


Moälven med
fjärdar      
Vitsjön  
Norrtjärnsjön  
Båtsmanstjärn 

Åtesjön  
Hörnsjön  
Huggsjön  
Mycklingtjärnen 

Hamptjärn, Sund  Inplantering    

Svarttjärn, Myckling     Inplantering     

     
Fiskevatten

FISKEBESTÄMMELSER 

Fiskekort är personligt och gäller för fiske med 
ett handredskap fört för hand samt för angeldons-
fiske med krok (ej sax) från is. Max 10 don.
Fiskekort och giltig legitimation ska medfö-
ras vid allt  fiske och på anmodan uppvisas för 
tillsynsman.
Fiskare som bryter mot lokala fiskebestämmel-
ser debiteras kontrollavgift.

Båt får användas vid fiske med undantag för   
Hamptjärn och Svarttjärn, Myckling.
Trollingkort - berättigar till trollingfiske med 
max 4 spön/båt i NMFVOs del av Moälven.

HAMPTJÄRN, Sund
Särskilt fiskekort erfodras. 
Flytringskort kan också lösas. Begränsat till 
totalt 2 st/kalenderdag och endast flugfiske.
Kort för Hamptjärn säljs endast hos Statoil, Sund 

SVARTTJÄRN, Myckling
Särskilt fiskekort erfordras. Säljs hos Time, Själe-
vad.
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www.moalven.se

FISKEKORTSPRISER    2012
Årskort (kalenderår) 350:-
Årskort Ungdom 17-19 år (kalenderår) 120:-
Trollingkort Moälven (kalenderår)    1.000:- 
Dygnskort (24 timmar) 50:-
Dygnskort Hamptjärn (24 timmar) 70:-
Flytringskort Hamptjätn (24 timmar) 150:-
Frikort för ungdom under 17 år (kalenderår) Gratis

FISKEKORTSFÖRSÄLJNING
Time Själevad 0660-37 80 54
Statoil Sund 0660-509 00
Friluftscentralen Själevad 0660-29 33 20
Utekompaniet Själevad 0660-505 00
Prästänget Stugby  Själevad 0660-37 80 51
Turistbyrån  Övik 0660-881 00
Överhörnäs Camping 0660-701 43

KONTAKT   
Ulf Byström, Ordförande 070-226 32 03
Mikael Fransson, Fisketillsyn 070-276 10 33

FREDNINGSZONER OCH TIDER
Slussen, Hörnett - Totalt fiskeförbud.  
Allt vatten 50 m upp- och nedströms regleringsluckan.
Alla bäckar samt området inom en radie av 100 
meter från bäckmynningen- Totalt fiskeförbud, 
förutom Kallån och Billabäcken uppströms Billatjärn. 
Lax och havsöring 
1/9 – 31/12, Lax och havsöring fredade i hela områ-
det.
Moälvens mynning - fiskeförbud under perioden 
15/8-31/10: 
Området mellan FVO:s gräns mot Ö-viksfjärden och 
en linje från  yttersta spetsen av den sydöstra indus-
trikajen vid Domsjöfabriken till en punkt på södra 
stranden i rakt östlig riktning från kajen (se karta). 
(FIFS 1993:31 bil2, 1996:27).

FÅNGSTBEGRÄNSNING 
Lax och Havsöring: 1/1 – 31/8:Högst en (1) lax eller 
havsöring får fångas och behållas per dygn (längd 
min 50 cm).OBSERVERA FÖRBUDSTIDEN 1/9-
31/12!
Gös: Högst tre (3) fiskar/dygn (min 40 - max 60 
cm) får fångas och behållas.
Gädda:Högst tre (3) fiskar/dygn (min 40 -  max 75 
cm) får fångas och behållas.

NYHETER 2012
Fångstfönster för Gös och 
Gädda
Trollingkort, Moälven
Flytringskort, Hamptjärn
Ungdom under 17 får 
fiskekort avgiftsfritt
 
Kontrollavgift införs:
Fiske i ej upplåtet vatten: 4.000 kr
Fångad och avlivad fisk av ej tillåten art eller 
ej tillåten storlek: 500 kr/fisk
För många avlivade fiskar: 500 kr/ fisk
Fiske med felaktigt redskap eller bete: 500 kr
Fiske med för många redskap eller felaktigt 
handhavande: 500 kr/redskap

Maximalt belopp vid samma tillfälle är 4.400 kr


