FISKEREGLER

FISKAR I STORSJÖN

Se uppdaterad information: www.fiskekort.se/fiskestorsjon
Abborre R
Braxen O
Gers O		
Gös R		
Lake O		
Nors S		
Sarv O		
Siklöja S		
Vimma S
Öring S

Benlöja O
Björkna R
Gädda R
Id O
Mört R
Ruda S
Småspigg O
Sutare O
Ål S
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Fiskekort är personligt (undantaget gästkort) Endast ett
kort per person och fisketillfälle är giltigt.
Fredade zoner: För att skydda gösen finns fredade zoner, se
info på karta!
Fiske från båt ej tillåtet inom nätförbudszonen i
Gavelhytteviken från islossning t.o.m. 30 juni.
Utmärkning av redskap. Alla redskap skall märkas ut
med en väl synlig orange fiskekula (eller motsvarande) med
diameter av minst 23 cm. Märkning av redskap ska ske med
gällande fiskerättsnr/fiskekortsnr, namn & telefonnr.
Trolling/båtfiske. Max två spön / fiskekort får användas.
Sidoparavaner är ej tillåtet.
Fångstbegränsning 2 Gösar per dag och person. 2 gäddor
per dag och person.
Minimimått: Gös 45 cm.
Maximimått: Gös 65 cm, Gädda 75 cm.
Kräftfiske är förbjudet hela året.
Förbud mot att sälja fångst.
För fiskerättsägare gäller separata regler,
se www.fiskekort.se/fiskestorsjon/
Undvik spridning av fisk- och kräftsjukdomar. Flytta inte
fisk mellan olika vatten, rengör redskap, båtar m.m. när de
flyttas mellan olika sjöar och vattendrag.

R = Rikligt
O = Ordinärt
S = Sparsamt
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HANTERA FISKEN SKONSAMT, NÅGRA TIPS

FISKEKORT OCH PRISER

För att även i fortsättningen kunna ha ett bra fiske är C&R
(dvs. att fånga och återutsätta fisken) ett nödvändigt inslag i
fiskevården och fisket, t.ex. om du fångar en fisk som inte håller
måttet. Några viktiga saker att tänka på när du ger dig ut på sjön,
eller ännu hellre innan du ger dig ut;

Ungdom upp till 16 år fiskar gratis med Handredskap/trolling
1 spö.
Årskort 600 kr: Båtfiske med Handredskap, trolling max 2
spön, angling/ismete max 10 redskap, 1 mjärde (gäller även
handredskap från land 2 spön)
Årskort 300 kr: Handredskap från land 1 spö
Veckokort 300 kr: Båtfiske med Handredskap, trolling max 2
spön, angling/ismete max 10 redskap, 1 mjärde (gäller även
handredskap från land 2 spön)
Dagkort (kl 00-24): 100 kr:Båtfiske med Handredskap, trolling
max 2 spön, angling/ismete max 10 redskap, 1 mjärde (gäller
även handredskap från land 2 spön)
Dagkort (kl 00-24): 50 kr: Handredskap från land 1 spö
Gästfiskekort 300 kr: Handredskap/trolling 1 spö (Innehav av
årskort 600 kr krävs)

