Fiskeregler för 2019

Rules for fishing Roxen, Nedre Svartån, Motala ström
Roxen’s FVO and Nedre Svartåns FVO are two separate organisations and fishing areas with common rules.
Please note that for Roxen (incl. the associated water area in Motala ström) and in the area of Nedre Svartån,
different, separate fishing permits applies and must be purchased prior to fishing.
In the river Stångån, from Nykvarns sluss to lake Roxen, you may fish for free with handheld equipment.
Fishing without a valid, personal fishing permit (“fiskekort”) is illegal and a violation of the Swedish fishing
Laws (1993:787). The county administrative board (“Länsstyrelsen”) approves fishing inspectors who patrols
the area and controls that anglers have a valid permit and the rules are followed. In a case of illegal fishing,
the angler will be reported to the police and the inspectors have the legal right to seize the fishing equipment
used.
In the event of a violation of the local fishery regulations and rules, a control fee of SEK 800 may be charged
according to the Act on Fishing Conservation Areas (LOFO, 1981: 533).
The fishing permit for Roxen is also a family and a trolling card that applies to parents with their own children. The definition of a child is someone below 17 years of age. The fishing permit only applies to the family
members who live at home and have a residence at the same address.
Recreational sport fishing is only permitted within the fishing area’s boundaries with a valid fishing
permit.
• For lake Roxen, the fishing area also includes a part of Motala stream near Ljungsbro, from the lake up to
the first power plant. For borders, see the map on www.roxen.nu
• Specifically, for the area of Nedre Svartån, fishing is only allowed in a limited part of the river, around the
bridge at the road Bergsvägen, from 50 m downstream up to the power line and footbridge. Children under
the age of 16 fish for free in company with their parents. Fishing in Svartån is only allowed from the river
beach with handheld equipment (e.g. rods).
Common rules
• Fishing permits are strictly personal and may not be transferred to another person. A valid personal identifi
cation must be carried and shown to the inspector upon request.
• Caught fish is only for own personal use and must be killed instantly or released back.
Rules in Roxen
• The following tools and fishing methods are allowed: Angling rods, casting rods or fly-fishing rods.
Handheld ice fishing rods or so called “angel” (tip-up fixed ice fishing rods) and trolling.
• Only one (1) rod per card and person may be used except when trolling, where four (4) rods are allowed
per card and a maximum of six (6) rods per boat. When using fixed ice tip-up rods (“angel”) it is
permitted to use four (4) rods.
• For handheld gear fishing, trolling, and when ice fishing, a maximum of two (2) pikes per fisherman and
day may be kept. These should keep a measure between 40 - 90 cm. All other pikes must be release
back (Catch & release)
• In order to arrange a fishing contest or some other form of organized fishing event, a special permit is
required for each FVO. (See contact information at www.roxen.nu)
Prohibitions
• Throughout the entire year, all targeted fishing for the fish species of Asp (Leuciscus aspius),
Vimba (Vimma, Abramis vimba) and eel (Anguilla anguilla) is prohibited. Any caught fish should be
released directly back into the water.
• All caught Zanders must be released (Catch & release)
• Any fish caught by anglers in lake Roxen (including the part of Motala Ström) or in the Nedre Svartån
must not be used as live bait fish in any other water systems.
• Fishing is prohibited at all boat harbours, boat docks and at bathing areas throughout the year and 150
meters from fixed, labelled fishing gear (e.g. nets)
• The following fishing equipment is NOT allowed: Nets, casting nets, cages, grapples, jerked hooks, any
pointed or sharp tool like spears or harpoons.
• Fishing must not be conducted from road bridges or near hydroelectric power stations.
• Trolling fishing and towing is prohibited at all inflows to Roxen and in Svartån.
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Roxens FVO och Nedre Svartåns FVO är två separata fiskevårdsområden med gemensamma regler.
För Roxen (inkl. ett tillhörande vattenområde i Motala ström) samt i Nedre Svartån gäller att olika, separata
fiskekort måste lösas.
I Stångån från Nykvarns sluss ut till Roxen,gäller fritt handredskapsfiske för allmänheten.
Fiske utan giltigt fiskekort är olagligt och ett brott mot fiskelagen (1993:787). Utsedda fiske kontrollanter har
rätt att beslagta all utrustning som används och fiske utan lov kan leda till polisanmälan.
Vid brott mot fiskereglerna tas en kontrollavgift ut på 800 kr enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområde.
Fiskekortet för Roxen är ett Familjekort och ett trollingkort som gäller för föräldrar med deras egna barn.
Som barn räknas man till och med man fyllt 16 år. Fiskekortet gäller enbart de familjemedlemmar som bor
hemma och har ett boende på samma bostadsadress.
Sportfiske är endast tillåtet inom fiskevårdsområdets gränser med giltigt fiskekort.
•
För Roxen ingår fiske i en del av Motala ström nära Ljungsbro, från mynningen i Roxen upp till
första kraftverket. För gränser, se karta på www.roxen.nu
•
Specifikt för Nedre Svartån gäller att fiske endast är tillåtet i en begränsad del av ån, kring brofästet
vid Bergsvägen, 50 m nedströms, och upp till kraftledning samt gångbro. Barn under 16 år fiskar
gratis med målsmans sällskap. Fiske i Svartån får endast ske med handredskap från stranden.
Gemensamma regler
•
Fiskekort är personliga och får ej överlåtas. Legitimation måste medföras.
•
Fisk som fångas är för eget bruk och skall avlivas, övriga fiskar skall (återutsättas)
Roxens regler:
•
Följande redskap och fiskemetoder är tillåtna: kastspö, metspö, flugspö, pimpelspö, ismete (angel)
och trolling.
•
Det är endast tillåtet att använda ett (1) spö per kort och person förutom vid trollingfiske där fyra (4)
spön är tillåtna per kort och max 6 spön per båt. Vid ismete är det tillåtet att använda fyra (4) st
fångstredskap.
•
Vid handredskapsfiske och trollingfiske samt ismete och angelfiske får endast två (2) gäddor per
fiskare och dygn behållas, dessa ska hålla ett mått mellan 40 - 90 cm. Övriga fångade gäddor
skall återsättas (Catch & release)
•
För att få arrangera fisketävling eller annan form av organiserat fiske krävs särskilt tillstånd för
respektive FVO. (Se kontaktuppgifter på www.roxen.nu)
Förbudsregler
•
Under hela året är allt riktat fritidsfiske mot asp, vimma och ål förbjudet. Eventuell fångad fisk skall
direkt släppas tillbaka i vattnet.
•
All fångad gös ska återutsättas (Catch & release)
•
Fisk som fångas av sportfiskare i Roxen (inkl. del av Motala Ström) eller i Nedre Svartån får inte
användas som levande betesfisk i andra vattensystem.
•
Fiskeförbud gäller i alla båthamnar, båtbryggor och vid badplatser under hela året samt 150 meter
från utmärkta fiskeredskap.
•
Följande redskap är förbjuda att användas för sportfiskare: Nät, ryssjor, kast nät, gäddsax,
mörtstuga, burar och att ryckfiske eller hugga fast fisken med spetsade redskap.
•
Fiske får inte bedrivas från broar som upplåts för fordonstrafik samt i närheten av vattenkraftverk.
•
Trollingfiske och dragrodd är förbjudet i samtliga tillflöden till Roxen, och i Svartån
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Trolling och ismete ingår i Roxens fiskekort
Dag 70 kr

