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Sammanställning fiskeregler, egna förslag samt rekommendationer, hösten 2018. 
Underlag i arbetet med förenklad fiskeförvaltningsplan i Nedre Dalälven berört av LIV-projektet. 

* Rekommendationer ses som en lägsta nivå, ett golv, som Fvof/fiskerättsägaren kan utgå från. Ett 

stramare regelverk än rekommendationen är ett hinder utan Fvof/fiskerättsägaren beslutar, 

betydelsefullt att dialog förs med turistentreprenörer. 

 

Lax & öring – fångstregler 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - Lax 50 cm, minimimått. Öring, 45 cm, minimimått. Max 3st ädelfiskar/dag. Max 15st lax-

havsöring under perioden 20/5-15/8. Totalt max 50 st havsöringar/säsong. 

Förslag anpassning - 50 cm både lax o havsöring. 

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; Vild 

lax och havsöring fredas. 

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge – Inga 

Förslag anpassning - Lär väl vara lika i hela älven. 

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Lax 50 cm, minimimått. Öring 45 cm, minimimått. Max 3 

st laxartade fiskar/dag. Efter utbyggd passagemöjlighet; All lax och havsöring fredas under 

uppstartsperiod. 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Lax 50 cm, minimimått. Öring 45 cm, minimimått. Max 3 

st laxartade fiskar/dag. Efter utbyggd passagemöjlighet; All lax och havsöring fredas under 

uppstartsperiod. 

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - Lax 50 cm, minimimått. Öring, 40 cm, minimimått. 

Förslag anpassning - Som tidigare 

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Lax 50 cm, minimimått. Öring 45 cm, minimimått. Max 3 

st laxartade fiskar/dag. Efter utbyggd passagemöjlighet; All lax och havsöring fredas under 

uppstartsperiod. 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge - Öring 35 cm, minimimått.  Fångstbegränsning 3 öringar/dygn 

Förslag anpassning - Ska se över reglerna. 
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Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Lax 50 cm, minimimått. Öring 50 cm, minimimått. Max 1 

st laxartad fisk/dag. Efter utbyggd passagemöjlighet; All lax och havsöring fredas under 

uppstartsperiod. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med lämpliga åtgärder. Regler 

utformas med Nationalparkshänsyn. 

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge - Fångstbegränsning 3 st.  

Förslag anpassning - Minimått 35 cm. 

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Lax 50 cm, minimimått. Öring 45 cm, minimimått. Max 3 

st laxartade fiskar/dag. Efter utbyggd passagemöjlighet; All lax och havsöring fredas under 

uppstartsperiod. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med lämpliga åtgärder. Regler 

utformas med Nationalparkshänsyn. 

 

Tyttbo forsfiske 

Nuläge - C&R  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; All 

lax och havsöring fredas. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med lämpliga åtgärder. Regler 

utformas med Nationalparkshänsyn. 

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; All 

lax och havsöring fredas. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med lämpliga åtgärder. Regler 

utformas med Nationalparkshänsyn. 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; All 

lax och havsöring fredas. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med lämpliga åtgärder. Regler 

utformas med Nationalparkshänsyn. 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Fångstbegränsning 3 st/dygn 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; All 

lax och havsöring fredas. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med lämpliga åtgärder. Regler 

utformas med Nationalparkshänsyn. 
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Harr – fångstregler 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - Fredad 

Förslag anpassning - Fredad 

Rekommendation* - Behåll nuvarande, dvs all harr fredas. 

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge – Inga 

Förslag anpassning - Rekommendation tas gärna emot. Tjuvfiskas väl mest i Båtforsområdet. 

Rekommendation* - All harr fredas. 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - All harr fredas. 

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - Harr 35 cm, minimimått. Området Bredforsen nedströms kraftledningen, all harr återutsätts. 

Förslag anpassning - Som tidigare 

Rekommendation* - Harr 35 cm, minimimått. Harr 45 cm, maximimått. Max 1 fisk/dygn. Maxmått - 

rekommendation. Helt fredad - rekommendation. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med 

lämpliga åtgärder. 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge - Harr 45 cm, minimimått. All harr återutsätts i Sevedskvarn. Fångstbegränsning 1 harr/dygn 

Förslag anpassning - Ska se över reglerna. 

Rekommendation* - Harr 40 cm, minimimått. Harr 45 cm, maximimått. Max 1 fisk/dygn. Helt fredad - 

rekommendation. Rekommendation Sevedskvarn - hullinglös krok. Adaptiv förvaltning, för dynamisk 

anpassning med lämpliga åtgärder. Regler utformas med Nationalparkshänsyn. 

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge - Harr 40 cm minimimått. Fångstbegränsning 1 st. 

Förslag anpassning – Harr 45 cm. 

Rekommendation* - Harr 35 cm, minimimått. Harr 45 cm, maximimått. Max 1 fisk/dygn. Maxmått - 

rekommendation. Helt fredad - rekommendation. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med 

lämpliga åtgärder. 
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Tyttbo forsfiske 

Nuläge - C&R  

Förslag anpassning - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; All 

harr fredas. 

Rekommendation* - Harrfiske med hullinglös krok. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med 

lämpliga åtgärder. Regler utformas med Nationalparkshänsyn. 

