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Fishing guide
Angelführer

Allmänna regler för kortfisket
General fishing license
regulations
Svenska

Fiskekortet är personligt
och får ej överlåtas. För
fisket gäller att endast
handredskap får användas.
Kräftfiske är ej tillåtet.
Speciella regler kan
finnas - se respektive
fiskevatten. Mer information finns på
www.fiskeland.se

English

Allgemeine Regeln für das
Fischen mit Angelkarte

The fishing license is
personal and not
tranferable. Only hand
tackle is allowed.
Crayfishing prohibited.
Special rules may apply
- se regulations for the
respective waters.
Get more infomation in
English on
www.fiskeland.se

Deutsch

Die Angelkarte ist persönlich und nicht übertragbar. Beim Angeln
dürfen nur Handgeräte
verwendet werden.
Krebsfang ist verboten.
Besondere Regeln siehe Regeln für die
einzelnen Seen.
Weitere information
www.fiskeland.se

Fiskerätt

Bengtsfors är en sjörik kommun med 399 sjöar på över en hektar, sammanlagt
13 400 hektar vatten, vilket utgör 13 % av kommunens totala yta. All fiskerätt
inom kommunens vattenområden är enskild. Fiske i dessa vatten får bedrivas
endast av den som innehar fiskerätt. Fiske för allmänheten får därför ske endast i de vatten för vilka fiskekort säljs. I kommunen finns cirka 12 500 hektar
med fiskevatten som omfattas av fiskekort. Skitfiske på dig!

Fishing rights

The Bengtsfors area contains 399 lakes exceeding 2,5 acres in size. A total of
33 500 acres raresenting 13 % of the municpalitys area. All fishing rights in
the Bengtsfors area are private. Only persons owning these fishing rights may
fish these waters. The public may fish only those waters for which fishing licenses are issued. Fishing licenses available to the public entitle the holder to fish
a total of 30 000 acres of waters in the Bengtsfors area. We wish you good luck
with your fishing!

Angelrecht

In der Germeinde Bengtsfors gibt es 399 Seen. Die Fläche der Gemeinde ist
1 025 km², davon ist 891 km² Landfläche und 13 % Wasserfläche (134 km²).
Das gesamte Angelrecht innerhalb der kommunalen Seen ist Privatrecht. Aus
diesem Grund ist öffentliches Angeln nur in den Gewässern erlaubt, für die
Angelnscheine verkauft werden. In der Gemeinde Bengtsfors stehen 12 500
ha Angelwässer zum Befischen mit Angelelerlaubnis zur Auswahl. Petri Heil!

Allemansrätten
Att ha fiske som fritidssysselsättning är att komma naturen nära. Denna del
av Sverige är synnerligen omväxlande med både kulturbygder och vildmark,
mängder av vatten och en rik fauna och flora. Tänk på att du är en gäst i
naturen och var rädd om den. Allemansrätt innebär också allemansvett. Skräpa
inte ner, var aktsam med eld, och stör varken människor eller djur.
Från 1 juni - 31 augusti gäller eldningsförbud i området, man få bara elda i de
iordningställda eldstäder.
Fishing as a hobby is a way of coming close to nature. The countryside in this
part of Sweden is greatly varied and rich in tradition, with ancient buildings and
wilderness, plenty of waters and a rich fauna and flora. Take good care of the
nature. The Swedish “allemansrätt” every-man’s-right also involves obligations.
Do not litter. From 1 June - 31 August is a fire ban in the Dalsland-Nordmarken
region, you may only light fires in the designated fire pits. Take care to disturb
neither people or animals.
Unsere Gemeinde ist ein Eldorado für den Angelsport. Die unzähligen Seen
bieten vielfältige Angelmöglichkeiten. Unsere Natur ist die Voraussetzung für
eine artenreiche Flora und Fauna. Helfen Sie mit, die Natur und Umwelt zu
bewahren indem Sie keine Schäden anrichten. Lassen Sie keinen Abfall in der
Natur zurück! Vom 1. Juni bis 31. August gibt in der Umgebung ein Feuerverbot, Sie dürfen nur die offiziellen Feuerstellen anwenden. Stören Sie weder
Menschen noch Tiere.

Övrigt

Odlad mark får inte beträdas, inte heller tomtmark, annat inhägnat område
eller industrimark och dylikt. 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 överträdelser beivras.

Besides

No trespassing on cultivated land, gardens or other fenced-off areas, and
industrial land etc. The fishing inspectors are provided with a special badge
and you are obliged to show your fishing license, identity, tackle or catch on
their request. The fishing regulations are also applicable under penalty of
law and infringement will be prosecuted.

Sonstiges

Es ist verboten, Ackerland, Privatgrundstücke und andere eingezäunte,
Bereiche, Industriegelände und ähnliche Gebiete zu betreden. Die Ispektoren der Fischereiaufsicht tragen ein besonderes Abzeichen. Auf Verlangen
der Inspektoren ist man verpflichtet die Angelkarte, den Personalausweis,
das Angelgerät und den Fang vorzuzeigen. Die Regeln zum Angeln sind
gesetzlich festgelegt. Übertretungen werden gerichtlich verfolgt.

