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BESTÄMMELSER FÖR FISKE 2020

PUT AND TAKE-VATTEN ( A-vatten ) För A-vatten gäller speciellt fiskekort. HANDREDSKAP

Skepphusvik Regnbåge
1 maj – 30 sep. Fiskekort: Siljan turism, 
                                       Mora Parken Hotell

Max 3 fiskar/kort

Fiskevatten Fiskart Öppet för fiske/speciella regler Fångsbegr.
Min. 
mått

HYRFISKE-VATTEN

Gravtjärn Regnbåge 1 maj – 30 september. Gravtjärn är endast upplåten för hyrfiske enligt speciella 
regler. Bokning, förfrågningar: Walter Nilsson, tel 070-586 07 61

ÖVRIGA ÄDELFISKE-VATTEN ( B-vatten )  HANDREDSKAP. Maxantal och minimått gäller fiskarter under kol. 2

Västra Gopalsjön Öring Fiske året runt. Angling tillåten för kategori 1.   
Fiske tillåtet med roddbåt eller båt med elmotor.

Max 3 fiskar/
dygn och kort

Vattutjärn Öring Fiske året runt. Max 3 fiskar/
dygn och kort

Grundsjön Öring, Röding Fiske året runt.  
Fiske tillåtet med roddbåt eller båt med elmotor.

Max 3 fiskar/
dygn och kort

Gopsängarna Öring Fiske året runt. Max 3 fiskar/
dygn och kort

Fisklösen Öring Fiske året runt.  
Fiske tillåtet med roddbåt eller båt med elmotor.

Max 3 fiskar/
dygn och kort

Nytjärn Röding Fiske året runt. Max 3 fiskar/
dygn och kort

Eggling Öring Fiske året runt. Max 3 fiskar/
dygn och kort

Ätjärn Öring, 
Röding, Harr

Fiske året runt.  
Fiske tillåtet med roddbåt eller båt med elmotor.

Max 3 fiskar/
dygn och kort

Sjöar och tjärnar med utsatt fångstfärdig fisk.

Nedre Lädesjön, 
Våmsjön, Myckelsjön

Öring Fiske året runt. Angling tillåten för kategori 1. Fiske 
tillåtet med roddbåt eller båt med elmotor.

Max 3 fiskar/
dygn och kort

Övre Lädesjön Öring Fiske året runt.  
Fiske tillåtet med roddbåt eller båt med elmotor.

Max 3 fiskar/
dygn och kort

Oscartjärn Öring Fiske året runt. Max 3 fiskar/
dygn och kort

Andjusen Öring Fiske året runt. Max 3 fiskar/
dygn och kort

30 cm

Bösjön Öring, Röding
Fiske året runt. Kategori 1 alla redskap utom nät 
och långrev. Fiske tillåtet med roddbåt eller båt med 
elmotor.

25 cm

Sjöar och tjärnar med naturbestånd

Gräns Spjutmosjön  till 
50 meter nedan  
Blybergsdammen, 
båda sidor av älven.

Öring, 

Harr

16/5 – 31/8.

16/5 – 31/8, 1/9 – 31/12 endast med flugspö och fluga

Max 3 fiskar/
dygn och kort 
Max 3 fiskar/
dygn och kort

35 cm

25-35 cm

Lädeån, Hemulån, 
Rädån, Indån, 
Våmån, Bossån, 
Ryssån, Kräggån, 
Dysån, Ickån, Böån, 
Näckån, Dyvran, 
Ryman, Kölån, 
Sexan, Välingan

Öring

Harr

Upplåtna sträckor se nästa sida!

16/5 – 31/8

16/5 – 31/12

Max 2 fiskar/
dygn och kort 
Max 3 fiskar/
dygn och kort

25 cm

25-30 cm

Fuån Harr
Förbud. Reproduktionslokal för utrotningshotade 
siljans-öringen. 
Harrfisket öppet med flugspö o fluga 16/5 – 31/8.

Max 3 fiskar/
dygn och kort

30 cm

Vasslarängsbäcken Öring Förbud. Reproduktionslokal för utrotningshotade 
siljans-öringen.

Rinnande vatten med naturbestånd

Där ej annat anges – fiske från båt eller flytetyg ej tillåtet.



ÖVRIGA ( C-vatten ) Ingen begränsning

Vatten öppna för nätfiske: Siljan / Orsasjön (inom Mora/Våmhus FVO), Indsjön, Stor- Vallsjön, V. Rädsjön,  
Ulvsjön, Oxbergssjön, Skepphussjön, Lindsjöarna, Ryssjön, N o S Avskaken, Sästjärn, Jugan, Djupsjön, Rotsjön,  
Stor-Tramsen, Acksisjön.
Spjutmosjön: enbart fiske enligt Kategori 1

Kategori 1 –  fiskare (ortskort, folkbokförd, fiskerättsägare eller fastighetsägare inom Mora/Våmhus FVOF) fiskar  
med alla lagliga  redskap.