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Harr 35 cm, minimimått. Harr 45 cm, maximimått. Max 1 fisk/dygn. Maxmått - 

rekommendation. Helt fredad - rekommendation. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med 

lämpliga åtgärder. Regler utformas med Nationalparkshänsyn. 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Harr 35 cm, minimimått. Harr 45 cm, maximimått. Max 1 fisk/dygn. Maxmått - 

rekommendation. Helt fredad - rekommendation. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med 

lämpliga åtgärder. Regler utformas med Nationalparkshänsyn. 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Förbud 1 okt-15 maj. Fångstbegränsning 3 st/dygn 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Harr 35 cm, minimimått. Harr 45 cm, maximimått. Max 1 fisk/dygn. Maxmått - 

rekommendation. Helt fredad - rekommendation. Adaptiv förvaltning, för dynamisk anpassning med 

lämpliga åtgärder. Regler utformas med Nationalparkshänsyn. 
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Gädda, gös, abborre – fångstregler 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - Gös minimimått 45 cm. Max 5st gösar/dag.   

Förslag anpassning - Ev 3 st gösar, eftersom vi har 5 st nu och gös är inte vårat huvudfiske o gös är väl 

inte så optimalt för lax- o havsöringssmolt. (Erik Pettersson/SLU förslag ang gös baglimit.) 

Rekommendation* - A: Gös minimått 45 cm. Max 3 st gösar/dygn. B/C: Gös maximimått 65 cm. 

Gädda minimimått 45 cm. Gädda maximimått 75 cm. Max 3 st gäddor/dygn. 

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge – Gös 45 cm, minimimått. 

Förslag anpassning - Har diskuterats om fönster för gös och gädda. Inget bestämt. Abborre?  

Rekommendation* - Gös 45 cm, minimått. Gös 65 cm, maximimått. Gädda 75 cm, maximimått. Max 

3 st gösar eller gäddor/dygn. (Abborre, maximimått 40 cm?)  

(Not: Angående minimimått för gädda (45 cm), tvetydiga resultat från försök på olika ställen. I 

praktiken självreglerande i.o.m att gädda med små mått släpps tillbaka. Följ upp utvecklingen och 

planera adaptivt.) 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Gös 45 cm, minimått. Gös 65 cm, maximimått. Gädda 75 cm, maximimått. Max 

3 st gösar eller gäddor/dygn. (Abborre, maximimått 40 cm?)  

(Not: Angående minimimått för gädda (45 cm), tvetydiga resultat från försök på olika ställen. I 

praktiken självreglerande i.o.m att gädda med små mått släpps tillbaka. Följ upp utvecklingen och 

planera adaptivt.) 

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - Gös, fönster 45-65 cm. Gädda, fönster 45-85cm. (Ål 50 cm, minimimått) 

Förslag anpassning - Behåll fönstren. Fångsbegränsning; max två gäddor och två gösar per dag och 

person. 

Rekommendation* - Gös 45 cm, minimått. Gös 65 cm, maximimått. Gädda 75 cm, maximimått. Max 

3 st gösar eller gäddor/dygn. (Abborre, maximimått 40 cm?)  

(Not: Angående minimimått för gädda (45 cm), tvetydiga resultat från försök på olika ställen. I 

praktiken självreglerande i.o.m att gädda med små mått släpps tillbaka. Följ upp utvecklingen och 

planera adaptivt.) 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge - Gös 50 cm, minimimått. Gädda 80 cm, maximimått. 

Förslag anpassning - Ska se över reglerna. 
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Rekommendation* - Gös 45 cm, minimått. Gös 65 cm, maximimått. Gädda 75 cm, maximimått. Max 

2 st gösar eller gäddor/dygn. Abborre, maximimått 40 cm. Baglimit max 5/dag, Nationalparkshänsyn.)  

(Not: Angående minimimått för gädda (45 cm), tvetydiga resultat från försök på olika ställen. I 

praktiken självreglerande i.o.m att gädda med små mått släpps tillbaka. Följ upp utvecklingen och 

planera adaptivt.) 

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge - Gädda 100 cm, maxmått. 

Förslag anpassning - Gädda 80 cm max. Gös min 50 cm. 

Rekommendation* - Gös 45 cm, minimått. Gös 65 cm, maximimått. Gädda 75 cm, maximimått. Max 

2 st gösar eller gäddor/dygn. Abborre, maximimått 40 cm. Baglimit max 5/dag, Nationalparkshänsyn.)  

(Not: Angående minimimått för gädda (45 cm), tvetydiga resultat från försök på olika ställen. I 

praktiken självreglerande i.o.m att gädda med små mått släpps tillbaka. Följ upp utvecklingen och 

planera adaptivt.) 

 

Tyttbo forsfiske 

Nuläge - C&R  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Gös 45 cm, minimått. Gös 65 cm, maximimått. Gädda 75 cm, maximimått. Max 

3 st gösar eller gäddor/dygn. Abborre, maximimått 40 cm. Baglimit max 5/dag, Nationalparkshänsyn.)  

(Not: Angående minimimått för gädda (45 cm), tvetydiga resultat från försök på olika ställen. I 

praktiken självreglerande i.o.m att gädda med små mått släpps tillbaka. Följ upp utvecklingen och 

planera adaptivt.) 

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Gös 45 cm, minimått. Gös 65 cm, maximimått. Gädda 75 cm, maximimått. Max 

3 st gösar eller gäddor/dygn. Abborre, maximimått 40 cm. Baglimit max 5/dag, Nationalparkshänsyn.)  