Kommunfiskekort
District fishing license

Gemeinde-Angelkarte

Kommunfiskekort gäller följande vatten (se karta på sid. 14-15)
This fishing license is valid for following waters (see map on page 14-15)
Diese Angelkarte gilt für folgende Gewässer (siehe Karte Seite 14 -15)
1. Askesjö fvo, 2. Ärtingens fvo, 3. Granns fvo, 4. Ivägs fvo, 6. Marsjöns
fvo 9. Limmens fvo, 10. Västra Solsjöns fvo, 11. Östra Solsjöns fvo,
13. Svärdlångs fvo, 14. Stenebyälvens fvo, 15. Kesnacksälvens fvo,
16. Fillingsjöns fvo, 18. Bengtsbrohöljens fvo, 20. Råvarp fvo.
Kortet gäller för hela familjen, vilket inkludrar barn till och med fyllda 15 år.
Reglerna för respektive fiskevatten gäller även för kommunfiskekortet. Kommunfiskekortet kan köpas gällande för samma fiskevatten men med en veckas
giltighet. Fiskekortet kostar 500 kronor/år. Pris 250 kronor/familj.
The fishing license costs SEK 500:-/year. The license is valid for the whole
family including children of up to 15 years of age. Regulations for respective
fishing waters also apply to the district fishing license.
A one week fishing license for the same waters can be purchased for SEK 250
per family.
Diese Gemeinde Angelkarte gilt für obige Gewässer. Sie gilt sowohl für die
ganze Familie als auch für Kinden unter 15 Jahren. Die Angelvorschriften für
die jeweiligen Angelgewässer gelten auch für die Gemeinde-Angelkarte.
Die Jahreskarte kostet 500 SEK, die Wochenkarte 250 SEK.

Fiskekortet säljs hos:
Available at: / Wird verkauft von:
Bengtsfors: Turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, Skogstjänst tel. 0531-619 84,
Frendo telefon 0531-719 90.
Dals Långed: Handlar’n telefon 0531-400 41
Online:
Nu kan du enkelt köpa ditt fiskekort direkt online.
Buy your card online via iFiske.se.
Kaufen Sie die Angelkarte online.
				

1. Askesjö fiskevårdsområde
Omfattar: Askesjö, Ygnesjö, Husetjärn, Hedvatten, Udderudstjärn, Megsjön.
Areal: 384,0 hektar.
Kontaktmän: Sven-Erik Alfredsson, SE Skogstjänst, telefon 0531-619 84,
Sven-Erik Hell, telefon 0706-33 26 45.
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, SE Skogstjänst, Bengtsfors, telefon 0531-619 84, Sven-Erik Hell telefon 0531-128 44.
Priser: dagkort 50:-, veckokort 100:-, årskort/familjekort 200:-.
Fiskearter: abborre, gädda, mört och siklöja.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3

2. Ärtingens fiskevårdsområde
Omfattar: Ärtingen. Areal: 576,0 hektar.
Kontaktmän: Bengt Dåverhög, 070-322 65 34, bengtdaverhog@gmail.com
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, Dalslands
Camping & Kanotcentral telefon 0531-100 60, SE Skogstjänst telefon 0531619 84, Bengt Dåverhög telefon 0531-321 06, 070-322 65 34,
Priser: dagkort 40:-, veckokort 60:-, årskort 100:-. Trollingkort: dag
40:-, år 200:-. Samtliga kort gäller för hela familjen. Ungdomar under
16 år fiskar gratis, men under gällande regler.
Fiskarter: abborre, gädda,ål, sik, siklöja, mört, löja, lake, braxen, sarv,
sutare och sparsamt med regnbåge och gös.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3. Max 2 stycken handredskap per person.
Gös under 30 cm. återutsättes – med varsam hand!
Kommentar: Det finns gott om 2-kilos abborrar!

3. Granns fiskevårdsområde
Omfattar: Grann, Braxetjärn, Edstjärn och halva Relälven.
Areal: 650,0 hektar.
Kontaktmän: Hans Larsson, Dals-Ed, telefon 073-50 838 02, Urban Hennvik,
telefon 0705-70 28 56.
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå telefon 0531-52 63 55, Laxsjöns
Friluftsgård, Dals Långed telefon 0531-300 10, Norebyns Café & Camp, telefon 0531-350 17. Dessutom försäljningsställen i Dals Eds kommun samt hos
privatpersoner boende runt sjön.
Priser: dagkort 50:-, veckokort 100:-, årskort 250:-. Ungdomar under
16 år fiskar gratis från strand och i målsmans sällskap även från båt.
Fiskearter: abborre, gädda, mört, lake, sik, siklöja, löja, braxen och ål.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3.

4. Ivägs fiskevårdsområde
Omfattar: Iväg och halva Relälven.
Areal: 1 165,8 ha.
Kontaktmän: Göran Larsson, Dals Långed, telefon 070-521 00 09,
Åke Carlsson, Dals-Ed, telefon 0534-612 09
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55,
Göran Larsson telefon 070-521 00 09, www.ifiske.se
Priser: dagkort 50:-, veckokort 100:-, månadskort 150:-, årskort 250:-,
trolling 100:-/dag max 4 spön/båt. Samtliga kort gäller per familj.
Fiskearter: abborre, gädda, mört, lake, sik, siklöja, ål och öring.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3
Kommentar: Fiskrik sjö i vacker jordbruks- och skogsbygd med goda
möjligheter även till bad och friluftsliv.

