
Styrelsens förslag på nya fiskeregler för Siljan och Orsasjön

Fiskeregler Kategori 1: (delägare i Mora-Våmhus fiskevårdsområdesförening och ortsbor)

Mått och fångstbegränsning för Öring:

 Öring med fettfenan kvar är fredad och ska återutsättas.

 Fångstbegränsning på fenklippt öring 2 st/dygn och fiskekort med minimimått på 55 
cm.

 Fångad öring ska föras iland hel, endast urtagning av inälvor är tillåtet innan landning.
Filead fisk räknas som olagligt fiske.

Mått för övriga arter:

 Rekommendation att återutsätta Gädda över 100 cm. Syfte är att få predation på 
Brax, Id och mindre Gäddor.

Tillåtna redskap och begränsning av dessa:

Rörliga redskap:

 Nät: Max 6 st bottensatta nät med en sammanlagd nätlängd på högst 180m. Nät ska 
vara märkta i var ända med namn och telefonnummer.

 En långrev max 100 krok. Långrev ska vara bottensatt, krokar får ej vara uppflötade.

 Not, för fiske efter Blikta och Siklöja.

Fasta redskap

 Max 10 st ryssjor. Ska vara märkt med namn och telefonnummer.

 Max 10 st mjärdar. Ska vara märkt med namn och telefonnummer.

Trolling och uttring:

För fiske på hela Siljan finns separat fiskekort, löses på iFiske genom Siljansbygdens 
Fiskevårdsförbund.

 Max 10 beten / båt. Anpassat efter övriga FVO och Trolling och Uttringskortet som 
säljs av Siljansbygdens Fiskevårdsförbund.

 Traditionell uttring tillåten. 



Angling och ismete:

 Max 10 st angeldon/ ismetesspön från isen.

Handredskapsfiske:

 Ett handredskap från båt eller land.

Kräftfiske:

 10 burar/kort. Skall vara märkt med kula som det står namn och telefonnummer på. 
Fiske tillåtet från 1 fredag i augusti till sista september.

Övriga fiskemetoder och redskap:

 Förbjudna

Rekommendationer:

 Använd bara 1 krokuppsättning/ bete typ Vättern. Syfte är att fisk som ska 
återutsättas ska skadas så lite som möjligt.

 Rikta inte nätfiske efter Öring. Det är svårt att returnera fisk som inte är tillåten från 
nät.

Fredningsområden:

 Nätfiske 300 meter utanför utlopp från tillrinnande vattendrag. Utöver befintliga 
begränsningsområden. 

Fiskeregler Kategori 2: (boende utanför Mora-Våmhus fiskevårdsområde)

Mått och fångstbegränsning för Öring:

 Öring med fettfena kvar är fredad och ska återutsättas.

 Fångstbegränsning på fenklippt öring 2 st /dygn och fiskekort med minimimått på 55 
cm.

 Fångad öring ska föras iland hel, endast urtagning av inälvor är tillåtet innan landning.
Filead fisk räknas som olagligt fiske.

Mått för övriga arter:

 Rekommendation att återutsätta Gädda över 100 cm. Syftet är att få predation på 
Brax, Id och mindre Gäddor.



Tillåtna redskap och begränsning av dessa:

Angling och ismete:

 Max 10 st angeldon/ ismetesspön från isen.

Handredskapsfiske:

 Ett handredskap från båt eller land.

Trolling och Uttring:

 Fiskekort löses på iFiske genom Siljansbygdens Fiskevårdsförbund.

Övriga fiskemetoder och redskap:

 Förbjudna