(Not: Angående minimimått för gädda (45 cm), tvetydiga resultat från försök på olika ställen. I 

praktiken självreglerande i.o.m att gädda med små mått släpps tillbaka. Följ upp utvecklingen och 

planera adaptivt.) 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Gös 45 cm, minimått. Gös 65 cm, maximimått. Gädda 75 cm, maximimått. Max 

3 st gösar eller gäddor/dygn. Abborre, maximimått 40 cm. Baglimit max 5/dag, Nationalparkshänsyn.)  

(Not: Angående minimimått för gädda (45 cm), tvetydiga resultat från försök på olika ställen. I 
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praktiken självreglerande i.o.m att gädda med små mått släpps tillbaka. Följ upp utvecklingen och 

planera adaptivt.) 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge – Minsta tillåtna mått 50 cm. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Gös 45 cm, minimått. Gös 65 cm, maximimått. Gädda 75 cm, maximimått. Max 

3 st gösar eller gäddor/dygn. Abborre, maximimått 40 cm. Baglimit max 5/dag, Nationalparkshänsyn.  

(Not: Ang minimimått för gädda (45 cm), tvetydiga resultat från försök på olika ställen. I praktiken 

självreglerande i.o.m att gädda med små mått släpps tillbaka. Följ upp utvecklingen och planera 

adaptivt.) 
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Fiskeförbud områden 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - Kungsådran, Fiske från Klockarharen, trollingförbud. 

Förslag anpassning - Lika. 

Rekommendation* - Behåll nuvarande. Tävlingsfiske: Allt organiserat tävlingsfiske ska godkännas av 

Fvof. Det möjliggör att ställa villkor på fångstrapportering samt hänsyn vid lekområden m.m. som ett 

underlag för adaptiv förvaltning. 

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge - Inget. 

Förslag anpassning - Fiskeförbud/nät-förbud inom vissa områden i framtiden. Kräftfiske inget 

bestämt. 

Rekommendation* - Nätförbud införs från islossningen-20/6 på identifierade lekområden för gös, 

alternativt totalt fiskeförbud på dessa områden under motsvarande tid. Tävlingsfiske: Allt organiserat 

tävlingsfiske ska godkännas av Fvof. Det möjliggör att ställa villkor på fångstrapportering samt hänsyn 

vid lekområden m.m. som ett underlag för adaptiv förvaltning.  

Efter utbyggd passagemöjlighet; Nätförbud i huvudfåra. 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Efter utbyggd passagemöjlighet; Fredning på alla strömsträckor. 

HT: OBS Kollas ang. nätförbud 

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - Bredforsen, landsvägsbron till kraftledningen. Undantaget selet ned till Tyllmyrholmen samt 

spegeldammarna. Mellan fasta vita markeringar 100 m uppströms kraftstation ned till bron väg 292. 

Förslag anpassning - Kan ses över. 

Rekommendation* - Nätförbud införs från islossningen-20/6 på identifierade lekområden för gös, 

alternativt totalt fiskeförbud under motsvarande tid. Vadningsförbud i Bredforsen 1/3-15/5.  

Tävlingsfiske: Allt organiserat tävlingsfiske ska godkännas av Fvof. Det möjliggör att ställa villkor på 

fångstrapportering samt hänsyn vid lekområden m.m. som ett underlag för adaptiv förvaltning. 

Efter utbyggd passagemöjlighet; Nätförbud i huvudfåra. 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge - Sevedskvarn endast flugfiske. Områden undantagna från mete med agnad krok. 

Förslag anpassning -   



Arbetsmanus omarbetat från tidigare excel-fil. 

   Sida 9 av 28 

Rekommendation* - Nätförbud införs från islossningen-20/6 på identifierade lekområden för gös, 

alternativt totalt fiskeförbud under motsvarande tid. Vadningsförbud 1/3-15/5 för skydd av 

harrlek/rom. (PL/ till 31/5. HT: OBS Kollas.) Efter utbyggd passagemöjlighet; Nätförbud, regler 

utformas med måttfullhet mht Nationalpark. 

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge - Asp och sik fridlysta i Färnebofjärden. Kräftfiske förbjudet. 

Förslag anpassning - Fortsatt åtgärd. 

Rekommendation* - Nätförbud införs från islossningen-20/6 på identifierade lekområden för gös, 

alternativt totalt fiskeförbud på dessa områden under motsvarande tid. Tävlingsfiske: Allt organiserat 

tävlingsfiske ska godkännas av Fvof. Det möjliggör att ställa villkor på fångstrapportering samt hänsyn 

vid lekområden m.m. som ett underlag för adaptiv förvaltning. Efter utbyggd passagemöjlighet; 

Nätförbud i huvudfåra, regler utformas med måttfullhet mht Nationalpark. 

 

Tyttbo forsfiske 

Nuläge - Inga  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Vadningsförbud 1/3-15/5 för skydd av harrlek/rom. Efter utbyggd 

passagemöjlighet; Nätförbud, regler utformas med måttfullhet mht Nationalpark. 

