FISKEREGLER rÖn ÖnercIsÄIveruS LAxFISKE 2022
FISKEKORT
För rätt till fiske i Örekilsälven erfordras fiskekort
och kortet gäller bara för den sträcka av älven som
kortet är utftirdat fiir. Fiskekort gäller ftir kalenderdygn och ska alltid biiras väl qmligt på bröstet.
Fiskekort berättigar till fingst av högst två laxar eller
öringar per dygn. Förlorat fiskekort ersätts inte, iir
personligt och får inte överlåtas. Förhandsbol«ring
av fiskekort görs på Sportfiskekontoret, som också
säljer dygnsfiskekort. Alla fiskekort som ftirhandsbokas ska betalas omgående, dock senast inom två
vardagar, till ftreningens bankgiro, swish eller på
Sportfiskekontoret. Förhandsbokade fiskekort gäller
ftirst niir betalning har skett. Om forhandsbokade och
betalda fiskekort avbokas, så åir huvudprincipen att
ingen återbetalning av avgiften görs. Betalt, men ej
avhämtat fiskekort kan hiimtas på Sportfiskekontoret
mellan klockan 07.00 - 09.00 (mandag-fredag).

Alla fiskare ska tilliimpa god fiskeetik; börja alltid
fisket i en pool uppströms och sedan med kontinuerlig
fOrflytming nedströms. Börja aldrig nedanftir en
fiskare som fiskar i en pool. Blockera inte fiskeplatser
i onödan! Fiske fran bät 2ir forbjudet i hela älven.

OTILLATNA FISKEMETODER
Endast fiskesätt med syfte att locka frsken till
hugg (laokning i mun eller svalg) åir tillåtna.
Fiskemetoder d?ir betet infiskas (invevas etc)
medströms eller med upprepade och häftiga,
långa eller korta ryck (s.k. ryckfiske) är således

fördudna. Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad
fisk (laokad på andra ställen åin i mun och
svalg) ska avkrokas med största varsamhet och
omedelbart återutsättas. Fisk som felkrokats så
allvarligt, att den uppenbart kommer att dö, ska
dock genast avlivas och omgående inliimnas till
representant ftir fiskevårdsområdet

ARSFISKEKORT

till forsäljning.
ska göras till fiskevårds-

Ett begråinsat antal arsfiskekort finns

Intresseanmälan ftir årskort
områdesftireningen senast den 3 1 januari. Om fler
anmäler intresse av att köpa årskort än det finns
tillgängliga fuskort, kommer lottdraendng att ske.
fusfiskekort gäller fiir de fiskesträckor och dagar
som sfyrelsen ftir fiskevårdsområdet faststallgr,

FISKEOMRADEN
På separat informationsblad framgår uppgifter om

fiskesträckor, flugfiskeområden, pooler, fiskekortspriser, fi)rsäljningsställen, fiingstrapportlådor m.m.
Observera aft fisket i pool #27 (ovan Kvistrumsbron)
begränsas, så att fiske inte ätilläten från västra
sidan av älven, utan bara fran den östra sidan.

FISKETIDER
Fiskesäsongen pågår under tiden 1 maj till och
med 30 september. Under tiden I oktober - 30 april
råder fiskeftirbud i älven. Under vissa dagar och på
vissa sträckor kan fiske reseryeras for fiske ftir
fi skevårdsområdesftireningens fiskerättsägare.

FlsKESÄTT
Endast spinn- eller flugfiske ar tillåten. Med spinnfiske menas fiske med spö och multiplikatomrlle
eller haspelrulle. Som bete ä skeddrag, spinnare,
wobbler och kastfluga tillåtna. Observera att

maskfiske inte är tillåten. Med flugfiske menas
fiske med flugspö och fluglina. På de områden som
ärreserverade ftir flugfiske, får endast flugfiske
bedrivas. Endast eff spö per person fir användas
samtidigt. Största tillätnakrokstorlek itu 71 mm
(avstånd l«okspets - skaft) frr dubbel- och trel«ok,

och 13 mm ftir enkelkrok. Vid spinnfiske åir minsta
tillåtna lintjocklek 0.35 mm, eller lina med brottstyrka av minimum 8 kg.

FANGST OCH REGISTRERING
Lax och öring mindre lin 45 cm, råiknat från nosspetsen
till stjärtfenans yftre spets, far ej fangas utan ska
omedelbart återutsättas. För ål gäller fängstforbud
och de ska omedelbart äterutsättas. Alla utlekta laxar
och öringar (besor) ska återutsättas. OBS! Det åir
ftirbjudet att använda huggkrok under hela fiskesäsongen. Under hela fiskesäsongen (l maj - 30
september) gäller obligatorisk återutsäthring av alla
stora laxhannar och alla stora laxhonor, dvs alla laxar
som iir 90 cm och l2ingre. Från och med den I
augusti gäller obligatorisk återutsätfning av alla lax- och
öringhonor, samt obligatorisk återutsäthring av alla
fiirgade laxar och öringar. Antalet laxar som fir fängas
och återutsättas begr?insas till maximalt 5 stycken per
fiskare under en vecka. Om och nåir detta antaluppnås
ska fisket avbrytas och fir påbörjas igen tidigast
påföljande vecka (vecka: mandag till söndag), och
gäller hela säsongen. Fångstrapport ska alltid lilmnas i
de ftr ?indamålet uppsatta rapportlådorna. Fångstrapport
och registrering ska ske både fiir fängade & behållna,
och fångade & återutsatta laxar och öringar. Registrering
av fängst ska göras samma dag som fängsten görs, eller
senast dagen efter. I älven kan fiingas enstaka abborre,
gädda, eller gös. Uppfiskas dessa fiskarter skall de tas
tillvara och absolut inte återutsättas i älven.

TILLSYN

& ALLMÄNNA REGLEB

Den fiskande iir s§ldig att hålla sig informerad
och folja gällande regler for fisket, samt ftilja de
anvisningar som fisketillsyningsman eller ftireträdare ft)r fiskevardsområdet ger. Privat tomtmark
och trädgårdar ffir inte beträdas. Fiske från privata
bryggor rir fiirdudet. Piskare som bqrter mot gällande
bestiimmelser och flskeregler kan avstiingas från
fortsatt flske i Örekilsälven. Indraget fiskekort eller
avstiingning ger inte rätt till att, helt eller delvis, återffi
erlagd avgift. Under året kan {iskevårdsområdesfiireningens styrelse fatta beslut om ändringar eller

tillägg i reglerna fiir fisket.

