Valsansjöarnas

Fiskevårdsområdesförening

Fiskeregler för Valsansjöarnas fiskevårdsområde
Fastställda vid föreningens ordinarie årsstämma år 2016. I tillämpliga delar gäller
Fiskelagstiftningen.

Allmänna regler

§1
För att få bedriva fiske inom Valsansjöarnas fiskevårdsområde (fvo) skall
den fiskande inneha för vattnet giltigt fiskerättsbevis eller fiskekort.
Fiskekort och fiskerättsbevis skall medföras vid fiske och på anmodan av polis
eller fisketillsynsman uppvisas. Giltig legitimation skall medföras för att styrka
identitet på den fiskande.
§2
Fiske får, av den som löst fiskekort eller fiskerättsbevis, bedrivas i samtliga
vatten inom Valsansjöarnas fvo, i enlighet med dessa regler. För att bedriva
fiske i Hälltjärn krävs att man löst särskilt fiskekort.
§3
Fiskerättsbevis ska lösas av den som är medlem i Valsansjöarnas
fiskevårdsområdesförening (fvof) och som ämnar fiska inom området.
Allmänheten får bedriva fiske i enlighet med dessa regler efter att ha löst
fiskekort. Den som är folkbokförd på fastighet inom fiskevårdsområdet får
lösa fiskekort benämnt ”Ortskort”.
Den som vill bedriva fisketävling eller bedriva näringsverksamhet och
därigenom nyttja föreningens fiske ska teckna separat avtal med föreningen.
§4
Fiskekort kan lösas som dygnskort, veckokort och årskort. Dygnskort gäller
för 24 timmar från fiskets start, veckokort gäller för sju (7) dygn från fiskets
start och årskort gäller för ett år från inköpsdatum.
§5
Lösande av fiskekort eller fiskerättsbevis berättigar inte till fiske i nedanstående
vatten där fiske är förbjudet.
1. Alla rinnande vatten, Vallmoraån, Finnhytteån, Kvarnbäcken och
Issanbäcken.
§6
Barn och ungdomar upp till 16 års ålder får fiska utan fiskekort.
§7
Fiskerättsbevis och fiskekort skall medföras vid allt fiske och skall för att vara
gällande vara försedda med innehavarens namn i beständig skrift och
innehavaren skall ha signerat att denne tagit del av fiskereglerna.
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§8
Fiske för avsalu är förbjudet.
§9
Fisk eller kräftdjur som används som bete skall vara fångade inom
Valsansjöarnas fiskevårdsområde för att förhindra spridning av
fisksjukdomar.
Fiske med räka eller andra havslevande kräftdjur, fiskar, blötdjur och skaldjur
som bete är förbjudet för att förhindra spridning av fisksjukdomar. Fiske med
levande agn är förbjudet enligt lag.
Kräftfiske

§ 10
För att bedriva kräftfiske skall den fiskande löst fiskerättsbevis eller ortskort.
§ 11
Kräftfiske får bedrivas med maximalt åtta (12) stycken mjärdar eller burar.
Kräftfiske får dessutom bedrivas genom fångst med håv eller för hand.
§ 12
Fiske efter kräftor för den som löst fiskerättsbevis är tillåtet v32 från och
med fredag kl 17.00 till och med därpå följande Söndag kl 17.00.
§ 13
Minimimått för kräftor är elva (11) centimeter.
§ 14
Resultat av kräftfisket, vad gäller antal fångade kräftor och deras storlek,
skall meddelas föreningen senast 30 dagar efter avslutat fiske.

Fiskets
bedrivande

§ 15
Samtliga som har rätt att fiska inom Valsansjöarnas fvo får bedriva fiske
med handredskap, angeldon, flytkrok och mörtstuga enligt nedanstående
tabell, övriga redskap förbjudna, om ej annat stadgas i 16 § eller följer av
11 §:

Fiskesätt

Handredskap
Angeldon
Dragrodd
Flytkrok
Mörtstuga

Antal redskap
Fiskerätts
fiskekort
bevis /
ortskott

2
12
1
10
2

2
12
1
10
2

Antal krokar/upphängare
per redskap

Två (2) per handredskap
En (1) per angeldon
Två (2) per spö
Max 1 krok per redskap
-

§ 16
De som löst fiskerättsbevis eller ortskort får även bedriva fiske med
redskap enligt nedanstående tabell och övriga stadganden:
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Fiskesätt

Antal redskap
ortskort
Fiskerättsbevis

Nät

2

2

Ryssjor
Mjärdar

2
2

2
2

Övrigt

Nät får vara max 6 fot djupa och
30 m långa. I Billingen enligt 18
§, Ingen begränsning på
maskstorleken.
-

§ 17
Nät och andra uteliggande fiskeredskap skall vara märkta med namn, adress
och telefonnummer.
Uteliggande fiskeredskap ska vittjas minst en gång per dygn.
§ 18
Nätfiske är tillåtet i Billingen. I övriga sjöar och vattendrag är nätfiske
förbjudet.
§ 19
Allt fiske i rinnande vatten är förbjudet.
§ 20
Maximalt tre (3) laxartade fiskar (öring etc) får fångas per dygn och
fiskerättsbevis/fiskekort.
För öring gäller 40 cm som minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans
yttersta spets. För röding gäller 35 cm som minimimått.
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Kontrollavgift

§ 22
För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet
med lag (1981:533) om fiskevårdsområden, 31-38 §§.
Kontrollavgiften tas ut enligt nedanstående tabell:
Brott mot fiske
enligt

§9
§ 11-14
§ 15
§ 16-17
§ 18
§ 19
§ 20

Första förseelse

Andra förseelse

Tredje förseelse

1 % av ett
2 % av ett
4 % av ett
basbelopp
basbelopp
basbelopp
0,5 % av ett
1 % av ett
2 % av ett
basbelopp
basbelopp
basbelopp
0,5 % av ett
1 % av ett
2 % av ett
basbelopp
basbelopp
basbelopp
1 % av ett
2 % av ett
4 % av ett
basbelopp
basbelopp
basbelopp
2 % av ett
4 % av ett
8 % av ett
basbelopp
basbelopp
basbelopp
1 % av ett
2 % av ett
4 % av ett
basbelopp
basbelopp
basbelopp
Brott mot § 18 ger kontrollavgift om 0,5 % av ett
basbelopp per behålld/landad fisk utöver vad som är
tillåtet. Maximalt dock 10 % av ett basbelopp.
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