För att skapa bra trivsel och värna om vår natur så ber vi er
att ta del av och respektera våra regler innan ni ger er ut på
fisketuren.
Syftet med våra regler är att skydda vår fisk så att vi även i
framtiden kan ta del av ett fint fiske, exempelvis genom
minimimått, fredningstider och övriga begränsningar – allt
detta skapar tillsammans förutsättningar för fisken att
uppnå en ålder då den kan reproducera sig i lugn och ro för
att föra sina gener vidare till nästa generation.
Med dessa regler, lite sunt förnuft och respekt för vår natur
och våra fiskekamrater så önskar vi er en trevlig dag vid
vattnet!

Välkomna att fiska på
Sveaskogs vatten!
Allmänna villkor
• Fiskekortet är personligt och ska vara försett med ditt namn och angivet giltighetsdatum. På
begäran ska du kunna uppvisa fiskekortet och dessutom kunna legitimera dig. Fiskekortet ska
alltid medföras vid fiske.
• Vi ersätter inte borttappat kort.
• Med handredskap menas ett spö utrustat med lina och högst tre krokar.
• Du får använda max tio angeldon per fiskekort (gäddsax är inte tillåtet).
• Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort, mörtstugan måste vara märkt med namn
och telenummer. I samtliga sjöar får även sänkhåv användas för betesfångst.
• Kräftor får inte fångas.
• Ryckfiske är förbjudet, men det är tillåtet att använda huggkrok för att bärga fångad fisk.
• Fiske med utter eller nät är förbjudet.
• Fiske från båt är tillåtet i samtliga vatten.
• Observera att ingen uppläggning av båt får ske vid vattnet.
• Flytring är tillåtet i samtliga vatten.
• Om du bryter mot reglerna upphör fiskerätten direkt.
• Ändringar eller tillägg i regler och anvisningar kan göras under pågående säsong – dessa kan
länsstyrelsen i respektive län ge besked om.
• Vid vissa sjöar är inte fisket tillåtet i hela sjön därför är du själv skyldig att kontrollera kartan
innan fisketuren.
• Antalet fiskevatten som ingår i kortet kan och kommer att ändras under tid.
• Observera att detta inte är det kompletta regelverket som berör fisket. Du som fiskare är alltid
själv ansvarig för att känna till de regler som gäller när du fiskar.
• Vid misstänkt tjuvfiske ber vid dig kontakta Sveaskogs kundcenter på tfn 0771-787 100.

Under vissa tidsperioder kan det vara begränsad framkomlighet på våra vägar.