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Nätförbud införs från islossningen-20/6 på identifierade lekområden för gös, 

alternativt totalt fiskeförbud på dessa områden under motsvarande tid. Tävlingsfiske: Allt organiserat 

tävlingsfiske ska godkännas av Fvof/motsv. Det möjliggör att ställa villkor på fångstrapportering samt 

hänsyn vid lekområden m.m. som ett underlag för adaptiv förvaltning. Efter utbyggd 

passagemöjlighet; Nätförbud i huvudfåra, regler utformas med måttfullhet mht Nationalpark. 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Nätförbud införs från islossningen-20/6 på identifierade lekområden för gös, 

alternativt totalt fiskeförbud på dessa områden under motsvarande tid. Tävlingsfiske: Allt organiserat 

tävlingsfiske ska godkännas av Fvof/motsv. Det möjliggör att ställa villkor på fångstrapportering samt 

hänsyn vid lekområden m.m. som ett underlag för adaptiv förvaltning. Efter utbyggd 

passagemöjlighet; Nätförbud i huvudfåra, regler utformas med måttfullhet mht Nationalpark. 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Nedströms kraftverksdammen i Näs. 
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Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Nätförbud införs från islossningen-20/6 på identifierade lekområden för gös, 

alternativt totalt fiskeförbud på dessa områden under motsvarande tid. Tävlingsfiske: Allt organiserat 

tävlingsfiske ska godkännas av Fvof/motsv. Det möjliggör att ställa villkor på fångstrapportering samt 

hänsyn vid lekområden m.m. som ett underlag för adaptiv förvaltning. Efter utbyggd 

passagemöjlighet; Nätförbud i huvudfåra, regler utformas med måttfullhet mht Nationalpark. 
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Förbudstider 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - På A-sektion 1/12 till tredje fredagen i mars. B/C sektionen fiske året runt förutom förbud 

att fiska havsöring och lax under samma förbudstid som på A-sektionen. 

Förslag anpassning - Lika. 

Rekommendation* - Behåll nuvarande.   

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge - Riktat gösfiske förbjudet 1/5-20/6. 

Förslag anpassning - Kan utökas till gädda, lax och öring i framtiden under vissa tider. 

Rekommendation* - Efter utbyggd passagemöjlighet; Strömsträckor avlysta från fiske 1/10-1/3. 

 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* -   

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - Gösen är fredad mht allt fiske 1/5 - 20/6. Bredforsen 1/4-31/5. 

Förslag anpassning - Kan ses över. 

Rekommendation* - Vadningsförbud 1/3-15/5. Efter utbyggd passagemöjlighet; Strömsträckor 

avlysta från fiske 1/10-1/3. 

 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge - Vadningsförbud 1/4 - 15/5. 

Förslag anpassning - Ska ses över 

Rekommendation* - Efter utbyggd passagemöjlighet; Strömsträckor avlysta från fiske 1/10-1/3. 

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge - Nät och långrevsfiske förbjudet 15/5-31/8 till skydd för gösbeståndet under och efter 

lektiden.  

Förslag anpassning - Utökat nätförbud. 

Rekommendation* - Efter utbyggd passagemöjlighet; Strömsträckor avlysta från fiske 1/10-1/3. 
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Tyttbo forsfiske 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Efter utbyggd passagemöjlighet; Strömsträckor avlysta från fiske 1/10-1/3. 

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Efter utbyggd passagemöjlighet; Strömsträckor avlysta från fiske 1/10-1/3. 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Efter utbyggd passagemöjlighet; Strömsträckor avlysta från fiske 1/10-1/3. 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Endast harrfiske 1/10-15/5. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Efter utbyggd passagemöjlighet; Strömsträckor avlysta från fiske 1/10-1/3. 
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Felkrokning 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - All fisk som felkrokas skall återutsättas. 

Förslag anpassning - Återutsätts. 

Rekommendation* - Behåll nuvarande.   

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge - Av misstag fångad gös under förbudstid återutsättes. 

Förslag anpassning - Just felkrokning kan vara svårt att följa upp. 

Rekommendation* - All fisk som felkrokas skall återutsättas. 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - All fisk som felkrokas skall återutsättas. 

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge -   

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - All fisk som felkrokas skall återutsättas.  

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge -   

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - All fisk som felkrokas skall återutsättas. 

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge -   

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - All fisk som felkrokas skall återutsättas. 

 

Tyttbo forsfiske 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - All fisk som felkrokas skall återutsättas. 
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Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - All fisk som felkrokas skall återutsättas. 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - All fisk som felkrokas skall återutsättas. 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge – Nedströms kraftverksdammen i Näs. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - All fisk som felkrokas skall återutsättas. 
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Återutsättning 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge – Harr och asp skall återutsättas. 

Förslag anpassning – Lika. 

Rekommendation* - Behåll nuvarande.   

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge - Av misstag fångad gös under förbudstid återutsättes. 

Förslag anpassning - Kan i framtiden innefatta flera arter. 

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Asp skall återutsättas och fredad fisk 

återutsätts. Efter utbyggd passagemöjlighet; All lax och havsöring fredas under uppstartsperiod. 

Gäller under en femårsperiod och utvärderas genom uppföljning (adaptiv förvaltning). 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* -   

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - All harr återutsättes i Bredforsen. Endast hullingfria krokar. 

Förslag anpassning - Vild laxfisk (med fettfenan kvar) återutsätts. Gäller under en femårsperiod, 

varefter bestämmelsen utvärderas. 

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Asp skall återutsättas och fredad fisk 

återutsätts. Efter utbyggd passagemöjlighet; All lax och havsöring fredas under uppstartsperiod. 

Gäller under en femårsperiod och utvärderas genom uppföljning (adaptiv förvaltning). 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge - All harr återutsättes i Sevedskvarn. 

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; All 

lax och havsöring fredas under uppstartsperiod. Gäller under en femårsperiod och utvärderas genom 

uppföljning (adaptiv förvaltning). 