5. Mastedalstjärnens fiskevårdsområde
Föreningen är för närvarande vilande och därför säljs inga fiskekort.

6. Marsjöns fiskevårdsområde
Omfattar: Marsjön med Lillesjön, Storsjön, Lysevattnet, Hivattnet, Savetjärn
och Torstjärnet.
Areal: 397,4 hektar.
Kontaktmän: Dag Rimmerfors tel. 0704-675 795
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, Värdshuset
Facklan, Jonas Löfqvist, telefon 0705-632 028; www.ifiske.se
Priser: dagkort 50:-, veckokort 100:-, årskort 300:-, familjekort 350:-.
Års- och familjekort gäller för kalenderår. Ungdomar under 16 år fiskar
gratis i målsmans sällskap.
Fiskearter: abborre, gädda, mört, sik, siklöja och ål.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3. Max ett handreskap per person. Det är
inte illåtet för allmänheten att fiska med nät eller att fiska från motorbåt
under gång, så kallad trolling. Kräftor och ål får inte fiskas.
Kommentar: Marsjöarna kräver försiktig båtkörning p.g.a. stor mängd stenar
och grund. En rekommenderad farled är markerad med sjömärken.
Vattenskoterkörning är förbjuden.
Du kan enkelt köpa ditt fiskekort direkt online.
Buy your card online via iFiske.
Kaufen Sie die Angelkarte online.

Scanna QR koden --->

Maps - Souvenirs - Brochures - Fishing licenses - Cottages
Bengtsfors Turistinformation - Storgatan 8 - 666 30 Bengtsors
+46(0)531 52 63 55
turist@bengtsfors.se - www.dalsland.com/bengtsfors

7. Laxsjöns fiskevårdsområde
Omfattar: Laxsjön och Långbrohöljen.
Areal: 1687,2 hektar
Arrendator: Laxsjöns Sportfiskare
Kontaktmän: Ulf Godtman, telefon 070-330 16 16
Fiskekortförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, ICA Billingsfors, telefon 0531-30030, Frendo Bensinstation, Bengtsfors 0531-71 990,
Laxsjöns Friluftsgård, telefon 0531-300 10, Handlar’n Dals Långed telefon
0531-400 41. www.ifiske.se
Priser: Dagkort 50:-, årskort 200:-, familjekort 250:-. Ungdom under 16 år
fiskar gratis med målsman som löst kort. Detta kort berättigar till fiske med
handredskap inklusive trolling med max 2 styck fiskande spön/båt. Samtliga i
båten skall ha giltigt fiskekort!
Trollingkort: 100:-/dag, 500:-/år. Max 8 styck fiskande spön/båt Samtliga i båten skall ha giltigt fiskekort (trollingkort). Med trollingkort får även fiske med
handredskap bedrivas.
Fiskarter: Öring, gädda, abborre, mört, braxen, sutare, sik, siklöja, sarv, lake
Fiskeregler: Allmänna, se sid. 2-3. Fiskekortet skall vara ifyllt med namn och
det skall bäras synligt. Fiske får ske med ett spö per fiskekort. Båt får användas. Ryckfiske är förbjudet liksom ståndfiske. För öring gäller ”catch and
release” hela året. Fisk som skall återsättas skall hanteras varsamt! Endast
gäddor mellan 50 - 80 cm får tas upp. Återsätt gärna rombärande honor av
Abborre. Endast fiske för husbehov.
Kommentar: Sjökort för Laxsjön finns att köpa på Bengtsfors turistbyrå.
Största gäddan som fångats vid sportfiske vägde 15,1 kg
och största abborren 2,45 kg! Bra isfiske på grov abborre.
Du kan enkelt köpa ditt fiskekort direkt online.
Buy your card online via iFiske.
Kaufen Sie die Angelkarte online.
Scanna QR koden --->

8. Lysetjärn med flera, fiskevårdsområde (put and take vatten)
Omfattar: Lysetjärn, Hagtjärn & Stortjärn
Kontaktuppgifter: Bengtsforsortens Fiskevårdsklubb, www.fiskaibengtsfors.se
Ulf Godtman, Bengtsfors telefon 070-330 16 16
Fiskekortsförsäljare: www.ifiske.se
Bengtsfors turistbyrå telefon 0531-52 63 55,
SE Skogstjänst telefon 0531-619 84, Frendo telefon 0531- 719 90
Allmänna regler:
Fiskekortet skall bäras väl synligt i den medlevererade plastfickan. Barn upp
till 12 år fiskar gratis i sällskap med målsman som löst fiskekort.
Fiskesäsong: Från andra fredagen i maj (kl. 20.00) till och med 31/10.
Lysetjärn (spinn samt flugfiske)
Endast fiske med ett spö/kort är tillåtet. Max två laxartade fiskar per kort och
dag i Lysetjärn, Stortjärn och Hagtjärn tillsammans. Flytringsfiske är tillåtet
om separat fiskekort löses. Fiske får ej ske från båt, kajak, kanot, SUP eller liknande. OBS! Allt mete samt fiske med kastdobb/flöte/bottensänke är förbjudet!
Fiskarter: regnbåge, öring, röding samt abborre.
Hagtjärn (spinn, fluga samt mete)
Endast fiske med ett spö/kort är tillåtet. Max två laxartade fiskar per kort och
dag i Lysetjärn, Stortjärn och Hagtjärn tillsammans. Fiske får ej ske från båt.
Fiske från flytring, kanot, kajak och liknande är tillåtet om separat fiskekort
löses. Mete är tillåtet! Fiskarter: abborre samt ruda.
Stortjärn (spinn, fluga samt mete)
Endast fiske med ett spö/kort är tillåtet. Max två laxartade fiskar per kort och
dag i Lysetjärn, Stortjärn och Hagtjärn tillsammans. Fiske får ej ske från båt.
Fiske från flytring, kanot, kajak och liknande är tillåtet om separat fiskekort
löses. Mete är tillåtet. Fiskarter: öring, röding samt abborre.
Priser:
Dygnskort 150:Dygnskort med flythjälp 200:Veckokort 600:Veckokort med flythjälp 800:Priserna gäller för fiske i alla tre tjärnen.
Var uppmärksam på att det är olika regler i de tre tjärnen.
Du kan enkelt köpa ditt fiskekort direkt online.
Buy your card online via iFiske.
Kaufen Sie die Angelkarte online.
Scanna QR koden --->

