
Fiskeguide
Fiskevårdsområden, regler 
och information för dig som 
vill fiska i Åmåls Kommun.

Glöm inte att köpa fiskekort!



Fiskerätt
All fiskerätt inom kommunens vattenområden är enskild. Fiske i dessa 
vatten får bedrivas endast av den som innehar fiskerätt. Fiske för all-
mänheten får därför ske endast i de vatten för vilka fiskekort säljs. 

Det betyder att du får endast fiska i de sjöar där det finns ett fiske-
vårdsområde och fiskekort. Du måste lösa ett giltigt fiskekort innan du 
påbörjar fisket. All annan fiske är förbjuden!

OBS! Vänern har separata regler för fiskerätt. 
Se separat information. 

Fiskekort
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas till någon annan person. 
Alla sjöar har egna regler och priserna kan varierar mellan de olika 
fiskevårdsområdena. 

Fisketillsyn
Fisketillsynsmännen är försedda med särskilt märke och det föreligger 
skyldighet att uppvisa fiskekort, legitimation, redskap och/ eller fångst 
på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och över-
trädelser beivras.

Välkommen till Åmål
Vi erbjuder ett varierat fiske och härliga naturupplevelser. 
Vänern lockar med laxfiske och det finns en mängd 
fiskevårdsområden varav ett erbjuder ädelfiske året runt. 



Köp enkelt fiskekortet online, dygnet runt - året runt. Betala med Swish, 
faktura, bankdosa, SMS eller kort. Kortet skickas elektroniskt till dig 
som SMS och via email. Ingen bindning, inget medlemskap krävs och 
inga dolda avgifter.

Följande FVO i Åmål är anslutna 
till ifiske

Fiske online
Läs mer om våra fiskevårds-
områden (FVO) och köp 
fiskekort online.

iFiske är Sveriges ledande 
portal för digitala fiskekort. 
Här kan du köpa fiskekort 
till de flesta av fiskekorten 
i Åmål. 

Du köper fiskekortet på 
www.ifiske.se eller via 
deras app. 

Här kan du som sportfiskare 
och besökare få snabb och 
värdefull information kring 
fiskevatten, boende, hyrbåtar, 
fiskekort, fiskeguider m.m.  
Vårt geografiska område 
innefattar Dalsland, Årjäng och 
Östfold i Norge. 

www.fiskeland.se

• Ängebytjärnet • Ärr • Edslan • Ånimmen • Ömmeln



Fiskevårdsområden i Åmål
1. Kalvensjöarnas FVO
2. Ömmelns FVO
3. Edslan FVO
4. Ängebytjärnet
5. Käppesjön m.fl sjöars FVO
6. Ärr FVO
7. Ånimmen FVO
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1. Kalvensjöarnas FVO
Omfattar
Kalvensjöarna från Kroppabron i norr samt Åmåls Ån fram till Tollebol 
Kvarn i Söder. 

Fiskarter 
Gädda, Abborre, Mört

Fiskeregler
Rätt att fiska med handredskap – metspö, kastspö, flugspö och pimpel-
spö samt högst två drag efter båt. Fiskekortet är personligt och kan inte 
överlåtas. 

Övrig information
Den känsliga flodkräftan förekommer i sjöarna. För att förhindra smitta 
av kräftpest uppmanas alla fiskare att rengöra sina fiskeredskap innan 
fisket påbörjas. 

Vilka säljer fiskekort
Joytrail -  Forsbackabaden, Åmål
Åmåls Turistbyrå – Hamngatan 3, Åmål
Järnmagazinet – Fågelmyrsgatan 4, Åmål
Forsbacka Golfklubb – Forsbacka gård 301, Åmål

Pris
År: 200:-
Månad: 150:-
Dag: 50:-
Familj och sommargäster: 150:-
Alla över 16 år måste lösa fiskekort. 