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge -   

Förslag anpassning -   
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Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Asp skall återutsättas och fredad fisk återutsätts. Efter 

utbyggd passagemöjlighet; All lax och havsöring fredas under uppstartsperiod. Gäller under en 

femårsperiod och utvärderas genom uppföljning (adaptiv förvaltning).  

 

Tyttbo forsfiske 

Nuläge - All fångad fisk återutsättes.  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; All 

lax och havsöring fredas under uppstartsperiod. Gäller under en femårsperiod och utvärderas genom 

uppföljning (adaptiv förvaltning). 

 

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; All 

lax och havsöring fredas under uppstartsperiod. Gäller under en femårsperiod och utvärderas genom 

uppföljning (adaptiv förvaltning). 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Behåll nuvarande. Efter utbyggd passagemöjlighet; All 

lax och havsöring fredas under uppstartsperiod. Gäller under en femårsperiod och utvärderas genom 

uppföljning (adaptiv förvaltning). 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Fisk utanför giltiga mått återutsätts 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Före passagemöjlighet; Fredad fisk återutsätts. Efter utbyggd passagemöjlighet; 

All lax och havsöring fredas under uppstartsperiod. Gäller under en femårsperiod och utvärderas 

genom uppföljning (adaptiv förvaltning). 
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Mängdfångande redskap 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - Fiskerättsägarna har näträtt i älven. Yrkesfiskarna lägger pushup-fällor i fredningsområdet 

vid mynningen av Dalälven 

Förslag anpassning - ? 

Rekommendation* - HT: OBS Kolla skrivning mht nät, fällor. 

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge - Ortsbo berättigad till flera mängdfångande redskap, övriga endast till 10 angeldon. 

Förslag anpassning - Kan diskuteras. Rekommendation* - Ismete endast tillåtet med trekrok.  

Kommentar: Svårt med återutsättning vid fiske med angelkrok och gäddsax. HT: OBS Kolla skrivning 

mht Pimpelfiske resp nät/mängdfångande 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* -   

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - Endast årskort berättigar till angelfiske med max 10 redskap. Ortskort med nätbehörighet 

berättigar till fiske med nät, max 10 st á 30 m, minst 60 mm maskstorlek mellan knutarna. 

Förslag anpassning - Max 3 st nät á 30 m, minst 60 mm maskstorlek (mellan knutarna), endast 1/9-

31/10, ej i förbudsområden. Löjnät max 30 m nät, med 10 mm maskstorlek. 

Rekommendation* - Ismete endast tillåtet med trekrok. Kommentar: Svårt med återutsättning vid 

fiske med angelkrok och gäddsax. HT: OBS Kolla skrivning mht Pimpelfiske resp nät/mängdfångande 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* -   

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge - 90 m nät 60 mm mask. 

Förslag anpassning - Avstå tilläggskort. 

Rekommendation* - Ismete endast tillåtet med trekrok. Kommentar: Svårt med återutsättning vid 

fiske med angelkrok och gäddsax. HT: OBS Kolla skrivning mht Pimpelfiske resp nät/mängdfångande 
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Tyttbo forsfiske 

Nuläge - Ej tillåtet.  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* -   

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Ismete endast tillåtet med trekrok. Kommentar: Svårt med återutsättning vid 

fiske med angelkrok och gäddsax. HT: OBS Kolla skrivning mht Pimpelfiske resp nät/mängdfångande 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Ismete endast tillåtet med trekrok. Kommentar: Svårt med återutsättning vid 

fiske med angelkrok och gäddsax. HT: OBS Kolla skrivning mht Pimpelfiske resp nät/mängdfångande 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Max 2 nät vardera 50m. Långrev max 100 krok. Nät och långrev endast delägare i By FVO dvs 

med fiskerätts-bevis. Angling max 10 ställ, ej angling i ädelfisksjöar. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Ismete endast tillåtet med trekrok. Kommentar: Svårt med återutsättning vid 

fiske med angelkrok och gäddsax. HT: OBS Kolla skrivning mht Pimpelfiske resp nät/mängdfångande 
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Fiske från båt 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - Fiske från båt är tillåtet på B/C dock ej trolling. Dragrodd är tillåtet på B/C och viss del av A-

sektionens nedre del. 

Förslag anpassning – Lika. 

Rekommendation* - Behåll nuvarande. 

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge - Max 2 spön/ fiskekort. Max 4 spön/båtlag.  

Förslag anpassning - Känns lämpligt för tillfället.  

Rekommendation* - Behåll nuvarande. 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* -   

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - Max 2 spön/fiskekort och maximalt 4 spön/ båt. 

Förslag anpassning - Som tidigare. 

Rekommendation* - Behåll nuvarande. 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge – Max 2 spön/fiskekort. 

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Max 2 spön/ fiskekort. Max 4 spön/båtlag. 

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge – Trollingfiske tillåtet. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Max 2 spön/ fiskekort. Max 4 spön/båtlag. 

 

Tyttbo forsfiske 

Nuläge - Ett spö/person. Bottenmete är förbjudet. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* -   
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Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Max 2 spön/ fiskekort. Max 4 spön/båtlag. 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Max 2 spön/ fiskekort. Max 4 spön/båtlag. 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Ej tillåtet i Andersbo Flaxtjärn, Säfsen, Axen, Staksbosjön 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Max 2 spön/ fiskekort. Max 4 spön/båtlag. 
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Fångstrapportering 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - Havsöring, lax, regnbåge och gös, sik skall redovisas efter dagens slut på A-sektionen.  