Kategori 2 – fiskare (turistkort) endast handredskap samt angling.

SILJAN/ORSASJÖN, särskilda regler:
Minimimått 50 cm på fettfeneklippt öring. 
OBS! Öring med fettfenan kvar är fridlyst och skall släppas tillbaka oavsett storlek.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:
Totalt fiskeförbud råder från vandringsstopp och 50 m nerströms, (vid Våmåns kraftverk gäller 200 m).
Öringfi skeförbud i strömmande vatten samt nätförbud inom en radie av 300 m från in- och utlopp i sjöar  
under tiden 1/9 – 31/12.  Som handredskap räknas ett handhållet spö per person, samt dragrodd med en  
lina. Utter och trolling är ej handredskap.  Levande fisk som agn förbjudet vid allt fiske. 
Respektera också de bestämmelser som finns anslagna på skyltar ute vid fiskevatten!

Upplåtna fiskesträckor
Sexan, Kölån, Dyvran, Böån, Näckån, Rymman, Hemulån, Kräggån, Ryssån, Dysån, Indån, Våmån, Bossån,  
hela sträckan, Lädeån från Överläden till Oxbergsvägen. Rädån från Rädsjön till dammen i Rädbjörka,  
Ickån hela sträckan Orsa rå till Siljan.

Fiskeförbud råder för all bäcköring (Siljansöring) i bäckar och åar som har kontakt med Siljan och Orsasjön. 
Förbudet råder upp till första vandringshindret som skyltas.

BESTÄMMELSER FÖR FISKE 2020

ÄLVENS NEDRE DEL, särskilda regler:
Minimimått 50 cm på fettfeneklippt öring. OBS! 
Öring med fettfenan kvar är fridlyst och skall släppas tillbaka oavsett storlek.

Nätfiskeförbud samt förbud mot öringfiske 15/8 – 31/12.

Övre gräns är Bastubacksbron och södra sidan uppströms från B-bron till Mora parkens gräns mot Hemus.  
Nedre gräns är en linje från udden vid Bältervik till norra udden av Stora Prästholmen till norra udden Tvärholmen. 
Gräns i Orsälven, (Norälven) är en linje sydöstra udden av Legranäs till närmaste punkt på sandängarna.

Öring med fettfena kvar är naturligt producerad. Det är viktigt att dessa återutsätts oavsett storlek  
och oavsett  
om de är märkta eller ej. (Märkta fiskar har varit avelsfiskar)



GÄST
Endast fiskerättsägare får personligen medföra en gäst om avgift för gästkort är 
erlagd. Gäst får fiska med samma typ av redskap som fiskerättsägaren. Gäst får 
fiska endast tillsammans med fiskerättsägaren, ej på egen hand. Gästkort är ej 
familjekort.

FAMILJEKORT
Kort och fiske i B och C-vatten gäller för maka/make eller sambo. Familjemedlem 
får utnyttja samma typ av redskap som kortinnehavare. Familjemedlem som fiskar 
på egen hand skall styrka identitet och innehav av fiskekort. 

TROLLINGKORT
Finns på iFiske samt säljes av Siljansbygdens Fiskevårdsförbund.

HANDREDSKAP
Med handredskap menas ett handhållet spö per person samt dragrodd med en 
lina. Utter och trolling är alltså ej handredskap.
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Information:
moravamhusfvof@telia.com
www.mvfvof.se
www.ifiske.se

FISKEKORT

Var och en som utövar fiske skall inneha rätten att fiska genom att vara kort-
innehavare. Barn under 16 år fiskar gratis även utan målsman, utom Put and Take 
vatten. Karta och bestämmelser får du när du köper fiskekort. Fiskekort kan köpas 
via www.ifiske.se eller se försäljare www.mvfof.se

BESTÄMMELSER FÖR KRÄFTFISKE:
Kategori 1: fiskekort krävs (löses av fastighetsägare,  
fiskerättshavare och ortsbor).

Maximalt 10 burar/kort.  Minimimått 9 cm (stjärt till näbb).
Kräftfiske är tillåtet från 1:a fredagen i augusti till 30:e september.

SAMBESTÄMMELSER
Draggen samförvaltas av M-V fvof, Orsa fvof och Rättvik-Boda fvof.
Ickån och Icksjön samförvaltas av M-V fvof och Rättvik-Boda fvof.
Spjutmodammen till Blybergsdammen samförvaltas av M-V fvof och Älvdalens fvof.

FISKEKORT B OCH C VATTEN


