
 

Upplåtna fiskevatten på Första metardagen 13 maj: 

Gula kortet Göteborg https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/gulakortet 

60 olika fiskevatten i skilda naturmiljöer i Göteborgsområdet. 

Sportfiskekortet Stockholm https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/sportfiskekortet 

Ett 40-tal vatten i Stockholmsregionen. 

Sportfiskekortet Uppsala https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/uppsalakortet 

Ett 10-tal sjöar i Uppland. 

Nyköpingsån zon 1, 2 och 4 https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/nykopingsan 

Nyköpingsån zon 3, endast flugfiske https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/nykopingsan 

OBS! Endast flugfiske tillåtet inom zon 3. 

Mullsjön i Hörnåns fvo, Västerbotten https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/hornan/ 

Gratis fiske utan fiskekort gäller endast Mullsjön. 

Bureälvens nedre fiskevårdsområde, Västerbotten http://www.burealven.se/ 

Lättillgänglig fiskeplats erbjuds vid Bodans småbåtshamn, ca 12km från centrala Skellefteå.  

Vivstavarvstjärn i Timrå, Medelpad http://www.stororingen.se/ 

Samma fiskeregler som alltid: 3 fiskar per dygn. ALL fisk tas om hand. Sopor och fimpar får ej slängas inom området. Parkering utanför campingen. 
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Åsarnas FVOF, Jämtland https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/asarna/ 

Hedevikens FVOF, Härjedalen https://www.ifiske.se/fiske-hedeviken.htm 

Fiske efter harr är förbjudet 1/4-31/5 pga. lek. 

Ljusdals FVO, Hälsingland http://www.ljusdalsfvo.se/ 

Gäller alla vatten utom Leån och Väljeån samt Put- and take sjöarna. 

Färila FVO inkl. P&T, Hälsingland https://www.farilafiske.se/ 

OBS! Ljusnan är stängd. Fångad gädda tas upp. 

Dellenbygdens FVO, alla vatten utom P&T, Hälsingland, https://dellenbygdens-fvo.se 

Bollnäs FVF P&T-vatten, Hälsingland http://www.bollnasfvf.se/ 

Västra Valbo Fvo, Gästrikland https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/vastravalbo/ 

Fiskeförbud i strömmen mellan Mackmyra Herrgård- Gadö  

Åkers Kanal, nedre delen. Åkersberga, Uppland www.osfk.org 

Gratis fiske nedströms Slussholmen till utloppet i Tunafjärden. OBS! Fredad zon vid Smedbyåns mynning i Åkers Kanal. Ål och asp är fredade och skall 

återutsättas. 

Översjön, Järfälla/Sollentuna, Uppland  https://kartor.eniro.se/m/4W4gg  www.staketssf.se 

Det finns grillmöjligheter och ansvariga från Stäkets SF på plats. Vi står för bete till fisken, ta med egen mat att grilla! 
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Magelungen, Stockholm https://www.magelungensfiske.se/ 

Gällande fiskeregler finns på hemsidan. 

Åminne/Gothemsån, Gotland https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/gotland/ 

Närsån, Gotland http://nar.se/ 

Alla gäddor, öringar och abborrar skall återutsättas igen.  

Kroksjöarna. Mieåns södra FVO, Blekinge https://www.ifiske.se/fiske-kroksjoarna-och-lindenborgssjon.htm 

Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening, Skåne http://www.nybroan.se/ 

Gäller på ”sommarfiskezonen” på nedersta sträckan av Nybroån, från mynningen till skylten vid pumpstationen. 

 

 

Mer info: Christofer Brugge, projektledare, 070-749 84 88, christofer.brugge@sportfiskarna.se 
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