välkOmmen till bJuråker-nOrrbO FiskevårdsOmråde sOm OmFattar
svågan OCh 61 sJöar/tJärnar.
Här finns bl.a. Röding, Öring, Harr, Regnbåge, Sik, Abborre, Gädda Lake, Ål och vitfisk.
Vi önskar dig en trevlig vistelse och ett fint fiske vid våra vatten!
Bjuråker-Norrbo FVO har som målsättning att kunna erbjuda ett fiske av god kvalitet. För att
långsiktigt kunna erbjuda detta är det nödvändigt att respektera de regler som föreningen beslutat om.

sJöFörteCkning samt regler För Fisket inOm FiskevårdsOmrådet
I sjöar märkta med * får endast fiske
med ett spö från land samt pimpling på
is förekomma. Max ett spö per fiskare.
Vid trollingfiske tillåts max 8 spön per
båt. Detta gäller även de ej här uppräknade vattnen inom FVO.
I övriga uppräknade sjöar är alla lagliga
fiskemetoder tillåtna.
Naggen - Skånområdet nr 1-22
1 StOrNaggeN Öring
2 VIkörN Öring
3 LOMSjöN Öring
4* OttertjärN Röding, Öring, Harr
5 SteNSjöarNa
6 kLINgertjärNarNa
7 SIkSjöN
8* SVarttjärN Öring
9 VaLSjöarNa
10 kLINgerSjöN
11 LåNgSjöN
12 LILLa HuNDSjöN
13 StOra HuNDSjöN
14*MåNDagStjärN Öring
15*BergtjärN Röding, Öring
16 VektaLatjärN
17 geaSjöarNa
18 äLgeSjöN
19 V OCH ö SIkSjöN
20 SkåNrIStjärN

F ISk e kO r t / t ILL SyN
gällande fiskekort skall medföras vid
allt fiske och uppvisas på anmodan.
kan köpas hos:
Delsbo Vapen, rudolphis järn Delsbo,
time Västansjö, ängebo Livs
Svågadalens Vildmarkscenter
Bengt-erik Frändén, Naggen m.fl.
årskort och Veckokort gäller även
make/maka och sambo. Barn under
16 år fiskar på målsmans kort.
Fisketillsynsmän patrullerar hela FVO.
Du som fiskar uppmanas att rapportera brott mot regler och annat kring
fisket till någon i FVO:s styrelse. allt
för att skapa underlag för fiskutsättning och andra åtgärder för att förbättra fisket för alla.

43 SVågaN Öring, Harr
44 NOrrHaVraSjöN
45 StråSjöSjöN
Nr 44 o 45 endast vinterfiske tillåtet.
46 HäVLuNgSSjö Öring
47 SjöMyrSjöN
48 raMSjöSjöN
49 LåNgMyrSjöN
50*V SjuSjöN Regnbåge
51 SkäråSSjöN Röding
52 gråSjöN Nätfiske förbjudet
53 FrISBOSjöN
54 röjarBOSjöN
55 MatSBOSjöN
56 SörgIMSjöN
57*aBBOrrtjärN Öring
58 NOrra DeLLeN Öring
59 SöDra DeLLeN Öring
I DeLLeNSjöarNa gäller speciella regler
för nätfisket enligt folderns andra sida.
60*SteNSjöN Regnbåge (put and take
fiske). Flytringsfiske med fluga är tillåtet.
Max 4 fiskar/kort.
endast dygnskort.

21 SkärVeN
22 SkåNSjöN
Brännås-alsjöområdet 23-32
23 StyggSjöN Öring, Harr
24 LåNgVattNet
25 LOCkjärV
26 öV. SteNSjöN
27*gäDDtjärN Öring
28 BurVaSSeN
29 NOrrSjöN
30 SörSjöN
31 aLSjöSjöN
32*NjupFatet Röding, Öring
Furuberg-Movikenområdet nr 33-42
33*MjuSjöN öring och röding
(put and take fiske).
Max 4 fiskar/kort. endast dygnskort.
34 äSSjaN Öring
35 LeNNSjöSjöN
36 käLLSjöSjöN
37 gruNDSjöN
38 DjupSjöN
39 aLDrINgarNa
40 SuMåSSjöN
41 FLäSMaSjöarNa
42 örVaLLSSjöN Röding. Båt finns att
hyra: 0653-240 61 Lasse Lindkvist.
Båtmotor får ej användas.
Nätfiske och angling förbjudet!

F ö r e kO FI Ske (CatC H aND
r e Le aS e ) O M rå De N I SVåg aN
Långmorbron till Nyåkersbäcken,
råka till fd.tippbryggan och hela järnhattsströmmen gäller att de är öppna
1/6-15/9 dagligen kl.05.00-24.00
men då endast för flugfiske med
flugspö och endast enkelkrok utan
hulling.
endast dagkort och max 4 kort per
sträcka kan köpas hos ängebo Livs
i ängebo för Långmor och råka.
Hos time i Västansjö för järnhatt.
all Harr och öring i dessa vatten
återinsätts oavsett storlek.
andra fiskarter (gädda och vitfiskar)
får behållas.

61*äLgetjärN Regnbåge (put and take
fiske) här är endast flugfiske tillåtet.
Max 4 fiskar/kort.
endast dygnskort.

-

-

I F öL ja NDe Vat t e ND rag
är aLLt FI Ske F ö rB j uDe t:
Olatjärn
övre järvåssjön
Hela bäcken Måndagstjärn-Bergtjärn.
Masugnsbäcken Moviken
örvallssjöbäcken från sjön 300 m
nedströms.
Brickabäcken kraftverksdammen
till Svågan.
gladbäcken nedströms
(f.d.fiskodlingen) till Svågan.
Dalån från Svågan upp till
nedre Fläsmasjön.
ramman från gamla vägbron
i Västansjö och upp till ramsjösjön.
örINgSFörBuD gäLLer I aLLa
StröMMaNDe VatteN Sept-DeC.
aLLt kräFtFISke är FörBjuDet!

kO N t rO L LaVgI Ft
enligt årSMöteSBeSLut skall kontrollavgift tas ut fr.o.m 2013-05-01
enligt nedan.

MINI Måt t F ISk :
all öring i Svågan nedströms Brännåsdammen och i Dellen-sjöarna 45 cm.

Nivå 1: 500 kr. Brott mot B-N FVO:s regler. ex. antal spön/redskap, fler fiskar än
tillåtet, minimått.
Fiske från båt eller liknande i vatten där endast fiske från land är tillåtet .
Fiske med annat än flugfiskespö där andra fiskemetoder är förbjudet.

all Harr i samtliga vatten 35 cm.

Nivå 2: 1500 kr. Nätläggning i samtliga vatten som FVO planterar ut ädelfisk i,
förutom i Dellensjöarna där nätläggning är tillåtet enligt de bestämmelser som
FVO har beslutat.
Brott mot reglerna för fiske på ekofiskeområden i Svågan.

all övrig ädelfisk 30 cm
all fisk som ej håller minimått skall
omedelbart sättas tillbaka.
en dygnsfångst av 4 ädelfiskar
får ej överskridas.

För ytterligare upplysningar besök vår hemsida
www.bjuraker-norrbo-fvo.se

