FISKEREGLER GÄLLANDE TURISTFISKEKORT

Bestämmelser fr o m 2019-06-01 för fiskets bedrivande inom Älvdalens fiskevårdsområde.

Samtliga vatten: Levande agn förbjudet vid allt fiske.
Fredningstider: Strömmande vatten fiskeförbud 1/9 tom 30/4. I Österdalälven fiskeförbud 1/9 tom 15/5, dock är fiske med
fluga efter harr tillåtet 1/9 tom 31/12. I Rotälven, nedströms Jöllenbron, är fiske med fluga efter harr tillåtet 1/9 tom 31/12.
Minimimått: För Österdalälven gäller fönsteruttag 25-35 cm för harr och minimimått 35 cm för öring. För övriga strömmande
vatten gäller fönsteruttag 20-30 cm för harr och öring. För övriga vatten gäller minimimått 30 cm för ädelfisk.
Måttbegränsning gäller ej bäckröding.
Fångstbegränsning: I strömmande vatten 3 st ädelfiskar/kort och dygn. Ingen begränsning gällande bäckröding. I övriga
vatten 6 st ädelfiskar/kort och dygn. I Aborrtjärn 3 st regnbågar/kort och dygn. Vid fiske rekommenderas att hullingfria krokar
användes. Fångstbegränsning gäller ej bäckröding.
Förbud att fiska från båt: Abborrtjärn (vid Tennådalsvägen), Djustjärn (vid Tennådalsvägen), Brynåstjärn, Ingeborgstjärn,
Kalvtjärn, Kropptjärnarna, Lextjärn, Lilla Blästtjärn, Lilla Sugntjärn, Mellan Sugntjärn, Lomtjärnarna, Måbergstjärn, Piltlokarna,
Sjåbocktjärn, Stortjärn (vid Hållstugan), Svartgessi (vid Hållstugan), Tangeråstjärn, Tommostjärn, Bergholstjärn, Tylttjärn,
Urdtjärn samt i övriga tjärnar med ädelfisk.
Fiskeförbud:
- Ån mellan Lilla och Stora Knäsjön, bäckarna mellan Sugntjärnarna, alla inlopp till Rämmasjön, Rämmaån mellan sjön och
Sågdammen, Mangravsbäcken och Sigerajbäcken vilka rinner ut i Navarsjön samt bäckarna från Tommostjärn och
Bergholstjärn .
- 100 m uppströms Trängslets dammarm, älvfåran mellan Trängslet och Storsugnet samt från tunnelmynningen tom 100 m
nedströms kanalens utlopp och 100 m nedströms tunnelutloppet vid Åsens kraftverk. I övrigt förbud 50 m nedströms övriga
dammar.
- I våra av Sveaskog arrenderade vatten Lumtjärn, Gambögtjärn, Rotbusstjärn, Fisklösen (väster om Trängslet) och Marutjärn.
Flytringsfiske: Tillåtet i vatten där båtfiske är tillåtet. I Gummastjärn och Stortjärn (vid Hållstugan) är dock flytringsfiske
tillåtet.
Fiskekortet är giltigt i Glysjön och Trängsletdammen.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Fiskekortet ska vara försett med innehavarens namnteckning och alltid
medföras vid fiske. Innehavaren ska kunna legitimera sig. Fiskekortet berättigar till ett handredskap/lina per person,
undantaget Trängsletdammen och vid angling som är tillåtet i alla gäddvatten där det inte förekommer öring, röding eller
harr. Fisket skall bedrivas med måtta och med iakttagande av god fiskevård.
Den som ertappas bedrivande fiske utan att inneha fiskekort eller bryter mot ovan gällande bestämmelser, fiskelagen,
fiskeförordningen eller andra allmänna lagar/bestämmelser riskerar åtal enligt gällande lagar.
Barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

I Bergholstjärn samt Tommostjärn gäller:
Endast fiske från land eller flytring, med fluga och hullingslös krok. Det är tillåtet att behålla en fisk under 40 cm per dag.

Sid 1 av 2

FISKEREGLER GÄLLANDE TURISTFISKEKORT

Viktigt att veta för dig som vill fiska inom Älvdalens skjutfält.
Du är skyldig att ta reda på om det pågår farlig verksamhet på skjutfältet.
Tillträdesförbud finns uppsatt på informationstavlor vid infartsvägar till skjutfältet.
Aktuellt tillträdesförbud finns även att hitta på Försvarsmaktens hemsida under aktuellt/Skjutfält och avlysningar.
Vid tillträdesförbud är skjutfältet eller delar av detta ett skyddsobjekt med stöd av skyddslagen (2010:305)
Att uppsåtligen eller av oaktsamhet bryta mot tillträdesförbudet kan leda till fängelsestraff.

Undantag från bestämmelserna:
Kungörs via hemsidan, annonser i lokala annonsblad eller skyltning vid aktuella fiskevatten. Sök information!
www.alvdalensfvof.se
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