9. Limmens fiskevårdsområde
Omfattar: Limmen. Areal: 238,1 hektar.
Kontaktmän: Bo Andersson, telefon 070-325 60 49.
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, Bo Andersson, telefon 070-325 60 49 samt Sigrid Andersson, telefon 0531-240 31.
Priser: dagkort 50:-, veckokort 150:-, årskort 300:-.
Alla fiskekort gäller per familj, till familj räknas barn under 18 år. Årskortet
gäller ett år från försäljningsdatum.
Fiskearter: öring, abborre, gädda, mört och lake.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3. Fiske får bedrivas med ett spö per fiskekort respektive familjemedlem. Kräftfiske ej tillåtet i sjön Limmen. Fiske ej
upplåtet för allmänheten i Suledsälven.
Kommentar: Fiskevårdsområdet kan erbjuda ett mycket bra fiske efter
gädda och grov abborre.

10. Västra Solsjöns fiskevårdsområde
Omfattar: Västra Solsjön, Lofterudstjärnet, Torebytjärnet, Svartavattnet,
Intaketjärnet, Husetjärnet, Kotjärnet och Kasetjärnet.
Arel: 207,7 hektar.
Kontaktmän: Willy Eliasson, telefon 07068 18 039.
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, Anna-Gerd
Albinsson, telefon 070-573 41 71, Gösta Adolfsson, telefon 070-510 78 43.
Priser: dagkort 30:-, veckokort 50:-, årskort 100:-.
Ungdomar under 16 år fiskar gratis.
Fiskearter: abborre, gädda, mört, siklöja, lake.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3. Ej trolling.

11. Östra Solsjöns fiskevårdsområde
Omfattar: Östra Solsjön, Mögsjön och Ödegårdstjärnet. Areal: 115,7 hektar.
Kontaktmän: Jarl Eliasson, telefon 070-580 99 90.
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55
Priser: dagkort 50:-, veckokort 150:-, årskort 300:-.
Fiskearter: abborre, gädda, mört, siklöja och röding.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3.

12. Södra Lelångs fiskevårdsområde
Omfattar: Södra Lelång, Sillesjö/Sillebäcken, Ampetjärn/Ampetjärnsbäcken,
Dammtjärn/Dammtjärnsbäcken, Flatetjärnet/Flatetjärnsbäcken, Käretjärnet/
Käretjärnsbäcken.
Areal: 2 614 hektar.
Kontaktmän: Morgan Magnusson, Bengtsfors telefon 0708-64 09 01.
Fiskekortsförsäljare: www.ifiske.se; Bengtsfors turistbyrå, tel. 0531-52 63 55,
SE Skogstjänst, telefon 0531-619 84
Priser: dagkort 50:- , veckokort 100:-, årskort 200:-. Trollingkort: 500:-/år
och 100:-/dygn. Trollingkortet gäller ej för hela Lelång och max 4 beten
per kort. Barn upp till 16 år fiskar gratis.
Fiskearter: abborre, gädda, mört, sik, siklöja, nors, lake, ål, braxen,
sarv, löja, vätternröding, gullspångslax, öring, elritsa, gärs och minst
två simparter, sten- och hornsimpa samt ytterligare några arter i mindre
förekomst.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3. Trollingkortet gäller ej för hela Lelång.
Övriga kort gäller för Södra Lelångs fiskevårdsområde.Minimimått: öring,
röding och lax 60 cm. Fiskevattensgräns se karta på mittuppslaget.
Övrigt: Endast spöfiske i sydligaste delen av Lelång, dvs. från gamla stenbron
och norrut till en linje mellan Rosellmagasinet på östra sidan och över till
spetsen på udden som delar kanalinloppet och strömmen mot kraftstationen.
Endast spöfiske även inom området 50 meter från Greaströmmens utlopp i
Lelång. Välkommen till Lelång!
Du kan enkelt köpa ditt fiskekort direkt online.
Buy your card online via iFiske.
Kaufen Sie die Angelkarte online.
Scanna QR koden --->