Lek-rekrytering: Fiske under lektid kan störa själva leken, men
det kan också innebära att utfallet av leken försämras genom att
båt/motor rör upp sediment som lägger sig över rommen, eller
att romvaktande fisk (t.ex. gös) störs och rommen äts upp eller
dör av syrebrist.
Temperatur-mjölksyra: Om fisken drar på sig mjölksyra (vilket
den lätt gör vid hög temperatur) kan den bli extra känslig och i
värsta fall klarar den inte att repa sig eller blir ett byte för någon
annan. 25-gradigt vatten håller 40% mindre syre än 0-gradigt
vatten. Fisken är känsligare vid hög temperatur. Hantera den så
kort tid som möjligt.
Kyla-ögon: Om fisk exponeras för luft och minusgrader kan den
skadas, störst risk är att ögonen tar skada, men även slemlager
kan skadas. Undvik att exponera fisk för luft när det är minusgrader.
Fukt-slemlager: Fiskens skinn eller fjäll är täckt av ett slemlager,
detta är ett viktigt organ som skyddar mot t.ex. infektioner.
Slemlagret kan skadas om fisken hanteras mot torra ytor.
Djup-trycksjuka: Fisk som fångas djupt kan få problem med att
reglera trycket i simblåsan som då kan svälla upp i svalget. En fisk
med expanderad simblåsa kan ha svårt att reglera tillbaka detta.
Fiska grundare om du märker att detta är ett problem.
Krokning-blödning: Den kanske vanligaste risken att en fisk
skadas är att den krokas i gälarna eller i kroppspulsådern och en
kraftig blödning uppstår.
Återutsättning av fisk: Ta gärna en position eller lägg ut en
markör och kör tillbaka efter en stund och kontrollera att den
återutsatta fisken har klarat sig.

Fiskekort för enbart handredskap från land berättigar inte till
båt/trollingfiske.

ALLMÄNN INFORMATION OM
FISKEVÅRDSOMRÅDET
Storsjöns Fiskevårdsområde omfattar ca 7500 ha. Där ingår
hela Storsjön, Gavelhytteån upp till dammen i Hammarby,
Vallbyån (Broasån) upp till första vägbro, Borrsjöån och Jädraån
upp till respektive järnvägsbro, Fänjaån upp till bron i Fänja samt
Koppartjärn.
Storsjöns FVOF har som målsättning att kunna erbjuda ett fiske
av god kvalitet. För att långsiktigt kunna erbjuda detta är det
nödvändigt att begränsa uttaget av fisk och respektera de regler
som föreningen beslutat om.
Fiskevård. Storsjöns FVOF bedriver en aktiv fiskevård och
förvaltning av Storsjöns fiskbestånd, bl.a. har det beslutats om en
förvaltningsplan för gösbeståndet.
Ramp för sjösättning. Se karta.
Fisketillsyn. Fisketillsynsmän med förordnande inom Storsjöns
Fiskevårdsområde har till uppgift att kontrollera att fiskande
respekterar gällande fiskeregler. Fr.o.m. 2012 kan en fiskare som
bryter mot reglerna direkt bötfällas med en kontrollavgift på
1000 kr.
Sjökort finns att köpa hos Bokia Bokhandel och Segelsällskapet i
Sandviken. Mer detaljerade djupkartor finns att hitta på
www.genesismaps.com.
Båtar och boende finns vid Strandbaden Årsunda samt Camp
Kungsgården.
Vindskydd och rastplatser finns i västra Storsjön på Färsenön
samt Tärngryten, i östra delen på Tingsön och St. Gösholmen.
Handikapp-brygga finns i Gavelhyttan. För allas trevnad och
säkerhet, ta med sopor hem, lämna rastplatsen välstädad samt
släck eventuell eld.
Risvasar. Ett stort antal risvasar (lekbäddar) har lagts ut för att
gynna rekryteringen av gös.

VÄLKOMMEN TILL

STORSJÖNS
FVOF 2020!

FISKEKORT & REGLER I MOBILEN:
www.fiskekort.se/fiskestorsjon

FISKEKORTFÖRSÄLJARE
Fiskekort finns nu att köpa i mobilen, se:
www.fiskekort.se/fiskestorsjon
Sandviken: Real Fishing, Turistbyrån, Trebo Brygga, Statoil
Årsundavägen
Forsbacka: Konsum
Årsunda: Shell Bensinstation
Kungsgården: Konsum, Camp Kungsgården
(förändringar kan ske under året, se uppdaterad
information på www.fiskekort.se/fiskestorsjon)

Ordförande
Stefan Hedin 070-532 12 20
Fiskevårdare
Lars Ljunggren 070-6530143
lars@fiskestorsjon.se
Fisketillsyn Kontaktperson
Ulf Stridsberg 070-2990143
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