B/C sektionen skall havsöring, lax, regnbåge, sik registreras och rapporten lämnas efter avslutat 

fiskesäsong. Fångstredovisning på sik. Blankett för detta finns på fiskekontoret. Går även att maila in 

dina sikfångster till. alvkarleby.sportfiske@telia.com 

Förslag anpassning – Lika. 

Rekommendation* - Behåll nuvarande. 

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge - Kommer då och då in rapporter och ibland bilder via iFiske 

Förslag anpassning - Locka flera att skicka in. Krav, utlottning av fiskekort eller ett pris av något slag. 

Av de som köper kort via iFiske kan man nog öka andelen som skickar in.  

Rekommendation* - Krav ska ställas på inrapportering vid kortförsäljning för att kunna bygga upp en 

säker uppföljning på artnivå (storlek, medelvikt m.m). Detta för att skapa förutsättningar för en 

adaptiv fiskeförvaltning. Betydelsefullt att årlig sammanställning över fångstuppgifterna görs. 

Positivt med initiativ, lotterier m.m. för att öka fångstrapporteringen. 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* -   

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge -   

Förslag anpassning - Bör införas med bra stödsystem (typ iFiske?) och morot i form av utlottning av 

årskort till nästa år. 

Rekommendation* - Krav ska ställas på inrapportering vid kortförsäljning för att kunna bygga upp en 

säker uppföljning på artnivå (storlek, medelvikt m.m). Detta för att skapa förutsättningar för en 

adaptiv fiskeförvaltning. Betydelsefullt att årlig sammanställning över fångstuppgifterna görs.  

Positivt med initiativ, lotterier m.m. för att öka fångstrapporteringen. 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge - All öring, harr och gös rapporteras på speciell fångstrapport 

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Krav ska ställas på inrapportering vid kortförsäljning för att kunna bygga upp en 

säker uppföljning på artnivå (storlek, medelvikt m.m). Detta för att skapa förutsättningar för en 

adaptiv fiskeförvaltning. Betydelsefullt att årlig sammanställning över fångstuppgifterna görs. 

Positivt med initiativ, lotterier m.m. för att öka fångstrapporteringen. 
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Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Krav ska ställas på inrapportering vid kortförsäljning för att kunna bygga upp en 

säker uppföljning på artnivå (storlek, medelvikt m.m). Detta för att skapa förutsättningar för en 

adaptiv fiskeförvaltning. Betydelsefullt att årlig sammanställning över fångstuppgifterna görs. 

Positivt med initiativ, lotterier m.m. för att öka fångstrapporteringen. 

 

Tyttbo forsfiske 

Nuläge - Loggbok i våra boenden. Försöker få rapporter från tillfälliga gäster. 

Förslag anpassning - Arbetar på en smidig webbanpassning för rapporter. 

Rekommendation* - Krav ska ställas på inrapportering vid kortförsäljning för att kunna bygga upp en 

säker uppföljning på artnivå (storlek, medelvikt m.m). Detta för att skapa förutsättningar för en 

adaptiv fiskeförvaltning. Betydelsefullt att årlig sammanställning över fångstuppgifterna görs. 

Positivt med initiativ, lotterier m.m. för att öka fångstrapporteringen. 

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Krav ska ställas på inrapportering vid kortförsäljning för att kunna bygga upp en 

säker uppföljning på artnivå (storlek, medelvikt m.m). Detta för att skapa förutsättningar för en 

adaptiv fiskeförvaltning. Betydelsefullt att årlig sammanställning över fångstuppgifterna görs. 

Positivt med initiativ, lotterier m.m. för att öka fångstrapporteringen. 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Krav ska ställas på inrapportering vid kortförsäljning för att kunna bygga upp en 

säker uppföljning på artnivå (storlek, medelvikt m.m). Detta för att skapa förutsättningar för en 

adaptiv fiskeförvaltning. Betydelsefullt att årlig sammanställning över fångstuppgifterna görs. 

Positivt med initiativ, lotterier m.m. för att öka fångstrapporteringen. 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Fångstrapportering i ädelfisksjöar. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Krav ska ställas på inrapportering vid kortförsäljning för att kunna bygga upp en 

säker uppföljning på artnivå (storlek, medelvikt m.m). Detta för att skapa förutsättningar för en 

adaptiv fiskeförvaltning. Betydelsefullt att årlig sammanställning över fångstuppgifterna görs. 

Positivt med initiativ, lotterier m.m. för att öka fångstrapporteringen. 
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Barn & ungdom 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - Dagkort ungdom från 13 år. Gratis under 13 med målsman. 

Förslag anpassning - Lika. 

Rekommendation* - Gratis i målsmans sällskap upp till 15 år. 

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge - Tom 14 får fiska i målsmans sällskap utan att lösa fiskekort. 

Förslag anpassning - Bra om vi kan enas om ett gemensamt beslut åtminstone på fjärdarna och i 

mynningen. 

Rekommendation* - Ungdom t.o.m. 15 år får lösa fiskekort för ett handredskap gratis.  

(Hur hanterar iFiske resp Fiskekort.se detta - kollas den 6 dec.) 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* -   

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - Minderårig utan vuxensällskap betalar kortpris, undantaget toppknutet spö vilket är fritt 

tom 15 år. 