2. Ömmelns FVO
Omfattar
Sjön Ömmeln

Fiskearter
Abborre, Gädda, Mört, Löja och Lake. 

Fiskeregler 
Fisket gäller enbart handredskapsfiske såsom metspö, spinnspöfiske, 
pimpelfiske. Ej fasta redskap. Trolling är ej tillåtet. Allmänna fiskeregler 
gäller.  

Vilka säljer fiskekort
Åmåls Turistbyrå, hamngatan 3, Åmål
Konsum i Svaneholm, Smedjegatan 1, Svaneholm

Priser
Dygn: 20 :-
Vecka: 60:-
Månad: 100:-
År: 200:-
Årskort gäller från datum till datum (Tex: 2016-05-05 till 2017-05-05)



3. Edslan FVO
Omfattar
Sjön Edslan

Fiskearter
Gädda, abborre, mört, lake, gers, sik och siklöja.  Det förekommer 
även enstaka öringar. 

Fiskeregler
Allmänna fiskeregler gäller. Generellt gäller trollingsförbud. Fiske med 
angeldon ej tillåten. 

Övrig information
I Edslan finns stora gäddor! Allt gäddfiske sker enligt principen Catch 
& Release. Dvs. att alla fångade gäddor släpps tillbaka levande. En 
båtramp finns i den sydöstra delen i närheten av Edsleskogs Wärds-
hus.

Vilka säljer fiskekort
Åmåls Turistbyrå – Hamngatan 3, Åmål
Bengtsfors Turistbyrå – Storgatan 8, Bengtsfors

Du kan också betala med Swish till tel: 123 122 93 19
Swisha minst en timme innan fisket börjar. I meddelandet skriver du 
Edslan. Om du vill Swisha i förväg så skriver du även när Du vill att 
fiskekortet skall börja gälla.

Pris
Dygnskort 50:- 
Månadskort 100:- 
Årskort 200:- 
Barn upp till 16 år fritt fiske.



4. Ängebytjärnet  - put & take
Åmåls kommuns ädelfiskevatten

Omfattar
Ängebytjärnet

Fiskearter
Regnbåge, öring och röding. 

Priser
Fiskekort Vuxen: 150:-
Fiskekort Junior (10-16 år): 75:-
Fiskekort Barn (0-10 år): GRATIS i vuxet sällskap
Fiskekort Flytring: 200:-

Vilka säljer fiskekort
Åmåls Turistbyrå -Hamngatan 3, Åmål
Örnäs Camping, Gamla Örnäsgatan, Åmål
Marin och Fritid - Örnäs Hamnterminal, Åmål
Team Sportia – Magasinsgatan 6, Säffle
Bengtsfors Turistbyrå – Storgatan 8, Bengtsfors
Sportfishing Dalsland - Vallsjön 710, Fengersfors

Du kan också köpa fiskekort via Swish på nr; 123 275 9157.

Flytring
I Ängebytjärnet är flytring tillåtet i hela tjärnet under hela säsongen med 
öppet vatten. Flytringsfiskare visar hänsyn till landfiskare och landfiska-
re har alltid företräde framför fiskare i flytring. När det gäller fiskeplats 
från flytring skall behörigt avstånd hållas så att inte fiskare hindrar 
varandra. 

Vår definition av flytring är att den ska vara utformad som en ”traditio-
nell” flytring och framföras med hjälp av att man paddlar med fötterna. 
Om flytringen framförs med åror är det betraktat som båt och är inte 
tillåtet. Egna båtar är inte tillåtet i området!



