
 

 

Fiskekort Lingheds FVOF 2021 

 

 

Fiskerättsbevis fiskerättsinnehavare   350 kr 

Årskort ortsbor & stugägare inom LFVOF   350 kr 

Årskort boende utanför LFVOF    450 kr 

 

Fiskekorten kan betalas in via bankgiro 5580-6350. 
 

Det går även att betala in via Swish till nr: 1231800077 

Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen och vilket fiskekort eller 

fiskerättsbevis ni löst! 

Årskort gäller hel familj med barn under 16 år. Dagkort gäller under 12 

timmar och barn under 10 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Max 3st 

ädelfiskar per dag och fiskekort får tas upp. 

Årskort Trolling Hyn/Mosjön    500 kr 

Dagkort Trolling Hyn/Mosjön    150 kr 
(Gäller 12 timmar och löses per båt) 

Dagkort LFVOF      100 kr 
(Alla vatten förutom Acktjärn, Rödfisksjön och Kroksjön)  

Dagkort: Acktjärn, Rödfisksjön och Kroksjön  120 kr 
(Flytring får användas vid flugfiske) 

Båthyra Hafsen och Nysjön    50 kr 
(Betalas i automat vid tjärnen eller via swish) 

 

 

Regler finns att läsa på baksidan. 



 

 

Bestämmelser: Dagkortet är personligt och får inte överlåtas. Årskort gäller hel familj 

med barn under 16 år. Barn under 16 år fiskar gratis tillsammans med målsman som 

löst årskort, antal spön som får användas när man löst årskort är två stycken plus 

eventuella barns spön som är under 16 år, detta gäller i alla vatten förutom Acktjärn, 

Rödfisksjön och Kroksjön där fiskar barn under 10 år på målsmans fiskekort. 

Acktjärn, Rödfisksjön och Kroksjön: Här får man bara fiska om man löst ett speciellt 

dagkort (120kr) som gäller endast för respektive tjärn, då gäller ett fiskeredskap per 

löst dagkort (barn under 10 år fiskar på målsmans fiskekort). Max antal ädelfiskar man 

får ta upp är 3st per dagkort. Dagkort köper man kontant i automaten vid Spjersbovägen 

9 eller vid automaterna belägna vid tjärnarna, det finns även möjlighet att köpa fiskekort 

via swish. Vid Acktjärn finns det en handikappbrygga och ett handikappanpassat 

utedass. Det finns även en campingplats med plats för upp till 6st husvagnar. Båt är 

förbjuden men flytring får användas vid flugfiske. 

Fiskeförbud: Spjärsbäcken mellan spjärsen och Hyn (året runt). St Acktjärn stänger den 

1 oktober och öppnar igen vid pimpelpremiären. Hafsen och Nysjön stänger den 1 

oktober och öppnas igen den 1 december, Rödfisksjön och Kroksjön stänger den 1 

oktober och öppnar igen den 1 januari. Yflytet vid skjutbanan råder fiskeförbud året 

runt. 

Utterfiske: Är förbjudet i Acktjärn, Hafsen, Nysjön, Rödfisksjön och Kroksjön. 

Kräftfiske: Är tillåtet för fiskerättsinnehavare, ortsbor och sommarstugeägare om man 

har löst ett årskort/fskerättsbevis. Kräftfiske är tillåtet inom hela det vatten som 

respektive skifteslag har del i. I Vinnerån får man ta kräftor endast under ett dygn per år, 

tidpunkten för det dygnet varierar från år till år och bestäms av styrelsen och 

annonseras ut på föreningens anslagstavlor och på hemsidan www.linghedsfiske.se 

Kräftfiske i övriga vatten är tillåtet från 1/8 – 30/9. 

Nätfiske: Fiske med nät, ryssja och andra utstående redskap är tillåtet inom hela det 

vatten som respektive skifteslag har del i (Nätfiskeförbud råder i Hafsen, Nysjön, 

Acktjärn, Spjärsviken i Hyn, Rödfisksjön och Kroksjön). Alla dessa redskap ska märkas 

med ägarens namn. Högst 5 stycken sammankopplade nät eller en sammanlagd längd av 

max 150 meter. 5 stycken mjärdar, 12 stycken angeldon och 10 stycken kräftburar per 

fiskekort.  

Trollingkort Hyn och Mosjön: Dagkort eller årskort trolling löses 1 stycken per båt, 

dagkortet gäller under 12 timmar, max antal spön är 8 stycken och antal öringar som får 

tas upp är 3 stycken per båt. Djupriggar och ytparavaner är tillåtna. 

Kontakt: info@linghedsfiske.se   

www.linghedsfiske.se  

Johan Apel 070-3491158 

God fiskelycka önskar styrelsen LFVOF. 

http://www.linghedsfiske.se/
http://www.linghedsfiske.se/

