REGLER MJÖRNKORTET 2022:
Identitetshandling och fiskekort skall medföras vid fiske!
Gäller för fiske i sjön Mjörn med undantag för vissa vattenområden, se karta.
Du måste ha identitetshandling och fiskekort för att få fiska i Mjörn, detta skall alltid medföras vid
fiske. Vid fisketillsyn skall du kunna identifiera dig samt utan vidare anmaning uppvisa fiskekortet
för fisketillsyningsmannen. Underlätta kontrollen genom att stanna och ta upp redskapen.
Barn och ungdom t.o.m. 17 år får fiska utan kort, men måste åtfölja de bestämmelser som
gäller för fiskekortet i övrigt.
Tillåtna fiskesätt är mete, spinn, trolling, pimpel, 10 angeldon/ismetesspö vid isfiske.
Ål är förbjudet att fiska i Mjörn efter 1 maj 2007.
Långrev förbjudet!
Öring får ej fiskas fr.om. 15 september till den1 april. Minimåttet för öring är 50 cm.
Öring fångad under förbudstiden eller understigande minimimåttet måste återutsättas!
Gös minimimått 45 cm
Gös är fredad i Östadsviken med fiskeförbud under tiden 15April - 15-Maj!
Fiske med utter eller laxpulkor förbjudet. Spöparavaner kräver ett paravankort, vilket enbart är
giltigt i kombination med gällande årskort eller turistkort. Spöparavaner får användas under tiden
1/1 – 30/4 samt 1/9 – 31/12 med detta tilläggskort. Du får använda max 6 st spöparavaner.
Max antal spön : 6 st totalt per båt
När två eller fler personer fiskar från samma båt och mer än ett redskap används fordras fiskekort
för varje deltagare eller gällande årskort för båtföraren i kombination med tilläggskortet båtkort.
OBS! OBS! OBS!
Områden avlysta för fiske finns, se markering på fiskekort. Ertappas du fiskandes utan gällande
fiskekort eller om du fiskat och avlivat ål straffas du enligt svensk lag.
Bryter du mot övriga regler kommer kontrollavgift (10% av prisbasbelopp) att skrivas ut på plats
av fisketillsyningsmannen.
För att öka trivseln bör hänsyn visas till vid sjön boende och det är en självklarhet att markägare
tillfrågas innan man börjar fiska från strand och bryggor.
Vi bör också tänka på att det inte är en rättighet, utan en förmån att få fiska och vistas
vid Mjörn, och uppträda därefter.
Anmäl fångst av öring och gös till Alingsås Sportfiskeförening på hemsidan asff.nu

