
BESTÄMMELSER FÖR SOLLERÖ FVOF. 

Kategorier fiskare: 
Medlemmar Boende inom Sollerö Socken, skogsägare med skogsskifte, fritidshusägare med fastighet som innefattar vattenareal. Fiske med handredskap och 
redskap tillåtet enl. regler. 
Allmänhet (övriga) fritidshusägare med fastighet som inte innefattar vattenareal och besökare som tillfälligt vistas inom Sollerö socken. Endast Fiske med 
handredskap enl. regler. 
Regler. 

1. Fiskekort ska medföras vid fiske och kunna uppvisas för fisketillsynsman.  
2. Kan inte giltigt fiskekort uppvisas för fisketillsynsman på anmodan påförs kontrollavgift i enlighet med beslut från Sollerö Fiskevårdsförening. 
3. För allmänheten är endast fiske med handredskap tillåtet. 
4. Ett och samma fiskekort gäller för alla fiskevatten med undantag för Put and Take-sjöarna. (Umsisjön, Björnsjön och Oxtjärn.) 
5. Familjekort gäller för maka, sambo och barn under 16 år.  
6. Vid fiske med handredskap för medlemmar och allmänhet får endast ett spö/lina per person användas i samtliga sjöar och vattendrag inom Sollerö 

Fiskevårdsområde. OBS! Detta gäller även Siljan. 
7. För Siljan och Orsasjön finns ett särskilt fiskekort gällande dragrodd, utter och trollingfiske, (Siljanskort via Siljansbygdens Fiskevårdsförbund). 

Fiskekortet löses via IFiske. (https://www.ifiske.se) Sök Hela Siljan. 
Minimimått. 

Till ädelfisk räknas i våra vatten= Öring, röding, sik, harr och regnbåge.  
30 cm på ädelfisk gäller i samtliga vatten inom Sollerö FVOF (Ej Siljan) med undantag för röding i Rädsjön, där 25 cm gäller.  
55cm Öring fångad i Siljan och Orsasjön. 
För mindre vattendrag (Mångån räknas ej in som mindre vattendrag.) där fiske sker med fast toppknuten lina gäller undantag för minimått, fisket i dessa 
vattendrag får endast bedrivas med enkelkrok utan hulling. 

Regler Siljan.  
Öring med fettfena kvar är fredad och ska återutsättas. 
Fångstbegränsning på fenklippt öring är 2 st dygn och fiskekort. 
Fångad öring ska föras iland hel, endast urtagning av inälvor är tillåtet innan fisken får tas iland. Filead fisk räknas som överträdelse av 
fiskevårdsföreningens regler. Kontrollavgift kan påföras av Sollerö FVOF vid överträdelse. 

Rekommendationer:  
Använd 1 krokuppsättning/bete. Vilket förenklar återutsättning av fångad fisk. 
Inrikta inte nätfiske efter öring. Svårigheter att returnera ej tillåten fisk från nät. 
Återutsätt Gädda över 100cm. Syftar till att få ökad predation på Brax, Id och Gädda. 

Fiskeförbud. 
Fiskeförbud gäller i Mångån (sträckan nedanför mångbergsdammen till Siljan). Gäller även utloppet i Siljan inom 300meter från utloppet. Nät, långrev 
ryssjor och mjärdar är förbjudna vid utloppen av Ryssån, Gesundaån och Mångån inom 300meter från utloppet. 
Fiskeförbud hela året i Gåstjärn. Hela Gåstjärn med fiskestuga upplåts och uthyrs för fiske endast till företag och sällskap. För mer info se www.sollero-
fvof.se under punkten Gåstjärn-Hyrfiske. 
Förbud råder mot allt fiske fr.o.m. 1 september till årets slut i alla rinnande vatten 

Båtregler. 
Fiske från båt för allmänheten inom Sollerö FVO är tillåtet i följande vatten: Siljan, Säxen, Vådsjön inom område för Sollerö FVO, samt hela 
Sävsjöarna,Fjärdsjöarna och Mångsjön.  
I övriga vatten råder fiskeförbud från båt, kanot, kajak och flytring och andra flytetyg. 
Tillfälliga undantag kan förekomma som meddelas på anslagstavla och hemsida. 
Fiske från båt och dragrodd för medlemmar gäller samma som för allmänheten med tillägg för Sälsjöarna, Rädsjön, Långsjön, Grossjön och Grundmången 
(Motor får endast användas vid förflyttning i dessa sjöar, gäller även elmotorer). 
Mångsjön förbud mot motorbåt. 

Redskapsfiske. 
Redskapsfiskeförbud för medlemmar gäller i samtliga vatten på fastlandet med undantag för Säxen, Vådsjön, Fjärdsjöarna och Sävsjöarna. 
Alla uteliggande fiskredskap i samtliga vatten skall märkas med namn och adress eller telefonnummer. 
Utmärkning skall vara utförd med godkända flaggor eller femlitersdunkar i båda ändar av redskapen. 
För utterfiske, gäller samma bestämmelser som för trollingfiske. 

Rörliga redskap: 
Nät: Max 6st bottensatta nät med sammanlagd längd på högst 180m. 
Långrev: Max 100 krok. Långrev ska vara bottensatt, krokar får ej vara uppflötade. 
Not: Endast i Siljan. Inriktas mot Siklöja (blikta). Fångstbegränsning för Öring enligt regler för Siljan. (Se Regler Siljan punkt 10-12) 
Angeldon/Ismetesspön och ståndkrok: Max 10 på isen. 

Fasta Redskap: 
Ryssjor: Max 10st ska vara märkta med namn adress och telefonnummer. 
Mjärdar: Max 10st ska vara märkta med namn adress och telefonnummer. 
Kräftfiskeburar: Max 10st per kort. Ska vara märkta med namn adress och telefonnummer. 

Flugfiske. 
I Mångån (sträckan Norra fjärden till Mångsjön) 
Oxtjärn är endast flugfiske tillåtet sommartid. 

Pute and Take. 
Björnsjön, Umsisjön och Oxtjärn gäller ett särskilt fiskekort, och max tre fiskar per kort, som löses i automat vid Ekorrån (Mångberg), Gesunda (uppfart 
berget) eller vid Oxtjärn.ellet via iFiske 
Fiske i dessa sjöar är tillåtet från den 1:a fredagen i juni kl. 20.00 t.o.m. islossningen nästa år. Endast fiske med ett spö/lina per fiskare.  
För övriga bestämmelser och tider angående dessa sjöar, se anslag vid respektive sjö, och kortautomat eller på hemsida. 

Fisk under minimimåttet och övrig fisk som ej skall behållas, lossas varsamt med fuktad hand och återutsätts. 
Varje fiskare är skyldig att ta reda på gällande regler för respektive vatten. 
Var aktsam med eld i skog och mark och elda endast på anvisade platser 
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