FISKEKORTSBILAGA
GILTIG FR.O.M 2018-12-26

VITTRÄSKET &
STOR-JOATJÄRN
KORTÅTERFÖRSÄLJARE
YN SUNDSN
RB
Ä
Ö

S

S

Tore Nilsson 0924 - 220 88
Sörby Turism 0924-220 36
www.fiskekort.se/vittrasket

Om Ni är intresserade av att hyra
båt eller bo vid Vitträskets strand
kan ni ta kontakt med Sörby Turism.
Telefon 0924 - 220 36
www.sorbyn.se
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Fiskekortslåda vid Båtrampen- endast dygnstillstånd.
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www.ssff.se
BESTÄMMELSER - FISKEPERIODER - VÄRT ATT TÄNKA PÅ!
TYPER AV FISKETILLSTÅND - KORTÅTERFÖRSÄLJARE
VÄGEN TILL FISKET

Bestämmelser för fiske i Vitträsket & Storjoatjärnen
Du som fiskar är skyldig att känna till bestämmelserna inom området och tillgodogöra dig informationen i bilagan.

Markerade förbudsområden skall respekteras. Fiske inom
förbudsområde är förbjudet och innebär omedelbar avhysning.

För att fiska i Sörbyn Sundsnäs Fiskevårdsförenings vatten krävs
särskilt tillstånd (fiskekort). Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas, annars betraktas det som olovligt fiske. Fiske utan tillstånd
beivras.

Fiske är endast tillåtet med ett (1) spö eller en (1) släplina per fiskare. Fiske med kast- eller släplina med mer än tre krokar är förbjudet.
Utter är ej tillåtet.

Man får behålla maximalt 3 fiskar per fiskekort och dygn. Vid
3 fångade och behållna ädelfiskar under samma dag skall
fisket avbrytas. Man får lösa ETT (1) nytt dygnsfiskekort/person
och dag när fångstkvoten är uppfylld.
Säsongskort kan kompletteras med ETT (1) dygnskort när
fångstkvoten är uppfylld. Fisket skall upphöra omedelbart vid
fylld kvot. Fisket får ej åter påbörjas förrän nytt giltigt dygnskort
är löst.
Minimimåttet för all ädelfisk - röding, harr, öring, regnbåge är 35 cm. All fisk som understiger minimimåttet, oavsett om den är
skadad eller ej, skall återutsättas i vattnet så varsamt som möjligt.
Fiskekortet skall bäras väl synligt - förslagsvis på bröstet eller fastsatt på klädsel eller väska.
Säsongstillstånd ger rätt till fiske med ett mjärde, som skall vara
märkt med namn och telefonnummer. Det är tillåtet att fiska med
mjärde året runt.

Fiske med ståndkrok och alla sorters nät är förbjudet. Vi tolkar
ståndkroksfiske som fiske utan kontroll eller uppsikt över spöt. All
mäskning är förbjuden.
OBS! På uppmaning av tillsynsman, styrelse eller annan medlem i
Sörbyn Sundsnäs Fiskevårds Förening (SSFF) skall samtliga stängda och dolda utrymmen uppvisas. Med stängda eller dolda utrymmen avses samtliga utrymmen där fisk kan förekomma.
Om fiskare/fiskekortsinnehavare inte följer denna uppmaning
är fiskekortet förverkat och fiskaren blir avvisad och avstängd
från allt fiske i Vitträsket med omedelbar verkan. Avstängningens
omfattning beslutas av styrelsen.
Det är ej tillåtet att bedriva fiske i dolda utrymmen såsom ark, tält
eller liknande som försvårar tillsynen. Överträdelse kan innebära
avstängning från framtida fiske. Vindskydd med fri insyn är tillåtet.

Sörbyn Sundsnäs Fiskevårdsförenings
trycksaker är sponsrade av:

FISKEPERIODER

Vintersäsongen sträcker sig från och med Annandag jul,
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26 december, till vårsäsongens premiär. Under vintersäsongen
gäller endast dygnstillstånd.

Säsongstillstånd kan endast lösas hos kortåterförsäljarna.
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Vår- och sommarsäsongen sträcker sig från och med sista
lördagen i februari till och med sista september. Under vår- och
sommarsäsongen gäller både dygns- och säsongskort.

Kortet berättigar kortinnehavare, samt make/maka/sambo och
barn t o m 18 år, att fiska i Vitträsket under gällande regler. Barn
och ungdom t o m 18 år har möjlighet att lösa personligt säsongstillstånd till 50 % av priset.

Dygnstillstånd kan lösas vid fiskekortslådan, placerad vid båtrampen. samt på www.fiskekort.se/vittrasket/ Barn till och med
18 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Ungdom t o m 18 år
löser dygnstillstånd till 50 % av priset.
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NÄR FISKEN ÄR FÖR LITEN - TÄNK PÅ ATT…

● all fisk som ej skall tas hem skall återutsättas – det strider 		
mot god etik att lämna fisk och döda fångster efter sig.
● alltid ta i fisken med blöta händer, för att inte skada dess
skyddande slemlager. Kroka lös fisken varsamt.
● snabbt släppa ned fisken i vattnet igen - särskilt vintertid!
● aldrig ta i fiskens gälar, ögon eller svalg.
● minimimåttet är satt för att de fiskar som kläcks på
lekbottnarna skall ha möjlighet att leka en gång innan de 		
når fångstbar storlek.

Priser finns angivna vid fiskekortslådan, www.ssff.se samt på
www.fiskekort.se/vittrasket.

Vitträsket har förutom röding ett naturligt bestånd av fin
abborre, ett litet bestånd av gädda och lake samt snorgärs.
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VÄGEN TILL VITTRÄSKET & STOR-JOATJÄRN

Sommartid tar man sig till Vitträsket och Stor-Joatjärn via
Niemisel eller Boden. Kommer man från kusten är det
lämpligast att köra E4/E10 till Råneå Norra för att sedan
vika av mot Niemisel. Man fortsätter ca 11 km efter Niemisel för att sedan vika av mot Sörbyn (5 km).
Kommer Ni från Boden, kör väg 356 mot Niemisel och
Morjärv ca 28 km vik sedan vänster mot Sörbyn (7 km)
Vitträsket är lätt att nå även för skoteråkare, det är skyltat
från Malmens Väg, som sträcker sig från Strömsund/Råneå vid kusten till Gällivare.
Skoterled finns även till/från Boden, via Hundsjö och
Skogså.
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VÄRT ATT TÄNKA PÅ!

Vi vill alla ha en ren och städad natur - därför tar vi hem det vi
tagit med oss ut på fisketuren! Lämna absolut inte fimpar och
påssnusar efter Er, de bryts inte ned av naturen, och blir lätt en
dödlig fälla för fisken.
Respektera regler och uppmaningar - de är satta för att Ni som
sportfiskare skall få en så högkvalitativ upplevelse och så bra fiske
som möjligt!