Regler
• Fiskekort skall lösas innan fisket börjar
• Kortet är giltigt max 24 tim
• Kortet skall bäras väl synligt och kunna visas för tillsynsman vid för 
  frågan
• Tillåtna redskap är flug/haspel/spinnspö/pimpelspö, max ett redskap 
  per person
• Vid öppet vatten (isfritt) skall fisket bedrivas från land eller brygga om 
  flytring ej används (se särskilda regler)
• Kortet är giltigt endast om datum och klockslag är ifyllt/kan bevisas
• Kortet är personligt och får ej överlåtas till annan
• All sorts mete och fiske med agn är ej tillåtet (gäller ej isfiske)
• Maxfångst 3 fiskar/kort
• Max 3 krokar/spölina (max ett redskap per person)
• Landad fisk får ej släppas tillbaka (om inget annat är överenskommet)
• Fiskekort/betalningsbekräftelse samt giltig legitimation skall på 
  anmodan visas för tillsynsman
• Barn (0-10 år) tillåts fiska med metspö (ej kastmete) och levande agn   
  i vuxet sällskap.

Överträdelse av dessa regler bedöms som olovligt fiske vilket kan 
medföra en kontrollavgift på 1 500 SEK. Fiske utan giltigt fiskekort är 
ett lagbrott och polisanmäles därefter. Tillsynsman har rätt att beslagta 
utrustning vid lagbrott eller misstanke om försök till lagbrott.



5. Käppesjön m.fl sjöars FVO
Omfattar
 
• Bockstenstjärnet
• Bräcketjärnet
• Brännemossetjärnet
• Bärutetjärnet
• Dammen
• Flottjärnet
• Gäddetjärnet
• Humletorpstjärnet
• Knarrbysjön
• Koppungstjärnet
• Kotjärnet

Fiskearter
Gädda, Abborre, Mört och Löja. I Knarrbysjön sätts det även ut öring. 

Fiskeregler
Det är endast tillåtet att fiska med handredskap i fiskevårdsområdet.  
Det är förbjudet att fiska i bäcken mellan Edslan och Knarrbysjön. 
I Käppesjön är det förbjudet att lägga i egen båt. Enbart ordentligt 
rengjorda redskap får användas. Agn som används i annan sjö får ej 
användas. Detta för att skydda den känsliga flodkräftan från smitta. 
Trolling ej tillåten.

Vilka säljer fiskekort
Åmåls Turistbyrå - Hamngatan 3, Åmål. 
ICA Nära i Fengersfors – Fabriksvägen 3, Fengersfors

Pris
Vecka: 80:-
År: 200:-

• Kristinedalstjärnet
• Kroktjärnet
• Kusetjärnet
• Käppesjön
• Lintjärnet
• Ryssetjärnet
• Rådanetjärnet
• S:t Hagtjärnet
• Storemossen
• Tansjön (gäller ej hela)
• Vikerudstjärnet



6. Ärr FVO
Omfattar
Sjön Ärr

Fiskearter
Braxen, benlöja, siklöja, gädda, abborre, mört, lake och nors. Gädda 
och abborre är de vanligast förekommande fiskarna men det finns även 
goda chanser att fånga regnbågsforell. Ädelfisk är inplanterad.

Fiskeregler
Fiskekortet skall medföras vid fiske. Endast handredskap gäller.
Minimimått för laxfiskar 60 cm.
Vid trolling max 4 spön/båt.

Vilka säljer fiskekort
Online på www.ifiske.se

Pris
År: 250 kr
Halvår: 150 kr
Vecka: 100 kr
Dag: 50 kr
Trollingkort dag: 150 kr
Familjekort år: 300 kr



7. Ånimmen FVO
Omfattar 
Ånimmen

Fiskearter
Abborre, gädda, ål, lake, braxen, mört och siklöja/vimma. Utsättning av 
lax, öring och röding sker regelbundet. 

Fiskeregler
Fisket gäller enbart handredskapsfiske såsom metspö, spinnspöfiske, 
pimpelfiske, angelfiske, trolling. Minimått lax och öring 60 cm, vättern-
röding 45 cm. Max 3 ädelfiskar per fiskekort och dag. Antal spön/beten 
vid trolling: 6 st/båt. Kräftfiske endast tillåtet för fiskerättsinnehavare.  
För fiske i Ånimmen krävs fiskekort.

