
Fiskekorts priser 2017 

 
Fiskekort krävs för fiske i Åbyälven, övriga vatten inom 

FVO:t är undantagna. 

 

Dygn      100 kr      

Vecka     300 kr 

Säsong    600 kr   

Barn under 18 år gratis  men måste lösa ett gratiskort 

via ordinarie kortförsäljare. 

 

Det är även möjligt att lösa fiskekort via en app för 

mobil och surfplatta. För mer information gå in på vår 

hemsida. 

 

http://www.abyalven.se 

 

Fiskeregler för 2017 se baksidan 
Kontaktperson:  

  

Mikael Bergh   info@abyalven.se  

Telefon 070-669 9135 

   

 

Åbyälvens nedre FVO 
 

Fiskevårdsområdet omfattar Åby älv från söt-och saltvattensgränsen vid Renholmskajen 

till hängbron i Blåfors. Sjöarna Åbyträsket, Djupsjön och Bastusjön ingår.  

  

Handikappanpassad 

fiskeplats 

 

F 

 



Regler 2017 
 

Sportfiske med handredskap är tillåtet i älven efter lösande av fiskekort. 

Sportfiske i de sjöar som ingår i FVO:t är är gratis 2016 

 

Nedan beskrivs vilka regler som gäller för fiske i Åbyälvens nedre FVO. 

Våra tillsynsmän och –kvinnor ser till att de följs. Vid eventuella överträdelser av 

fiskevårdsområdets regler kan en kontrollavgift komma att tas ut. 

Brott mot övriga regler kan leda till en polisanmälan. 

 

Datum och kvoter 

 

Lax 

Catch & Release på lax till  och med den 18 juni 

Försommarfredningen innebär inte att det är förbjudet att fiska lax, men att avliva den. 

Fångstbegränsning övrig tid på max 1 lax/dygn och 2 laxar per år och fiskare. 

Lax är förbjudet att fiska från 1 september-31december. 

 

Öring 
Öring är förbjudet att fiska under tiden 1 september - 14 oktober.  

Fångstbegränsning övrig tid på max 1 öring/dygn och  2 öringar/år och fiskare. 

 

Harr 
Harr är förbjuden att fiska 15 april - 31 maj. 

För att värna om lekharren rekommenderar FVO:t att man avstår harrfiske före den 15 april. 

 

Totalt fiskeförbud råder i älven under tiden 1 september –14 oktober 

 

Minimimått:  

Lax 50 cm  

Öring 50 cm 

Harr 35 cm 

 

Övriga regler enlig Havs- och Vattenmyndighetens bestämmelser. 

 

Fångstrapport 

Den som fiskar är skyldig att lämna fångsrapport på Öring och Lax över 50cm inom 24 timmar 

efter avslutat fiske, gäller även återutsatt fisk! 

Uppgifter vad gällande art, längd och om fisken är avlivad eller återutsatt ska noteras. 

Detta ska ske framförallt på vår hemsida  

http://www.abyalven.se 

Eller via app men en lista för fångstrapportering finns också i Åbyn vid bron. 

Nyhet 2016 är att man kan välja att fångstrapporten inte publiceras på hemsidan, utan bara finns 

sparad för styrelsen och fisktillsynsmän. Samtliga inrapporterade fiskar ingår vid 

sammanställningen av årets fångst. 

 

Kontrollavgifter 

Avlivad lax före den 19 juni     2200kr 

Överträdelse gällande 2 laxar/år och 2 öringar/år  2200kr 

Brott mot fiskeförbudet 1/9-14/10    2200kr 

Avlivning av felkrokad lax och öring   1100kr 

Ej inlämnad fångstrapport     1100kr 

 

Vid regelbrott kan du kontaktas av en av våra tillsynsmän eller –kvinnor. De kommer då att be om 

dina personuppgifter. Styrelsen beslutar sedan efter anmälan om kontrollavgift ska tas ut. Om så 

sker så delges du detta samt ett inbetalningskort. Beslutet kan överklagas. 

 

Återutsättning 

Återutsätt gärna fisk som du inte behöver. 

För att bevara de värdefulla stora lekfiskarna rekommenderas att du återutsätter fiske större än 

följande mått: 

Lax över 90cm  Öring över 70cm Harr över 45cm 

 

Att tänka på när du återutsätter fisk: 

Ta aldrig i fisken med torra händer. 

Låt fisken vara kvar i vattnet medan ni lossar kroken varsamt med peang eller tång. 

Håll fisken tills den står på egen hand i vattnet, släpp då taget försiktigt. 

Tänk på att inte stressa fisken i onödan. 

 

Felkrokad 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.  

 

Åbyälvens nedre FVO 
 

Fiskeregler 2017.  
  

 