13. Svärdlångs fiskevårdsområde
Omfattar: Svärdlång. Areal: 491,9 hektar.
Kontaktman: Klas Leander, telefon 0706-51 81 30, klas.leander@telia.com
Fiskekortsförsäljare: I Bengtsfors: Turistbyrå tel. 0531-52 63 55, Frendo
tel.0531-71 990, Skogtjänst tel.0531-619 84, Silverlake tel.0531-121 73; i Gustavsfors på Optimisten tel.0531-200 01; Skåpakiosken tel. 0531-108 57.
Priser: dagkort 50:-, veckokort 100:-, årskort 200:-, Trolling dagskort: 100:Fiskekorten gäller per familj med barn upp till 18 år. Fiskekort erfodras ej för
enskilda barn upp till 16 år.
Fiskearter: abborre, braxen, gädda, lake, mört, sik, siklöja, ål och öring.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3. Fiskekortet gäller endast i
sjön Svärdlång. Minimått för lax och öring är 35 cm. Öringen
är fridlyst 1 oktober - 1 januari.
Du kan enkelt köpa ditt fiskekort direkt online. www.ifiske.se
Buy your card online via www.ifiske.se
Kaufen Sie die Angelkarte online www.ifiske.se

14. Stenebyälvens fiskevårdsområde
Omfattar: del av Stenebyälven, sträckan från landsvägsbron vid Korsbyn
nedströms till Laxsjön. Areal: 4,5 hektar.
Kontaktman: Kjell Johansson, tel. 0531-330 86, info@dalslandsaktiviteter.se.
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531- 52 63 55, Brohögens
Bensin o. Service, telefon 0531-306 08, Dalslands Aktiviteter AB.
Priser: dagkort 25:-, veckokort 50:-, årskort 75:-. Årskortet gäller för kalenderår. Barn upp till 12 år fiskar gratis i sällskap med målsman som har fiskekort.
Fiskearter: gädda, abborre, ål, mört och öring.
Fiskeregler: allmänna, se sidorna 2-3. Fiskeupplåtelsen gäller för perioden
1/3-15/9. Under övrig tid är fiske förbjudet.
Fishing is permitted from 1 March until 15 September.
Die Angelkarte gilt vom 1.3-15.9. in der übrigen Zeit gilt Angelverbot.

15. Kesnacksälvens fiskevårdsområde
Omfattar: Båtviksviken och Gummenäsviken (i Lelång), Ramsbytjärn,
Rimtjärn, Skriktjärn, Dammtjärn, Motjärn, Kisslebergstjärn, Rötjärn, Bottensjön, Snaggenässjön, Långtjärn, Svarttjärn, Hammartjärn, Abborrtjärn,
Lysetjärn, Lyssjö och Örletjärn samt vissa mindre biflöden till dessa vatten.
Areal: 632,5 hektar.
Kontaktmän: Börje Bryntesson, telefon 0531-250 34, Bele Fredriksson,
telefon 0531-250 74,
Fiskekortförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, Börje
Bryntesson telefon 0531-250 34, Bele Fredriksson telefon 0531-250 74.
Priser: dagkort 50:-, veckokort 100:-, årskort 200:-, familjekort 250:Till familj räknas barn under 16 år. Trollingkort 100:-/sjö och dag.
Fiskearter: abborre, gädda, mört, sparsamt med öring, lake, sik, siklöja, ål,
löja, braxen, sutare, sarv, ruda och vimma.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3.

16. Fillingsjöns fiskevårdsområde
Omfattar: Fillingsjön, Årbolsälven, Gottarsbyälven, Håltjärn, Långetjärnet,
Rönningtjärn, Dåverudstjärn, Dåverudsälven, Höljen, Holtaneälven, Väntjärn,
Sinsterudstjärnet, Rösetjärn, Slängomtjärn, Orsbytjärn, Abborretjärn med
bäckar.
Areal: 238,6 hektar.
Kontaktmän: Erik Sandberg, telefon 070- 341 20 69, Amar Bouakkas, telefon
076 093 48 77
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, Dalslands
Camping & Kanotcentral telefon 0531-100 60, SE Skogstjänst telefon
0531-619 84.
Priser: dagkort 50:-, veckokort 100:-, årskort 200:-, familjekort 200:-.
Fiskearter: abborre, gädda, sutare, braxen, mört, löja, ål, lake, slom och
öring.
Fiskeregler: allmänna, se sidorna 2-3. Ungdomar under 16 år fiskar gratis
men under gällande regler. Fiske efter öring förbjudet 15/9-28/2. Fiske får ej
bedrivas i fiskevårdområdets åar och bäckar. Minimått på öring 30 cm.
Båtramp vid Sandviken, Fillingesjön.
Fishing is not permitted in the rivers and streams of the fishing conservation
area. Minimum size of salmon trout 30 cm. Fishing for trout prohibited in
period 15/9–28/2.
Es ist nicht erlaubt in den Flüssen und Bächen der Fischschutzgebiete zu
angeln. Mindestlänge für Forelle 30 cm. Angelverbot für Forelle 15/9–28/2.

