REGLER OCH PRISER FÖR FISKE inom JÄRNSJÖNS
FISKEVÅRDSOMRÅDE
ÅR 2019
Fiske medges med 2 beten/båt utan djuprigg ( s.k. enkel troling) eller enkelt
handredskap ( pimpel, mete, spinn och haspelfiske), gäller hela området utom i
rinnande vatten.
Max 2 laxöringar , som håller gällande minimått, per kalenderdag och båt får fångas.
Övriga arter obegränsat. S.k. pulkor och ytparavaner får EJ användas.
Ej heller betesfisk, död eller levande, från annat vatten. Tänk på kräftpestsmittan,
använd endast rena redskap!

Fiskekortpriser: Dag/50:-

Vecka/150:- År/300:- Ortskort /100:-/ år

Fiskerättsbevis ( fiskerättsägare): 50:-/år. Omfattar, förutom ovanstående,
även 4 st nät om totalt 120 m, mjärde, ryssja, angeldon m.m.
Dessa redskap får endast användas i hemman där fiskerättsägaren har fiskerätt.

Trolingkort: Kortet ger rätt till fiske med högst 2 beten/ båt gäller oavsett antalet
kort Djuprigg förbjuden
Max 2 öringar / kalenderdag och båt får fångas! Pulkor och ytparavaner får ej
användas, gäller hela området.

Priser trolingkort: Dag/200:-

Vecka/500:- År/1000:- För fiskerättsägare gäller
år/300:- + fiskerättsbevis. Djupkartor för Järnsjön( 25:-) kan köpas i samband med köp
av fiskekort
Ungdom t.o.m. 16 år fiskar fritt med handredskap, s.k enkel troling.
Minimått för LAX, RÖDING och ÖRING är 60 cm.
Trolingförbud 1 sept t.o.m 31 dec Öringen är totalfredad under samma tid.
Fiske är förbjudet inom de fredade zonerna utanför Åsebyälven och Sandaälven från
1 sept till 15 nov. Se kartor.
Fiske och kanotpaddling är förbjudet i rinnande vatten.
Giltigt fiskekort skall medföras vid fiske och på anmodan uppvisas för fisketillsynsman,
fiskerättsägare eller medfiskande.
DEN SOM ERTAPPAS MED ATT BRYTA MOT GÄLLANDE REGLER KOMMER
ATT POLISANMÄLAS!!
Årskort gäller från datum till datum.
Reglerna gäller från årsstämma till årsstämma.
Fiskekort säljs hos: ICA Sillerud 40150,Årjängs turistbyrå 14136,Järnsjöns camping 771045,
Resturang Sandaholm 771080, Årjängs camping & stugor, sommarvik 12060, Per Wahlström
Leverhögen 35030, Kjells fiske Blomsterv.32, 711744.
Alla med
riktnummer 0573
Lycka till och följ givna regler så blir fisket trivsamt för alla
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