
  

Naturskönt område vars stora skogar och rika vatten erbjuder goda möjligheter för fiske 

och friluftsliv.  I området ingår Stor-Krampen, Lill-Krampen, Hällsjön, Holmsjön och 

Bredtjärn 

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 ut på fisketuren. Med dessa regler, lite sunt förnuft och respekt 

för vår natur och våra fiskekamrater så önskar vi er en trevlig dag vid vattnet. 

Fiskekorten köper du på Sveaskogs hemsida www.sveaskog.se 

Välkomna att fiska på Sveaskogs vatten! 

Innan du ger dig ut på fisketuren ska du uppmärksamma följande villkor och regler 

Fiskekort - 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. 

 • Dagkort: Gäller för fiske från kl 00.00-24.00 

tre fiskar per kort får fångas.                                                           

• Familjekort: Två dagkort gäller som 

familjekort och gäller för en dag för 2 vuxna 

och 3 barn under 18 år. Totalt max 6 fiskar får 

fångas. Barn under 12 år fiskar på förälders 

kort och kvot, 3 fiskar får fångas.                                        

• Helgkort: Helgkortet gäller under helgen, 

fisket kan påbörjas kl: 16.00 på fredag och 

gäller hela lördag och söndag. Totalt max 6 

fiskar under helgen                    

 Att tänka på 

Du är själv skyldig att kontrollera vad som 

gäller innan du börjar fiska. Länsstyrelsen kan 

ge besked (www.lst.se). 

• Ändringar eller tillägg i regler och 

anvisningar kan göras under pågående säsong.                

• Övrig fiskelagstiftning gäller utöver dessa 

regler.                    

• Vid misstänkt tjuvfiske ber vid dig kontakta 

Sveaskogs kundcenter på tfn 0771-787 100.  

 

 

 

Regler för fiske  

Ryckfiske är förbjudet, men det är 

tillåtet att använda huggkrok för 

att bärga fångad fisk. 

Fiske med utter eller nät är 

förbjudet 

Endast ett spö får medtagas till 

sjön utrustat med lina och högst 

tre krokar. 

Vid fiske får inte spö lämnas utan 

tillsyn. 

Egna båtar, kanoter eller 

motsvarande får inte användas.     

Kräftor får inte fångas.        

Om du bryter mot reglerna 

upphör fiskerätten omedelbart. 

                    

 Camping m husbil/husvagn 

endast tillåtet för de som löst 

fiskekort.  

Endast flugfiske tillåtet i Bredtjärn 

    

 

Trevlig fisketur! 
Våra fiskarter                 
RB = Regnbåge                      

Ö =   Öring                          

 

Välkomna att fiska i Krampen  

http://www.sveaskog.se/
http://www.lst.se/

