
Regler för fiskekort på Orsa Besparingsskog´s fvof 2017 och tillsvidare 

Dessa regler gäller tillsammans med kvitto på betalning som gällande fiskekort. 

 Fiskekorten A – B – C – D, är personliga och får ej överlåtas. 

 Fiskekorten A – B – C – D – E, gäller endast för ett handredskap per fiskekort. 

 För alla kategorier av fiskekort gäller att barn under 15 år medföljer gratis på vuxen 
kortinnehavares kort vid gemensamt fiske. 

 Fiskekortet skall medföras vid fiske och på anfordran uppvisas för vederbörande tjänsteman. 

Fiskerätten upphör omedelbart därest gällande villkor icke iakttages, utan rätt att återfå erlagda 
avgifter. 

 Olaga fiske medför polisanmälan. 

 

Generell fiskeregler för alla fiskekortskategorier 

 
 Fiske med nät, angel och ståndkrok är endast tillåtet med fiskekort kategori D och E. 

 Det är förbjudet att fiska från båt eller annat flytetyg i Piispanlampi, Tallsjön, Risulampi, 

Paljakkasjön, Stora och Lilla Korsilampi, Sileisinlampi samt Abborrtjärn. 

 Förbud råder mot att fiska öring och harr i strömmande vatten perioden 1:a sep – 31:a dec. 

 Förbud råder mot utterfiske i alla örings- och rödingsvatten. 

 För öring, röding och harr gäller fångstkvot om max 5 fiskar per dygn, inga minimimått. Vid 
bäckmete gäller inga begränsningar. 

 Förbud råder mot allt fiske 50 m nedströms dammanordning och andra vandringshinder. Under tiden 

1:a sep – 31:a dec råder motsvarande förbud även 50 m uppströms. 

 Fiske med levande agn är förbjudet i alla örings- och rödingsvatten. 

 

Särskilda regler för alla fiskekortskategorier 

 I Abborrsjön är det tillåtet att använda flytring vid flugfiske, i övrigt gäller fiske från land. 

 Oravalampi: Put and Take 

 Kortautomat finns vid Tallsjön, Abborrsjön, och Macken i Noppikoski. 

 

 

Utökad fiskerätt och regler gällande endast för fiskekort kategori D och E 

 Förbud mot nätfiske råder i alla örings och rödingsvatten samt vatten med vattenyta mindre än 10 
hektar. Undantag för detta förbud Sundsjön och Sandsjön där nätfiske är tillåtet. 

 Per fiskekort nätläggning av högst sex nät av standardlängd ( 27 – 30 meter ). 

 Utmärkning av nät skall göras i båda ändar med flaggor eller synliga plastdunkar. Dessa skall vara 
märkta med fiskeutövarens namn, adress och telefonnummer. 

 Fiske med mjärde tillåts inte i örings och rödingsvatten. 

 Per fiskekort får fiske ske med 12 angeldon eller 12 ståndkrokar. Obevakade redskap skall vara 
märkta med fiskeutövarens namn, adress och telefonnummer. 

 Angeldon och ståndkrok får endast brukas i tjärnar och sjöar för fiske efter gädda och abborre. 

Förbjudet att dumpa överbliven agn i vattnet. 

 Fiskekort kategori D och E gäller även för vatten inom Los-Hamra fvo för de vatten som ligger inom 

den del som tillhör Orsa Besparingsskog, se fiskekarta. Regler enligt Los-Hamra fvo gäller där. 

 

 Inget Orsa Besparingsskog´s kort gäller för fiske inom Orsa Fiskevårdsområde. 


