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Fiskekort A Gäller för fiske med handredskap (spöfiske, mete, pimpel etc. ) Max 2 st
spön efter motordriven farkost.

Årskort 400 kr/år 
Veckokort 200 kr/vecka
1– Dagskort (24tim) 70 kr/gång

Fiskekort B Gäller för fiske enligt A ovan samt fiske med
max 10 drag efter motordriven farkost

Årskort 500 kr/år
Veckokort 250 kr/vecka
1– Dagskort (24tim) 100 kr/gång
Guidekort per fisketur 500 kr

Djupkarta 40 kr/st
Fiskerättsbevis 50 kr/år, köps enklast på https://www.ifiske.se/fiske-skagern.htm 

Årskortet avser löpande år och inte kalenderår.
Allt fiske med upp till och med 10 drag efter motordriven farkost, faller under 
fiskekort B.
Detta betyder att det s.k. trollingfisket ingår i Fiskekort B. (Om endast 
trollingfiske bedrives räcker det med ett fiskekort/båt).
För att fiska med handredskap (spöfiske, mete, pimpel etc.) från drivande båt 
eller annan flytande farkost krävs ett fiskekort A av varje person som fiskar.
Fisket får bedrivas 200 meter ut från land i hela Skagern och 100 meter ut 
från de större öarna (Falebuholmen och Gullön)

Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år, fisket ska bedrivas minst 200 
meter från land och 100 meter från större öar och endast med handredskap. 

Max 4st gösar/farkost och dygn får tas upp.(gäller både fiskekort A+B
Min längd Gös          = 50 cm, Max längd Gös = 75cm
Min längd Lax/öring = 60 cm

Gösförbud gäller från 15 maj – 15 juni. (All fångad gös återutsätts i sjön)
Gäller alla fiskemetoder.

Nätfiske eller kräftfiske ingår ej för allmänheten utan är förbehållen 
fiskerättsägaren (arrendatorn). 
Endast fiske med handredskap är tillåtet för en fiskekortsköpare. 

https://www.ifiske.se/fiske-skagern.htm


FISKEKORTSFÖRSÄLJNING TILL ALLMÄNHETEN

Ifyllande av fiskekort:
Fiskekortsköparens namn måste finnas på fiskekortet som medföljer köparen.
Svensk bostadsort alternativt land från vilken köparen kommer är en tillräcklig
adressuppgift.
Detta för att förhindra överlåtelse. 
Köparen behöver inte avkrävas legitimation vid köp av fiskekort,
detta sker av fisketillsyningsmannen när kontroll utföres på sjön.
Fiskekortsköparen bestämmer själv från vilket datum han vill börja sitt fiske. 
Detta datum måste ifyllas på raden” Giltigt fr.o.m…..”
och inte lämnas öppet vid säljtillfället.

REGLER FÖR FISKERÄTTSÄGARE

Ramar för verksamheten:
a) föreningens stadgar
b) lagen om fiskevårdsområden (LOFO 1981:533)
c) lagen om rätt till fiske §37 A, andra stycket
Fiskerättsinnehavare är:
Ägare av fastighet med fiskerätt enligt en av lantmäteriet upprättad 
förteckning.

 Fiskrättsinnehavarens rättigheter:
a) medlemskap i föreningen utan kostnad
b) fiske med garn/nät på ”eget” vatten dvs <200 m från land. (Notera att fiske 
här kan vara samfällt och regleras mellan samfälldsägare och ej av 
föreningen).
c) fiske med garn/nät redskap på övrigt vatten med ett avstånd av minst 200 
m från land.

Regler för Arrendator av fiskerätt: 
Arrendeavtal måste vara tecknat.(3ex. fiskerättsägaren, arrendatorn, fiskevårdsföreningen)
Vid samfällt fiske ska alla delägarna vara överens om att en del av fisket utarrenderas. Se 
regler för arrendeavtal / mall på hemsidan under flik mallar. Arrendet gäller allt fiske inom 
det arrenderade området, d.v.s. att den som utarrenderar sitt fiske ej äger rätt att fiska 
själv.
Arrendator får endast fiska med handredskap utanför det arrenderade vattnet. 
En arrendator får endast arrendera en fiskerätt. 



