
Fastlagda av styrelsen för Sandsjöns fiskevårdsområdesförening, oktober 2018         

Absoluta begränsningar av fiskerättshavarnas fiske
Anm. Dessa har tagits bort från hemsidan och ges här istället. Filen kan skickas (eller
informeras till) till den rättshavande som I GOD TID I FÖRVÄG anmält sitt planerade fiske
(se hemsidan).

_________

Lagen ställer krav på »etiska» fiskeregler. Dessutom måste fiskets intensitet och effektivitet
anpassas till sjöns förutsättningar och vissa ordningsregler måste finnas. Eftersom idag inget
annat än begränsat och intermittent s.k. husbehovsfiske förekommer – och förutsättningarna
vore annorlunda om någon fiskerättshavare av hävd bedrivit sådant fiske mer intensivt och
regelbundet – anser föreningen det inte rimligt att någon familj kommer att tillåtas bedriva
fiske i sådan utsträckning att fångsten blir av ekonomisk betydelse för den. Denna
begränsning åläggs således den rättshavande som vill utnyttja sin fiskerätt, detta eftersom
redskap som tillåter mer effektivt fiske än sportfiske inte kan förbjudas.
Den rättshavande som vill bedriva fiske enligt reglerna på denna sida i sin sjözon, eller vidta
annan väsentlig åtgärd som kan påverka fisken eller fisket, måste kontakta styrelsen i
förväg. Provfiske får dock ske endast av myndigheter eller under styrelsens
överinseende.

1. Den som använder markägarfiskekort (= fiskerättsbevis) måste medföra kortet och
vid kontroll uppge sitt namn och sin relation till markägaren, om användaren inte är
känd av kontrollanten.

2. Fiske efter kräfta och ål är förbjudet.
3. Fiske eller fiskefrämjande åtgärder i Boltjärn, Stora och Lilla Tingtjärn, Lammatjärn

samt dessas och Sandsjöns utloppsbäckar kan ske endast efter stämmobeslut.
4. Fasta fångstredskap såsom nät längre än 20 m och bredare än 1,5 m och långrevar

med fler än 10 beten/krokar är förbjudna. Därutöver är endast mjärdar tillåtna.
5. Endast fisk från Sandsjön är tillåten som bete, eftersom det är i lag förbjudet att införa

fisk eller andra vattenlevande organismer från annat vattensystem. Användning av
levande betesfisk är inte tillåtet.

6. Fångstredskap (mjärdar, nät och långrevar) samt kistor som lämnas utan tillsyn
måste vara märkta, så att ägaren direkt kan identifieras vid kontroll. Märkningen kan
vara gjord på tre olika sätt: med fastighetens officiella beteckning (siffra, kolon, siffror;
"Skårtorp", "Helgered" etc behöver dock inte vara angivet); med
ägarens/rättshavarens namn enligt fiskerättsförteckningen, eller med det nummer
som fiskerättsbeviset har åsatts av styrelsen (från 1993 och framåt).

7. Fiskeredskap som lämnas utan tillsyn, dvs där den fiskande inte befinner sig i båt
eller på isen och kan ses  från fiskeplatsen, skall vittjas högst var 36:e timme för
mjärdar; för nät gäller 12 timmar och för krok 3 timmar. Om detta inte iakttas kan
konfiskering av redskapen ske utan ersättning till ägaren, som dock meddelas.
Omedelbar konfiskering gäller för omärkta fiskeredskap som lämnats utan tillsyn.

8. Kista eller liknande för förvaring av fisk skall vara konstruerad och användas på ett
etiskt acceptabelt sätt. Förvaring i tre dygn i liten kista utan matning är oacceptabelt.

______________