Vilka säljer fiskekort
Dalslands Gästgiveri 
Turistbyrån i Åmål 
Järnmagazinet Åmål 
Marin och Fritid i Åmål
Turistbyrån i Mellerud 
Team Sportia, Mellerud 
XL Bygg, Mellerud
Snäjk, Vänersborg

Pris
Dagkort: 100:-
Veckokort: 150:-
Halvår: 200:-
Helår: 300:-
Familjekort: 350:-
Trollingdagkort: 150:- per person
Trollingårskort: 350:- per person
Allfiskekort 500:-

Fritt fiske för ungdom under 16 år



Hjälp oss stoppa kräftpesten!
Kräftpesten sprider sig i Sverige och hotar våra flodkräftbestånd. 
Kräftpest sprids främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor 
eller smittat vatten. Genom att följa reglerna nedan hjälper du till 
att förhindra spridningen.

Det är förbjudet att:
• Utan desinficering använda redskap för kräftfångst som tidigare 
  använts i ett annat vatten.
• Förvara, kasta eller använda som bete hela eller delar av kräftor i ett 
  annat vatten än där de fångats.
• I ett vatten rengöra eller kasta emballage som innehållit kräftor från 
  ett annat.

Tänk på att aldrig:
• Flytta båt eller kanot mellan vatten utan desinficering.
• Slå ut vatten från ett vattendrag i ett annat.
• Kasta tillbaka sjuka eller döda kräftor i vattnet.
• Använda fisk från ett vatten som bete i ett annat.

Desinficering sker genom:
• Torkning till fullständig torrhet
• Tvätt med T-röd (minst 20 min).
• Kokning eller djupfrysning
Anmäl alltid fångst eller observation av kräfta du misstänker är sjuk!



Allemansrätten 
Det finns mycket att upptäcka och uppleva i naturen. Lyssna 
på fåglarna. Plocka blommor att ta med hem. Ta med något 
att äta och gå ut i naturen, ensam eller tillsammans med 
vänner, familj eller släktingar. På många platser i naturen 
finns det särskilda ställen där man kan grilla. 

Det här får du göra i den svenska naturen

• Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för 
  nära bostadshus. Om du öppnar en grind måste du stänga den bak
  om dig.
• Gå, cykla och rida på privata vägar. • Tälta något dygn i naturen. Vill 
  du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
• Bada, åka båt och gå iland, men inte nära bostadshus.
• Plocka blommor, bär och svamp. 
• Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största 
   sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämt
   land).
• Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en 
  berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild 
  plats för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att elda. Fråga 
  din kommun vad som gäller.



För att alla ska kunna njuta av naturen och för att vi inte ska 
skada djur och natur behöver vi tänka på några saker:

• Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller
  odlad mark, till exempel åkrar.
• Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får 
  heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
• Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. 
  Då kan elden sprida sig.
• Du får inte ta eller skada träd och buskar.
• Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i 
  trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
• Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och 
  annat skräp kan skada djur och människor.
• Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att 
  ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
• Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du behö- 
  ver inte tillstånd för att fiska med metspö, kastspö vid kusten.
• Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 
  augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och
  skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.

Källa: Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se/allemansratten



Åmåls Turistbyrå
Här hittar du mer 
information om fiske 
samt fiskekort till alla 
FVO förutom Ärr.

Åmåls Turistbyrå
Hamngatan 3
66231 Åmål
Tel: 0532-17098
turism@amal.se

www.dalsland.com/amal
• Boende
• Mat & dryck
• Evenemang
• Se & Göra 

Varför inte kombinera din 
fisketur med en trevlig middag 
eller en skön natts sömn på ett 
hotell eller B&B? 
www.dalsland.com/amal
är din guide till ett ritkigt trevligt 
besök i Åmål. 


