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Allmänt



Som komplement till svensk fiskelag, fiskeförordning och av Fiskeriverket utfärdade föreskrifter gäller denna bilaga för fiske i föreningens
vatten. Kartor och text kompletterar varandra.
Observera att fiskeredskap/-metoder som ej behandlas i denna bilaga är förbjudna.

Meddela styrelsen om: ☻ adressändring ☻ olägenheter i fiskevattnet t ex fisk- och kräftdöd ☻ förekomst av sjukdomar på fisk ☻ för lågt vattenflöde i
Follbrinkströmmen (mätaren ovanför fallet skall visa 150 sekundliter) ☻ märkt fisk fångas ☻ förekomsten olaga/olovligt fiske eller annat som kräver
ingripande.
Upplysningar i fiskefrågor lämnas av: Nils-Olof Ahlén 08-798 43 07 alternativt Stefan Lönnberg 070-748 38 06.
Hemsida: www.tyresofiske.com

Rättigheter

Förbjudet

Som innehavare av föreningens fiskekort
har du rätt att fiska enligt vidstående kartor.

Fiskekortet är personligt.

Fiske får ske från land, båt, flytring
eller is i enligt nedan/vidstående
regler.








Barn fiskar fritt med handredskap till
och med det kalenderår de fyllt 16 år.
Dock ej dragrodd eller trolling.







Fiske för annans räkning, eller
kommersiell verksamhet.
Fiske med ståndkrok, sax eller annan
förspänd mekanisk krok.
Fiske med skott- eller kastnät.
Fiske med pulsning eller liknande för
fiskens inskrämmande i redskapen
Fiske med nät under is.
Fiske med s.k. Ryckare. (T.ex. drag
med fast (ingjuten) krok).
Att sälja fångad fisk.

Ordningsbestämmelser


Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske och kunna
uppvisas på anmodan från Fisketillsynsman,
Polisen, Kustbevakningen eller Tullen.



Fiskekarta och dessa bestämmelser bör medföras
vid fiske.



Rättigheter enligt annat fiskekort får ej adderas till
detta kort.

Redskap/Metoder (Agnfiske)

Insjö

Havet

Anm.

Ja

Ja

2)

Insjö

Havet

Anm.

Nej

Ja

1), 2), 3), 4),
5)

Agnfiske med håv, agnnät eller mörtstuga. Agnnät får ha maximal längd om 5 m i insjö och 30 m i havet.
Agnfiske får ske överallt på föreningens vatten där någon form av fiske är tillåtet. Mörtstuga får inte vara
uppbyggd av metallnät. Mörtstuga vara utmärkt med lagenlig fiskekula och märkt enligt anmärkning 2. Agnnät
och håv får inte lämnas utan tillsyn.

Redskap/Metoder (Nät & Sköte)
Nät, 2 st.,

Maximalt djup 1,8 m, maskstorlek mindre än 50 mm eller större än 90 mm (= stolpe 25 respektive 45 mm),
samt en längd om max. c:a 30 m. Nät skall vara bottensatta och överseglingsbara. 2 st nät får vid behov
sammankopplas till c:a 60 m:s längd. Sammankopplade nät skall tillhöra samma fiskekorts-innehavare.


Strömmingssköte: maximalt djup om 6 m, maskstolpe max 23 mm, får uppflötas.
1), 2), 3), 4),
5)

Bottensatta nät skall, enligt lag, vara utmärkta med fiskekula i varje ända.
Sköte skall vara utmärkt med vakare enligt gällande lag och förordning. (Se bild på nätfiskekarta).

Redskap/Metoder (Handredskap, Dragrodd, Trolling & Långrev)

Insjö

Havet

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Handredskap, max. 3 st. (5 st spön får användas vid bottenmete i havet).
Angeldon, ismete. Högst 10 st. Redskap tillsammans. Angel- eller trekrok får användas.
Dragrodd, max. antal redskap per båt, enligt karta (spön eller vindor). Redskap får kopplas till ett bete.
Utterbräda, ytparavaner och s.k. planerboards förbjudna.
Trolling, max. antal redskap per båt, enligt karta (spön eller vindor). Redskap får kopplas till ett bete. Djuplod
tillåtet. Utterbräda, ytparavaner och s.k. planerboards förbjudna.
Långrev, 2 st. max 100 krok tillsammans. Långrev skall vara bottensatt och skall i båda ändar vara utmärkt
med lagenlig fiskekula.

Anm.

2), 5)

Anm.
1)

Mellan den 15/6 t o m den 15/9 får nät läggas enligt karta för nätfiske, från kl. 1800 och skall vara upptagna påföljande dag kl. 0800.
Mellan den 16/9 t o m den 31/12 får nät läggas enligt karta för nätfiske, från kl. 1500 och skall vara upptagna påföljande dag kl. 0900.
Resterande av tid av året får nät läggas enligt karta för nätfiske, från kl. 1500 och skall vara upptagna påföljande dag kl. 0900.

2)

Vakare / Fiskekula skall vara märkta enligt lag och skall ha minst 15 cm:s diameter med röd, orange, gul eller vit färg. Märkningen skall bestå av
ER (för enskild rätt), namn och telefonnummer. Finns inte telefon skall adress anges.

3)

Inget nätfiske får bedrivas på mindre djup än 3m. För strömmingsköte gäller 6m.

4)

Sätts nät eller sköte ut i vik eller sund får de täcka maximalt en 1/3:del av vattenbredden räknat från varje strand.

5)

Långrevsfiske i havet enligt karta på samma områden som dragrodd och trollning, med undantag för Åvaviken.

Minimimått
Följande minimimått gäller för fångad fisk. Detta räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets:
Lax:
60 cm
Insjööring:
35 cm
Sik:
33 cm
Havsöring:
50 cm
Gädda: mellan 40 cm och 75 cm*) Gös: Kust 40 cm Insjö 50 cm
*)Max 3 st gäddor får fiskas upp per dag.
Fångad fisk som ej håller föreskrivet mått skall omedelbart och ovillkorligen utsläppas på fångstplatsen.

Ål: Fiskeförbud
Skrubba:

21 cm

Fisketillsyn
För kontroll av att fiskeregler följs får Fisketillsynsman, Polisen, Kustbevakningen och Tullen undersöka fisk, fiskeredskap, fisksump och fiskefartyg.
Fisketillsynsman eller likställd får beslagta fisk, redskap och annan egendom inför utredning av olagligt/olovligt fiske.
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