17. Västra Silens södra fiskevårdsområde
Omfattar: Västra Silen (Dalslandsdelen), Skogstjärn, Klipperudstjärn,
Göteborgstjärnet och Orremossetjärnet. Areal: 2 210 hektar.
Kontaktmän: Niclas Nätt, telefon 070-567 64 13.
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531- 52 63 55, Frendo
telefon 0531-719 91, SE Skogstjänst telefon 0531-619 84, Silverlake, telefon
0531-106 40; Gustavsfors: Optimistens Lanthandel telefon 0531-200 01, Gunnel Andrée, Vammerviken telefon 0531- 201 07,
Priser: dagkort 60:-, veckokort 200:-, årskort 300:-. Barn under 16 år gratis.
Trollingkort: dagkort 200:-, veckokort 500:-, årskort 1 000:-.
Fiskarter: ål, siklöja, nors, gädda, öring, sik, benlöja, braxen, sarv, elritsa, mört,
lake, storspigg, stensimpa, bergsimpa, hornsimpa, gärs och abborre.
Fiskeregler: allmänna, se sida 2-3. Trolling max 4 ädelfiskar per kalenderdag
och båt. Max 1 ädelfiskar per kalenderdag och kort. Minimimått på lax och
öring 60 cm. Fånga fisk med förstånd och skräpa ej ner i naturen!
Max 4 spön/trollingkort. Fiskekorten gäller numera för hela Västra Silen.
Djupkarta över hela sjön finns att köpa för 100:- st på Bengtsfors Turistbyrå.

Välkommen att besöka fritidskontoret!
Vi jobbar med föreningsservice, simskola och utgivning
av fiskeguiden med mera.
Kontakt: Johan Lilljeqvist, 0531-52 63 52 ,
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se,
Besöksadress: Majbergsvägen 1A, Bengtsfors

18. Bengtsbrohöljens fiskevårdsområde
Omfattar: Bengtsbrohöljen, Övre Höljen och Nedre Höljen.
Areal: 139,6 hektar.
Arrendator: Billingsfors Amatörfiskeklubb.
Kontaktmän: Frank Weiland telefon 072-213 35 31, Bernt-Erik Martinsson,
telefon 070-684 64 55.
Priser: dagkort 20:-/person, årskort 80:-/familj.
Fiskearter: gädda, abborre, mört, sik, siklöja, lake, ål, öring och regnbåge.
Fiskeregler: allmänna, se sidorna 2-3. Fiskekortet gäller endast i Bengtsbrohöljen, vars södra fiskegräns är 200 meter norr om järnvägsbron vid 20:e slussen. Fiske får ej bedrivas i strömmande vatten vid kraftstationen i Bengtsfors.
Höljerudsforsarna: Beträffande kortförsäljningen för Höljerudsforsarna
hänvisas till www.fiskekort.se/billingsfors. Kortpris 250:-/dygn; max 6 kort
mellan måndag-onsdag.

19. Edslans fiskevårdsområde
Omfattar: Edslan, Areal: 553 hektar
Kontaktmän: Reiner Jansson, telefon 070-978 15 79.
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå telefon 0531-52 63 55, Åmåls
turistbyrå telefon 0532-170 98, Bengt Eriksson, telefon 0532-511 28, Edslans
Värdshus telefon 0532-510 55 , Rune Emanuelsson, telefon 070- 890 26 06,
Birgitta Olsson, telefon 070-582 50 69, Peter Jansson, telefon 070-339 81 36,
Sven Olof Fahlén, telefon 073-047 33 45. www.ifiske.se
Priser: dygnskort 50:-, månadskort 100:-, årskort 200:-.
Barn upp till 16 år fritt fiske.
Fiskeregler: allmänna, se sid. 2-3
Du kan enkelt köpa ditt fiskekort direkt online.
Buy your card online via iFiske.
Kaufen Sie die Angelkarte online.
Scanna QR koden --->

20. Råvarp fiskevårdsområde
Omfattar: Råvarp. Areal: cirka 680 hektar.
Kontaktmän: Henrik Torstensson, telefon 070-848 42 38, www.ravarp.se
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, Handlar’n,
Stenebyvägen 30, Dals Långed telefon 0531-400 41, Högsbyns fritidscenter
telefon 0531-430 40 eller 070-816 65 16. www.ifiske.se
Priser: dygnskort 50:-, veckokort 100:-, årskort 250:-, familjeårskort 300:-,
trollingkort 100:-/dygn samt metekort 100:-/dygn. Barn under 16 år fiskar
gratis.
Fiskearter: gädda, abborre, ål, lake, siklöja (vimma), sik, öring, braxen, sutare.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3. Ryckfiske är förbjudet.
I alla tillflöden till Råvarp gäller fiskeförbud.
Du kan enkelt köpa ditt fiskekort direkt online.
Buy your card online via iFiske.
Kaufen Sie die Angelkarte online.
Scanna QR koden --->

21. Östra Silens fiskevårdsområde
Omfattar: Östra Silen. Areal: 4 050 hektar.
Kontaktmän: Jarl Eliasson, telefon 0531-613 76, Tord Johansson, telefon
0531- 619 77.
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå telefon 0531-52 63 55, Årjängs turistbyrå telefon 0573-141 00, Silleruds Handel telefon 0573-401 50, Höglunds
Järn, Åmål telefon 0532-121 00
Priser: dagkort 50:-, veckokort 150:- , årskort 300:-,
Trollingkort: dag 100:-, vecka 300:- och årskort 500:-.
Fiskearter: gädda, abborre, mört, sik, siklöja, öring, röding, gullspångslax,
lake, ål och braxen.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3. Trollingfiske max 4 drag/båt. Fiske efter
öring och röding är förbjudet 1/10-31/12. Max 3 stycken laxfiskar per dag och
kort. Minimått för öring, röding och gullspångslax 50 cm. Ungdomar under
16 år får fiska gratis med handredskap.
Kommentarer: bra bestånd av grov öring och röding.

