
Styrelsens förslag om fiskeregler för Varpans fiskevårdsområde 2016 
 
Varpans fiskevårdsområde inom rödmarkerat område

 
 



Varpans fiskevårdsområde omfattar alla vatten inom det rödmarkerade området på kartan. De 
rödmarkerade vattendragen inom området, dvs. Lill-Bjursen, Stor-Bjursen, Svarttjärnen, 
Rackeltjärnen, Sätterbotjärn,Stensjön, Karlsbotjärn, Skogsmyran, Kalven, Lilla Åltjärnen, Igeltjärnen, 
Uvbergstjärnen, , ingår INTE i fiskevårdsområdet. 
 
 

Allmänhetens fiske med fiskekort 
Fiskekort köps digitalt på www.ifiske.se. Fiskekort ska medtas vid fiske och uppvisas på begäran. 

Fiskekort är personligt. Barn under 15 år fiskar gratis om någon inom familjen löst fiskekort.  

PRIS : Årskort: 1 januari- 31 december - 350 kr. Veckokort 150 kr. Dygnskort 50 kr. (Samma priser 

som Bjursås fiskevårdsområde) 

Fiskekort gäller i hela fiskevårdsområdet med undantag från Rogsån och Stångtjärn.  
 
Fiskekortet gäller endast fiske med handredskap enligt följande: Max 2 spön per fiskekort. Vid fiske 
med rörlig motordriven båt max 2 spön/kort, men max 4 spön/båt. (Bjursås regler) 
 
Max 10 angeldon vid isfiske. (Runns regler) 
 
Beta endast med dött agn ifrån samma vattenområde. Ett vattenområde avgränsas genom 
vandringshinder för fisken. (För att hindra spridning av främmande arter och smittsamma 
fisksjukdomar.)  
 
Alla fångster bör redovisas via Ifiske. (Det är viktigt för att få underlag till fiskförvaltningen.) 
 

Fiskerättsinnehavarens fiske med fiskerättsbevis 
Enskild fiskerätt ska visas genom innehav av fiskerättsbevis. Fiskerättsbeviset ska tas med vid fiske 
och visas upp på begäran. Fiskerättsbeviset utfärdas för fastigheten och gäller för 
fiskerättsinnehavare och dennes familj.  
 

Fiskerättsbevis köps digitalt på www.ifiske.se. Fiskerättsbevis kostar 50 kr per år. Ett fiskerättsbevis 

får köpas per påbörjad procent av fastighetens andel i fiskevårdsområdet.  

Ett fiskerättsbevis kan överlåtas under hela året på följande villkor. Fiskerättsinnehavaren köper 

fiskerättsbeviset på www.ifiske.se och skriver ut det med anteckning att det är överlåtet från 

fiskerättsinnehavaren till en viss person. Fiskerättsinnehavarens och personen som han eller hon 

överlåter fiskerättsbeviset till ska anges med namn och adress, telefonnummer och om möjligt e-

postadress. Kopia av det överlåtna fiskerättsbeviset ska skickas till fiskevårdsområdets ordförande via 

e-post eller brev. 

 
I Rogsån och Stångtjärn som är utarrenderade gäller villkoren för fiskerättsägarnas fiske enligt 
arrendekontraktet istället för nedanstående regler! 
 
Fiske med mängdfångande redskap såsom nät, ryssja och bur får ske endast i eget vatten (enskilt 
vatten eller inom eget skifteslag). Mängdfångande redskap ska utmärkas med fiskeboj eller liknande. 
Fiskebojen ska märkas tydligt med fastighetsbeteckning. Länkning av redskap är förbjuden. Omärkta 
redskap kan tas i beslag och lämnas till polisen. 
 

http://www.ifiske.se/
http://www.ifiske.se/
http://www.ifiske.se/


Högst 16 kräftburar per fiskerättsbevis. Minimimått för kräftor är 10 centimeter från stjärt till nos. 
Kräftfiske får endast bedrivas under tiden den 15 juli – 15 september. (Vi har rådfrågat länsstyrelsen 
som anser att detta är ett hårt fiske som riskerar att krascha kräftbeståndet och att vi borde tillåta 
fiske med 6 burar under ett par helger. Vi har dock haft fritt fiske i åratal utan att krascha bestånden 
så denna begränsning bedöms tillräcklig till att börja med.)  
 
Fiskerättsbeviset ger rätt till handredskapsfiske i hela området (förutom Rogsån och Stångtjärn) 
enligt de regler som gäller för allmänhetens fiske.  
 
Beta endast med dött agn ifrån samma vattenområde. Ett vattenområde avgränsas genom 
vandringshinder för fisken. (För att hindra spridning av främmande arter och smittsamma 
fisksjukdomar.)  
 
Alla fångster bör redovisas via Ifiske. (Det är viktigt för att få underlag till fiskförvaltningen.) 
 


