person som är mantalsskriven inom hemman ingående i fiskevårdsområdet och
sådan andelsägare i fisket (andelsägare i samägd- eller dödsbofastighet etc) vilken ej äger rätt lösa
fiskerättbevis, är berättigad lösa Ortskort. Ortskortet gäller 1 år (1/5 – 30/4) och kostar 200 kr samt
berättigar innehavaren till samma fiske som fiskerättsbeviset. Ortskortet är personligt och kan ej överlåtas
men omfattar maka/make samt i föräldrahemmet folkbokförda barn eller därmed jämställd.
- Fastighetskort: Ägare av bundet fiske äger rätt att lösa fastighetskort för vidare överlåtelse till valfri
namngiven person. Priset på fastighetskort, som gäller 1 år (1/5-31/4) är 50 kr. Fastighetskortet berättigar
innehavaren till fiske endast inom överlåtande fiskerättsägares fastighet och efter samma regler som gäller för
fiskerättsbevis inom fastigheten.
- Fiskekort: Övrig allmänhet kan lösa fiskekort, som berättigar innehavaren till att fiska med handredskap
(metspö, kastspö, flugspö och pimpelspö, samt angeldon eller isfiske max 3 spö/redskap. Fiskekortet är
personligt och kan ej överlåtas. Fiskekortet gäller i hela sjön Värmeln.
FISKEKORTPRISER:
Årskort
300:- (gäller från 1/5 till 31/4)
4-veckorskort
200:Veckokort:
100:Dygnskort:
50:Trollingkort se baksidan!

Fisketävlingar
200 kr
Oavsett antal deltagare. Skall anmälas
till resp. styrelse i god tid.
Trollingtävlingar 100:-/båt
(Godkännande av styrelserna krävs)
Skolgrupper fiskar gratis

Giltigt fiskerättsbevis/fiskekort eller kvitto från inbetalning via bank/internetbank, skall medföras vid fiske och på anmodan
uppvisas för fisketillsyningsperson, fiskerättsägare eller medfiskande. Föreningarna har särskilt utsedda fisketillsyningspersoner
(med polismans befogenhet) med uppdrag att bevaka att gällande fiskeregler följs.

