Regler för de fiskevatten som ingår i Ljusnarsbergs FVO
1. Reglerna nedan gäller för alla fiskevatten som ingår i Ljusnarsbergs FVO med undantag av Andtjärn
och Gåstjärn där särskilda regler gäller.
2. Allt fiske i vatten som ingår i Ljusnarsbergs FVO är förbjudet, om inte nedanstående regler följs
3. Alla fiskare över 16 år ska ha giltigt fiskekort
4. Fiskare under 16 år får fiska gratis med mete, kastspö och pimpel
5. Fiskare med giltigt fiskekort (medlemskort, fiskerättsägarkort, funktionärskort) äger rätt att fiska
enligt följande regler.
6. Fiskekortsinnehavare enligt ovan får fiska med mete, kastspö och pimpel, 3 mörtstugor, 3 mjärdar,
15 st angeldon alt ståndkrok samt 2 ryssjor.
7. Fiskekortsinnehavare får fiska med 2 nät om vardera 30 m samt med trolling i sjöarna Björken,
Kummelsjön, Kölsjön, Ljusnarn och Olovsjön
8. Minimimått på öring i Ljusnarn är 50 cm.
9. Totalt nätfiskeförbud råder i månaderna juni, juli och augusti
10. Nät skall vara märkta så att ägaren lätt kan identifieras.
11. Försäljning av inom LFVO fångad fisk är förbjuden
12. Fiske får ej bedrivas i störande närhet.

13. Fiskekort ger inte rätt till kräftfiske

Tillsyn
Fiske utan giltigt fiskekort är brott mot fiskerilagen och kan leda till polisanmälan
Enligt gällande lagstiftning har Fiskevårdsområdet rätt att ta ut en kontrollavgift på minst 2 % och högst 10
% av ett basbelopp av den som bryter mot föreningens regler
Vid olaga fiske har fisketillsynsmannen rätt att ta fiskeutrustning i beslag.
Kontrollavgift
För brott mot av föreningen uppsatta regler kan kontrollavgift uttagas enligt lagen (1981:553) om
fiskevårdsområden 31 . 38 §§. Kontrollavgiften tas ut enligt nedanstående tabell.
Brott enligt punkt

Första förseelse

Andra förseelse

Tredje förseelse *

12-06-12

0,5 % av ett basbelopp

1 % av ett basbelopp

2 % av ett basbelopp

* Därefter ökning med 4% för varje förseelse. Dock högst 10% av ett basbelopp