Förslag anpassning - Ungdom t.o.m. 15 år bör få lösa fiskekort för ett handredskap gratis. 

Rekommendation* - Ungdom t.o.m. 15 år får lösa fiskekort för ett handredskap gratis.  

(Hur hanterar iFiske resp Fiskekort.se detta - kollas den 6 dec.) 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge - Tom 15 år fritt i sällskap med vuxen som löst fiskekort. 

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Ungdom t.o.m. 15 år får lösa fiskekort för ett handredskap gratis.  

(Hur hanterar iFiske resp Fiskekort.se detta - kollas den 6 dec.) 

 

Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge - Skolklass som vill fiska gemensamt erhåller pris 100:- per gång och grupp. Ungdom får fiska 

gratis t.o.m det år man fyller 14 år.  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Ungdom t.o.m. 15 år får lösa fiskekort för ett handredskap gratis.  

(Hur hanterar iFiske resp Fiskekort.se detta - kollas den 6 dec.) 
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Tyttbo forsfiske 

Nuläge - Inga särskilda regler. 

Förslag anpassning - Gratis i målsmans sällskap? - forsarna är inget barnvatten… Vi har möjlighet att 

anpassa priset vid förfrågan från grupper. 

Rekommendation* - Gratis i målsmans sällskap upp till 15 år. 

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Ungdom t.o.m. 15 år får lösa fiskekort för ett handredskap gratis. (Hur hanterar 

iFiske resp Fiskekort.se detta - kollas den 6 dec.) 

 

Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Ungdom t.o.m. 15 år får lösa fiskekort för ett handredskap gratis. (Hur hanterar 

iFiske resp Fiskekort.se detta - kollas den 6 dec.) 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Tom 12 år fritt i målsmans sällskap. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Ungdom t.o.m. 15 år får lösa fiskekort för ett handredskap gratis. (Hur hanterar 

iFiske resp Fiskekort.se detta - kollas den 6 dec.) 
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Fiskekort, priser och köp 

 

Älvkarleby Fvof 

Nuläge - A-sektion 2018:  

1. Dagkort. Premiärdag 300:-. 18/3-31/5 och 1/8-30/11 220:-. Laxkort vuxen 1/6-31/7 330:-. Ungdom 

13-18 år 18/3-30/11 50:- 

2. Familjekort/dag (bo samma adress) 18/3-31/5 och 1/8-30/11 270:-. Laxkort familj 1/6-31/7 380:-. 

3. Säsongskort Vuxna 18/3 - 30/11 3300:- Borttappat säsongskort 1000:-. Ungdom t.o.m. 18 år 18/3 - 

30/11 600:- 

4. Veckokort 18/3 - 31/5 och 1/8 - 30/11 900:-. Veckokort vuxen 1/6 - 31/7 1400:-. Ungdom t.o.m. 18 

år 18/3 - 30/11 200:- 

5. Båt/dag 200:-  

6. Barn t.o.m. 12 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Fångst räknas in i målsmans kort. 

8. Metekort (plats/tid efter kontakt med fiskekontoret.) Dagkort 120:- 

B/C-sektion 2018: 

1. Dagkort (Se även punkt 7 ) 1/1 - 31/12 60:- Ungd 13-18 år 30:- 

2. Familjekort/dag (föräldrar och barn boende på samma adress) 1/1 - 31/12 100:- 

3. Säsongskort (se även punkt 7) Vuxen 500:- Ungdom t.o.m. 18 år 250:- 

4. Veckokort, ungdom halva priset. 1/1 - 31/12 200:- 

5. Båt/dag 200:- 

6. Fiskerättsbevis. Endast fiskerättsinnehavare 50:- 

7. Mete med rulle(Specimèn mete) och pimpelfiske skall fiskekort enligt ovan lösas. (Ej riktat efter lax 

och havsöring.) Levande agn tillåtet. 

8. Barn t.o.m. 12 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Fångst räknas in i målsmans kort. Icke 

avgiftsbelagt fiske endast B-C sektion, mete med toppknuten lina. Detta fiske får inte riktas efter 

havsöring eller lax. 

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

 

Marma/Mehedeby Fvof 

Nuläge - Dygnskort 50 kr, Veckokort 100 kr, Årskort 300 kr. Max 2 spön/fiskekort. 

Fångad fisk får ej saluföras. 

För ortsbor/ fiskerättsägare 2 mörtstugor, 1 ryssja, 1 mjärde, långrev max 100 krok samt max 2 nät 

min 60 mm maskstolpe.  

Angling med sax förbjudet.  

Mete med toppknuten lina fritt. 

 

Förslag anpassning - Ortsbor annat pris om en höjning blir aktuell? Storleken på området, 

naturupplevelse, tillgänglighet och service, fisketrycket, möjligheten att få fisk och antalet fångstbara 

arter har betydelse för priset. Finns säkert mer. 

Rekommendation* - Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

Dagkort 100 kr. 

Veckokort 300 kr. 

Årskort 500 kr. 

Max 2 spön/kort. 
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För fiskerättsägare reducerad avgift. 

Tilläggskort för mängdfångande redskap endast för fiskerättsägare, 300 kr. Max; 2 

mjärde/mörtstuga, 1 ryssja, långrev om 100 krok samt 2 nät 35-55 mm i maskstorlek, djup 1,8 m.  

Angeldon; gäddsax och angelkrok förbjuds och ersätts med trekrok, max 10 st/tilläggskort. 