2.   Fiskerättsinnehavarens skyldigheter  :  
a) medlem som bedriver fiske bör lösa fiskerättsbevis (gäller allt fiske).                     Ett 
fiskerättsbevis per fiskerätt som utnyttjas bör lösas.
b) fiske med nät, min (12 varv = 46 mm stolpe), begränsas till 120 m per fiskerätt.
c) redskap och vålar skall vara tydligt märkta med individuell beteckning, som
har fastställts av föreningen. Beteckningen måste bestå av både namn och
fastighetsnummer och i överensstämmelse med beteckningen i fiskerättsbeviset.
d) vålar skall finnas i båda ändar av nätet och vara märkta med vimpel, lämpligen
signalfärg. Avståndet mellan vattenyta och vimpel minst 1 meter.
Dubbelflagg i västsektor, enkelflagg i östsektor. 
e) fiskerättsinnehavare är skyldig att vid anfordran från tillsyningsman uppvisa
legitimation och handlingar som styrker fiskerättsinnehavet.                  
f)Fastighetsägare med fiskerätt äger ej rätt att arrendera ytterligare fiskerätter. Arrendator  
får endast arrendera 1st fiskerätt i Skagern, och får ej upplåta fisket till 3.e person.  
De s.k. Bassängryssjorna är förbjudna att använda i Skagern.                                                   

Rätt att bedriva fiske enligt ovan gäller fiskerättsägares make/maka/sambo och 
hemmavarande barn.

3. Regler för kräftfiske i sjön Skagern (gäller tills vidare under fiskevårdande åtgärder)

a) Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare/Arrendatorn.
b) 25 Redskap/fiskerättsägare/Arrendator får användas vid varje tillfälle.
c) kräftfiske på eget vatten dvs <200 m från land. (Notera att fiske
här kan vara samfälld och regleras mellan samfälldsägare och ej av föreningen).
d) kräftfiske på övrigt vatten med ett avstånd av minst 200 m från land, gäller endast 
fiskrättsägare. (Arrendator får endast bedriva kräftfiske på arrenderat vatten)
e) Kräftor får fiskas under tiden 1 aug. – 15 okt. Minlängd på kräftor 10 cm.
f) Varje redskap skall vara märkt med fastighetsbeteckningen.

Fiskeområdet sträcker sig från nedströms kraftverket i Letälven och hela Skagern
ner till bron före kraftverket i Gullspång

4. FISKETILLSYN
Fisketillsyningsmannens uppgift är att förebygga brott mot och kontrollera att
fastställda fiskeregler följs. Tillsyningsmannen bär fastställd ”uniform” med väl
synliga tjänsteemblem.

Följande regler gäller för fisketillsyningsmännen:

a) regler, förteckning av fiskekortförsäljare samt legitimation medföres
b) vid åtgärder mot olovligt fiske, som innebär att redskap tages i beslag, över
lämnas dessa till polismyndigheten i Gullspång, Kristinehamn, Degerfors resp.
Laxå . Styrelsen underrättas.
c/Försäljning av fiskekort i samband med fisketillsyn på sjön får ej förekomma.



Adresser
Föreningens funktionärer

SKAGERNS FVO c/o
Johan  Andersson     S.Råda    Gullspång  073 3819442
Bg 5510-8369  c/o Pia Hast  Varsundet  54892 Hova

Fiskekortsförsäljare till allmänheten
Degerfors  Turistbyrå 69380 Degerfors 0586-48160
Kristinehamn  Turistbyrå 68100 Kristinehamn 0550-88187
ICA Nära Nybble 68192 Kristinehamn 0550-10018
Laxå Turistbyrå 69592 Laxå 0584-10920 (Säsongöppet)
Gullspång Turistbyrå 54891 Hova 0506-36100 (Säsongöppet)
Otterbergets Bad & Camp. 54891 Hova 0506-33127 (15 april - 31okt) 
Skagerns Camp & Fritid 69030 Laxå 0506-33040, (1 maj- 30 sept)
Ica Nära / Torget 69370 Åtorp 0586-730396
Ohlsson Sune  Borgnäs 54892 Hova 0506-34040
Ica Gullspång 54730 Gullspång 0551-20003
Svedrins trädgård Rudskoga 68196 Kristinehamn 0706333431
Ingo/Lisas krog Hova 54891 Hova  0506-35440
www.skagern.com 

Tillsyningsmän
Per-Erik Axelsson      S.Råda        54791 Gullspång        070 9450681
Johan  Andersson     S.Råda          54791 Gullspång        073 3819442 samk.
Ingvar Andersson    S.Råda           54791 Gullspång        073 4262003
Kim Ekman                 Nybble        68192 Kristinehamn  073 5468965

Kontaktpersoner:
Johan  Andersson  S.Råda   Gullspång  tel.  073 3819442    
Kenneth  Skoog     Vårbo     Åtorp         tel.  070 5382584   


