
Fiskeplan för 2021.

A) Våra fiskekort krävs för att få fiska i de vatten som omfattas av Gesundens fvo. 
För ungdomar under 18 år är fisket fritt. Not. De generella fiskekorten gäller inte i 
Borstentjärn. Fiskekort berättigar till spö-, krok, och dragfiske i fvo samtliga 
vatten. Ett handhållet spö per kort är tillåtet, kortet är personligt.Fiskekort för 
familj gäller för maka/make eller sambo.

B) Avgifter: 

1. Årskort för de som är fiskerättsinnehavare 50 kr. 
2. Dagkort 50 kr. 
3. Årskort enskild 200 kr. 
4. Årskort familj 300 kr.
5. Borstentjärn: Separat dagkort 100 kr. Max 3 fiskar per kort.

C) Fiskeförbud:
1. Fiskeförbud i strömmande vatten från 15/4 till 31/5 och 1/9 till 31/10. 
2. Fredningsområden: Under tiden med fiskeförbud: I sjöar och sel inom ett 

avstånd av 200 m från utlopp.
D)  Nätfiske är tillåtet i Gesunden och Sättsjön för fiskerättsägare, mantalsskrivna 

inom Gesundens fvo samt sportstugeägare som löst årskort. Är inte tillåtet i 
övriga vatten. Fiske med angeldon är tillåtet i våra vatten.

E) I strömmande vatten fiske får endast fiske med handredskap bedrivas.
F) Begränsad storlek:

1. Minimimått i Gesunden: Öring och harr 35 cm. I övriga vatten 20 cm
G) Kontrollavgift om 2200 kr skall tas ut om våra regler för fisket bedrivande 

överträdes. Brott mot minimimått 500 kr.
H) Utsättning av regnbåge i Borstentjärn för 6000 kr.
I) Förbättra fisket. 
J) Att göra Mjösjön tillgänglig för personer med funktionshinder enligt styrelsen 

förslag ”Mjösjön plan 2014” men med förändring till rådande situation. 
K) Fortsätta med att utveckla hemsidan med mer information samt vara aktiv på 

vår facebooksida. 
L) Målsättning att om möjligt höja vattennivån i Mjösjön till nivån före 

sjösänkningen 1872 med bibehållen öppen vandringsväg för fisken.
M) Undersöka om Stuguns fvof är intresserad av ett gemensamt fiskekort. 
N) Föreslå stämman utsättning av Regnbåge i Mjösjön till år 2022.
O) Underhåll av anläggningar och materiel. 
P) Flytta gamla dasset i Mjösjön till Borstentjärn.

      