 

Båtfors med tillhörande vatten 

Nuläge -   

Förslag anpassning -  

Rekommendation* -   

 

Söderfors/Hedesunda fiskeförening 

Nuläge - Årskort 500 kr 

Veckokort 250 kr 

Dygnskort 100 kr 

Under året köpta dygns- och veckokort kan bytas mot årskort 

 

Nätbehörighet +200 kr (enbart ortsbor) 

Förslag anpassning - Förenkling pågår. 

Rekommendation* - Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

Dagkort 100 kr. 

Veckokort 300 kr. 

Årskort 500 kr. 

Max 2 spön/kort. 

För fiskerättsägare reducerad avgift. 

Tilläggskort för mängdfångande redskap endast för fiskerättsägare, 300 kr. Max; 2 

mjärde/mörtstuga, 1 ryssja, långrev om 100 krok samt 2 nät 35-55 mm i maskstorlek, djup 1,8 m.  

Angeldon; gäddsax och angelkrok förbjuds och ersätts med trekrok, max 10 st/tilläggskort. 

 

Gysingeforsarnas Fvof 

Nuläge - Dygnskort 150 kr. 3-dygn 300 kr. 

Årskort 1200 kr. 

Gruppris 70 kr/st. 

Digitala kort +15 kr. Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

Dagkort 100 kr. 

Veckokort 200 kr. 

Årskort 350 kr. 

Tilläggskort för mängdfångande redskap endast för fiskerättsägare, 300 kr. Max; 2 

mjärde/mörtstuga, 1 ryssja, långrev om 100 krok samt 2 nät 35-55 mm i maskstorlek, djup 1,8 m.  

Angeldon; gäddsax och angelkrok förbjuds och ersätts med trekrok, max 10 st/tilläggskort.  

PL/Beskriver ang fiskerättsägare nr 1 som har ett huvudkort som berättigar till andrakort som 

berättigar till motsvarande privilegier, ersätt istället med rätt till handredskapsfiske. 
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Färnebofjärdens Fvof 

Nuläge - Årskort 500 kr 

Veckokort 200 kr 

Års/veckokort inkl även 15 angeldon. 

Dygnskort 60 kr (24 tim fr köp) 

Tilläggskort 300 kr/år, 3 nät á 30 m (min. nätmaskor 60 mm), 15 gäddsaxar, 200 krok långrev, 1 

mjärde alt ryssja.  

Max tre beten vid handredskap/kort. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

Dagkort 100 kr. 

Veckokort 300 kr. 

Årskort 500 kr. 

Max 2 spön/kort. 

För fiskerättsägare reducerad avgift. 

Tilläggskort för mängdfångande redskap endast för fiskerättsägare, 300 kr. Max; 2 

mjärde/mörtstuga, 1 ryssja, långrev om 100 krok samt 2 nät 35-55 mm i maskstorlek, djup 1,8 m.  

Angeldon; gäddsax och angelkrok förbjuds och ersätts med trekrok, max 10 st/tilläggskort. 

 

Tyttbo forsfiske 

Nuläge - Dygnskort 130 kr. 

Veckokort 780 kr. 

Årskort 1600 kr. 

Förslag anpassning -  

Rekommendation* - Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

Dagkort 100 kr. 

Veckokort 300 kr. 

Årskort 500 kr. 

Max 2 spön/kort. 

För fiskerättsägare reducerad avgift. 

Tilläggskort för mängdfångande redskap endast för fiskerättsägare, 300 kr. Max; 2 mörtstugor, 1 

ryssja, 1 mjärde, långrev om 100 krok samt 2 nät 35-55 mm i maskstorlek, djup 1,8 m.  

Gäddsax och angelkrok är förbjudet och ersätts med trekrok. 

 

Botebo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

Dagkort 100 kr. 

Veckokort 300 kr. 

Årskort 500 kr. 

Max 2 spön/kort. 
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Gålsbo skifteslag 

Nuläge -  

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

Dagkort 100 kr. 

Veckokort 300 kr. 

Årskort 500 kr. 

Max 2 spön/kort. 

För fiskerättsägare reducerad avgift. 

Tilläggskort för mängdfångande redskap endast för fiskerättsägare, 300 kr. Max; 2 mörtstugor, 1 

ryssja, 1 mjärde, långrev om 100 krok samt 2 nät 35-55 mm i maskstorlek, djup 1,8 m.  

Gäddsax och angelkrok är förbjudet och ersätts med trekrok. 

 

Bysjöns Fvof 

Nuläge - Dagkort 100 kr. 

Veckokort 200 kr. 

Årskort 350 kr. 

Familjekort 400 kr. 

Angeldon max 10 st tillåtet, undantaget sjöar med isatt ädelfisk. Från 2019 Familjekort 500 kr, 

Sportfiskekort årskort 400 kr. 

Förslag anpassning -   

Rekommendation* - Saluföra fångad fisk är förbjudet. 

Dagkort 100 kr. 

Veckokort 300 kr. 

Årskort 500 kr. 

Max 2 spön/kort. 

För fiskerättsägare reducerad avgift. 

Tilläggskort för mängdfångande redskap endast för fiskerättsägare, 300 kr. Max; 2 

mjärde/mörtstuga, 1 ryssja, långrev om 100 krok samt 2 nät 35-55 mm i maskstorlek, djup 1,8 m.  

Angeldon; gäddsax och angelkrok förbjuds och ersätts med trekrok, max 10/tilläggskort. 

 


