Fiskekorts priser 2015

Åbyälvens nedre FVO

Dygn 100 kr
Vecka 200 kr
Säsong 400 kr
Barn under 18 år gratis Nytt för 2015 är att
de måste lösa ett gratiskort via ordinarie
kortförsäljare.

Fiskevårdsområdet omfattar Åby älv från söt-och
saltvattensgränsen vid Renholmskajen till hängbron i
Blåfors. Sjöarna Åbyträsket, Djupsjön och Bastusjön
ingår.

Under 2015 kommer det även att vara
möjligt att lösa fiskekort via en app för
mobil och surfplatta. För mer information
gå in på hemsidan.
http://www.abyalven.se

Handikappanpassad
fiskeplats

Regler 2015
Sportfiske med handredskap är tillåtet efter lösande av
fiskekort.
Catch & Release på lax till den 19 juni
Försommarförbudet innebär inte att det är förbjudet att
fiska lax, men att avliva den.
1 st lax/dygn får behållas övrig tid samt max 3st lax/år
Lax är förbjudet att fiska från 1 sept och året ut
Öring är förbjudet att fiska under tiden
1 september - 14 oktober. 1 st öring/dygn får behållas
övrig tid samt max 3st öringar/år
Harr är förbjuden att fiska 15 april - 31 maj.
Nytt för 2015 är att det råder totalt fiskeförbud i
älven från den 1 september-14 oktober samt att en
kontroll avgift kan tas ut vid brott mot
fiskevårdsområdets egna regler.
Minimimått: Lax 50 cm
Öring 50 cm
Harr 35 cm

F
Fångstrapport
Den som fiskar är skyldig inom ett dygn att rapportera
fångad fisk, gäller även återutsatt fisk!
Rapportering gör man enklast på hemsidan
http://www.abyalven.se
eller i pärmen som sitter vid ”gamla” bron i Åbyn!

F

Fel krokad fisk ska återutsättas, tolkning av
felkrokning enligt nedan:
En riktigt krokad fisk skall vara krokad inne i munnen.
Kroken skall sitta i munnen krokad inifrån och ut. Sitter
kroken på utsidan av munnen så skall fisken betraktas
som felkrokad, och därför ovillkorligen återutsättas död
som levande.

Övrig Info:
Mikael Bergh 070-669 9135
bergharn@gmail.com
André Johansson 070-290 28 56