22. Norra Lelångs fiskevårdsområde
Omfattar: Norra Lelång (norr om gräns vid Torrskog-Mallvik till Gustavfors
vid Hallön), Långtjärn, Holmtjärn och Gunnarstjärn.
Kontaktmän: Olle Wassberg, telefon 0573-301 97, Lennart Svensson, telefon
0573-33018, Maria Krainskij Bustelund 0730531540
Fiskekortsförsäljare: Bengtsfors turistbyrå, telefon 0531-52 63 55, Årjängs
turistbyrå, telefon 0573-141 00, Optimistens lanthandel, Gustavsfors telefon
0531-200 01 och kontaktmännen. www.ifiske.se
Priser: dagkort 60:-, veckokort 250:-/familj, årskort 400:-. Trolling: 100:-/dag
och person, 300:-/vecka och person, 700:- kr/år och person. För trollingfiske
i norra delen av Lelång skall giltigt trollingkort för Norra Lelångs fvo lösas
och medföras vid trolling. Kortet gäller för 4 stycken beten/båt. Max 3 stycken
laxfiskar/dygn.
Fiskearter: abborre, gädda, mört, sik, siklöja, nors, lake, ål, braxen, sarv, löja,
öring, regnbåge, gullspångslax, elritsa, gärs, röding och minst två simparter,
sten och hornsimpa samt ytterligare några arter i mindre förekomst.
Fiskeregler: allmänna, se sidan 2-3. Fiskekort ska medföras vid fiske. Dragrodd max 2 drag/båt och 3 st. laxfiskar/dag. Förbudsområde är markerat vid
kraftverket i Lennartsfors, fiskeförbud gäller 100 meter uppströms och 100
meter nedströms kraftverket. Minimått 60 cm för laxöring, gullspångslax och
röding. Fiskeförbud under tiden 1/9-31/12. Fiske i rinnande vatten är förbjudet. Fiskevattensgräns Torrskog-Mollvik/Gustavsfors vid Hallön. Barn som ej
fyllt 12 år får fiska utan fiskekort i sällskap av förälder med gällande fiskekort.
Kommentarer: Norra delen av Lelång är mycket fiskrik, här finns stor gädda
och abborre, gullspångslax och öring, västersilsöring och
vätternröding.
Nu kan du enkelt köpa ditt fiskekort direkt online.
Buy your card online via iFiske.
Kaufen Sie die Angelkarte online.
Scanna QR koden --->

Sportfiskeklubbar i Bengtsfors kommun
•
•
•

Billingsfors Amatörfiskeklubb
kontakperson Frank Weiland, telefon 072-213 35 31.
Bengtsforsortens Fiskevårdsklubb
kontaktperson Ulf Godtman, telefon 070-330 16 16.
Dingelviks Sportfiskeklubb
kontaktperson Larseric Magnusson, telefon 0531-409 33

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!

Crayfish disease!

Crayfish disease spreading in Sweden and threatens our population of
noble crayfish. Crayfish disease is transmitted by signal crayfish, infected
noble crayfish and infected water.
It is prohibited to:
• Use crayfishing equipment in different waters without intermediate desinfection.
• Store, discard or use as bait whole or parts of crayfish in any other water
than where they were caught.
• Clean or discard crayfish wrapping in any other water than where the
crayfish were caught.
Remember never to:
• Move a boat or a canoe between waters without intermediate desinfection
• Let out water from one water into other
• Through back infected or dead crayfish into the water
• Use fish from one water as bait in another
Methods for disinfection:
• Drying to complete dryness
• Washing with ethanol (minimum 20 minutes)
• Boiling or Deepfreezing
Always report all catches or observations of crayfish suspected to be infected!

Die Krebspest!

Die Krebspest hat sich in Schweden verbreitet und droht unsere
Edelkrebse auszurotten. Krebspest verbreitet sich vorwiegend durch Signalkrebse, pestbefallene Edelkrebse oder angestecktes Wasser. So verhindern wir
die Verbreitung der Krebspest:
Es ist verboten:
• Ohne Desinfizierung Krebsfanggeräte anzuwenden, die vorher in anderem Wasserlauf benutzt worden sind.
• Ganze oder Teile von Krebsen, in jedem Wasserlauf wo sie nicht gefangen
sind, aufzubewahren, als Köder zu benutzen oder darin wegzuwerfen
• Verpackungen, die Krebse von einem Wasserlauf enthalten haben, in anderem Wasserlauf zu säubern machen oder darin wegzuwerfen
Zur Beachtung:
• Nie Boote oder Paddelboote ohne Desinfizierung zwischen verschiedenen
Wasserläufen transportieren.
• Nie Wasser aus einem Wasserlauf in einen anderen ausschütten.
• Nie kranke oder tote Krebse ins Wasser zurückwerfen.
• Nie Fische aus einem Wasserlauf in einem anderen als Köder benutzen.
Desinfizierung erfolgt durch:
• Trocken zur völlingen Dürre
• Reinigung mit Brennspiritus „T-röd“ (mindesten 20 Minuten)
• Kochen oder Tiefkühlung
Melden Sie immer Fänge oder Beobachtung von Krebsen, die Grund zum
Verdacht auf Krebspest geben!
Information:		
Länstyrelsen Västra Götalands län
			+46(0)10-224 40 00
			www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Fiskeupplevelser i Dalsland, Värmland & Norge
www.fiskeland.se