Husholmen

6 månader 600 kr

Årskort 900 kr

Reservation för prisändringar, (SE www.roxen.nu)
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Nedre Svartån har ett eget fiskekort á 60 kr för ett dygnskort, Årskort 500 kr
Fiskekort i Nedre vartån löses på iFiske, använd gärna QR-koderna nedanför.
Dygnskort

Årskort

Info. Svartån

Fiskegräns
Ramper i Stångån

Övrig
information för Roxen och Nedre Svartån
Upplev
Sportfiskecenter
Jannes
Cykel &finns
Sport
För närvarande
det två stycken båtramper i Roxen och dessa är
Ljungsbro
Sportfiskeförening
utmärkta med
röd pil på sjökortet, se även www.roxen.nu
Roland
RoxensKarlsson
fiskevårdsföreningar har idag 12 stycken fisketillsyningsmän.
Sandviks
Tillsynen Camping
av sportfisket i Roxen sköts av ett vaktbolag.
Anders Nilsson
Du löser fiskekort för Nedre Svartån på www.iFiske.se
Ica Norsholm
Obligatorisk fångstrapportering vid varje fisketillfälle.
Ica Nära Vretahallen
Vill du Fransson
boka fiskeguidning eller köpa fiskeutrustning.
Kennet
Kontakta
då Upplev Sportfiskecenter på tele 013-10 33 00 eller på
Hultins Sportfiske
info@upplevstore.se , www.upplevstore.se
Östnabäcks
Vill duGård
hyra en båt i Kungsbro kontakta Anders Nilsson 070 – 6060661.
Torpa

50% AV KORTFÖRSÄLJNINGEN FRÅN ROXEN KOMMER ATT
INVESTERAS I ÅTGÄRDER SOM GYNNAR SPORTFISKET.

Ett antal lekområden kommer eventuellt i framtiden att
behöva fredas under lekperioden.
Se fiskekarta på www.roxen.nu
OBS Roxens fiskekort gäller endast i Roxen (Se övrig information).

Försäljningsställen av fiskekort för Roxen
Ica Nära Vretahallen		
Sandviks Camping		
Anders Nilsson
		
www.iFiske.se

REGLERNA BEVAKAS
AV TILLSYNSPERSONER
UTSEDDA
AV LÄNSTYRELSEN
Internetförsäljning
www.iFiske.se,
SMS-kort
www.iFiske.se

Gå in på www.roxen.nu
för att
se den
senaste uppdateringen av
Roxen,
Nedre
Svartån
försäljningsställen fiskekort för Roxen
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