Sjösättningsramper

I många sjöar finns sjösättningsramper för båtar som transporteras på trailer,
vid de flesta finns även en landstigningsbrygga vid rampen. På fiskeland.se visar vi en del av de ramper som är tillgängliga för dig som kommer hit & fiskar.
För vissa ramper kan de förekomma en så kallad ”ramp-avgift” i dessa fall
finns det information om detta på skyltar osv. Se till att parkera bil /släp på
anvisade platser.
Några goda råd för god ”ramp-kultur”:
• Gör i ordning din båt och trailer för sjösättning på en plats så att du inte
hindrar andra från att sjösätta.
• Tilta upp motorn och backa ner i vattnet så att vattenytan når strax under
hjulcentrum på bakre trailerhjulen.
• Dra handbromsen på trailern och bilen. Släpp den extra säkerhetshaken
mellan båt och trailer. Veva i båten med vajerkroken fasthäktad i båtens
för. Släpp inte veven!
• Koppla loss vajerkroken och bind fast båten.
Slipway
Many lakes have boat ramps and dock spots for boats! Some ramps are described on thewebsite www.fiskeland.se.
Bootsrampen
In vielen Seen gibt es Rampen und Anlegestellen für Boote! Auf der Website
www.fiskeland.se sind einige Rampen beschrieben.

Kanotfiskekort
Omfattar: Östra och Västra Silens, Foxens, Blomskogs, Stora Lee-Struvens,
Lelångs, Svärdlång, Laxsjön, Östervallskogs, Järnsjöns och Töck-Hurrsjöarnas
fiskevårdsområden. OBS - det gäller fiskeförbud på svenska sidan av Stora Le!
Fiskeregler: Med Kanotfiskekortet ges tillstånd att fiska med spö, fluga, spinn
och pimpel och max två drag per kanot. Från och med den 1 september till
årets slut är alla lax- och öringsorter fridlysta. Kortet är personligt. Det ska
medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsynsman eller fiskerättsägare. Barn som ej fyllt 12 år får fiska utan eget fiskekort i sällskap med vuxen
som har ett gällande fiskekort. Överträdelser gällande bestämmelser medför
åtal och kortets indragande. Minimått Lax, Öring och Röding 60 cm.
Fiskekortsförsäljare: Fiskekortet finns att köpa på Turistbyrån i Bengtsfors
och hos de flesta kanotuthyrarna. Fisket ska ske endast som husbehovsfiske.
www.dalslandnordmarken.se
Priser: dagkort 50:-, veckokort 200:Du kan enkelt köpa ditt fiskekort direkt online.
Buy your card online.
Kaufen Sie die Angelkarte online.
Scanna QR koden --->

Litet fiskespråkslexikon

Abborre		Perch			Barsch
Allmänna		General			Allgemeine
Braxen			Bream			Brasche
Dagkort		Day permit		Tageskarte
Dygnskort		
24-hourslicense		
24 std. Karte
Familjekort 		
Family license 		
Familienkarte
Fiskarter		
Fishing species 		
Fischart
Fiskekort		Fishing license		Angelkarte
Försäljare		Salesman		Verkäufer
Förbjudet		Prohibited		Verboten
Gädda			Pike			Hecht
Gäller			Valid			gültig
Gärs			Ruff			Kautbarsch
Gös			Pike-perch		Zander
Handredskap		
Hand-held tackle
Handgrät
Kastspö, Spinnspö
Spinning rod		
Spinnangel
Lake 			Burbot			Aalraupe
Löja			Bleak			Maräne
Metspö			Float-fishing rod
Angelrute
Målsman 		Guardian		Vormund
Månadskort 		
Monthly ticket		
Monatskarte
Mört 			Roach			Plöte
Omfattar		Includes		Umfasst
Regnbåge 		
Rainbow trout		
Regenbogenforelle
Ryckfiske		Gaff fishing		Ruckangeln
Röding			Char			Saibling
Siklöja 			Vendace		Kleine Maräne
Sjön			Lake			See
Ståndfiske		Setlines			Standangeln
Sutare 			Tench			Schleie
Tillåtet 			Permitted		Erlaubt
Ungdomar 		Youth			Jugendliche
Veckokort 		
Weekly license		
Wochenkarte
Årskort 			Annual license		Jahreskarte
Öring 			Brown trout		Bachforelle
Övrigt			Other			Sonstiges
Further translations / Weitere Übersetzungen www.fiskeland.se		
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I Bengtsfors kommun har vi 399 sjöar. De flesta av
sjöarna är också utsökta fiskevatten. Här väntar storgäddan, aborren och öringen med flera.
Vi ingår i området Fiskeland.
Oavsett om du är en inbiten sportfiskare eller bara
vill prova på fiske med familjen under din semester
är Fiskeland ett perfekt område! På svenska sidan
består det av Dalsland och södra Värmland och på
norska sidan Akershus och Östfold fylke. Här finns
en mångfald av sjöar och vattendrag med bra fiske,
och vid flera av dem erbjuds fina sjönära boenden,
bra båtar och gott värdskap.
Skitfiske på dig!
www.fiskeland.se

