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I Dals-Eds kommun finns över 400 sjöar med otaliga möjligheter och
utmaningar att pröva sina fiskefärdigheter, vare sig du vill jaga storgädda, pimpla röding eller meta abborre. I de flesta fiskevatten i Dals-Ed
behöver du lösa fiskekort för att få fiska, och för de flesta av dessa kan
man köpa sitt fiskekort online. Här kan du läsa vilka fiskeregler som gäller och se kartor över var korten är giltiga. Några vattendrag är inte
organiserade i fiskevårdsområden, och där krävs markägarens tillstånd
för att få lov att fiska. Ta noga reda på vilka bestämmelser som gäller
för det vatten du ska fiska i.

Kommunfiskekort

Dals-Eds kommunfiskekort omfattar 15 fiskevårdsområden. Fiskekortet gäller för
en hel familj. Finns som vecko- eller årskort. Regler för respektive sjö gäller även för
kommunkortet.
Omfattar: Lilla Le/Timmertjärn; Grann; Skottesjön; Mellan Kornsjön; Norra Kornsjön;
Vångsjön; Gravdalssjön m.fl. sjöar; Kesnackälven; Stamnåra; Stora/Lilla Sågtjärn; Rävmarken; Östra Örekilsälven m Madsjön; Västra Örekilsälven; Åsen; Gesäter
Fiskekortförsäljare: iFiske Scanna QR koden --->
OBS! På den svenska sidan av Stora Le är det ej tillåtet att fiska!
Det är inte heller tillåtet att fiska i Tresticklans Nationalpark!

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. Fisket ska ske endast som husbehovsfiske.
Fiskekortsförsäljare: Fiskekortet finns att köpa på Turistbyråer
och hos de flesta kanotuthyrarna. Online - scanna QR koden --->
Du kan enkelt köpa ditt fiskekort online.
Priser: dagkort 50:-, veckokort 200:-

Lilla Le/ Timmertjärn

Omfattar: Lilla Le/ Timmertjärn; Areal: 82 hektar
Fiskarter: Goda bestånd av gädda, abborre och mört. Begränsat siklöja & röding.
Fiskeregler: Kräftfiskeförbud! Endast handredskap och all trollingfiske med djuprigg
är förbjudet. Fiske från förbränningsmotordriven båt är ej tillåtet. All fordonstrafik på
isen är förbjuden. Minimimått Röding är 40 cm. Fiskeförbud 1.10. - 20.12. på grund
av rödinglek. Lilla Lee är en reservvattentäkt för kommunen. All isättning av trailerbåtar är förbjuden då Lilla Lee har kvar ett bestånd av den fridlysta flodkräftan.
Hyrbåt rekommenderas. *Fiskekortet gäller för en familj.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed och
iFiske Scanna QR koden --->

Grann

Omfattar: Grann, Braxetjärn, Edstjärn och halva Relälve
Areal: 650 hektar
Fiskarter: Abborre, gädda, mört, lake, sik, siklöja, löja, braxen och ål.
Fiskeregler: Kortet är personligt. Det ska medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsynsman eller fiskerättsägare. För fisket gäller att endast handredskap får
användas. Kräftfiske är ej tillåtet. Sjösättningsramp vid sydöstra delen av sjön Grann.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed; Bengtsfors turistbyrå; Laxsjöns Friluftsgård; Norebyns Café & Camp. Dessutom hos privatpersoner boende runt sjön.
Ungdomar under 16 år fiskar gratis från strand i målsmans sällskap även från båt.

Skottesjön

Omfattar: Delar av Töftedalsälven och Örekilsälven.
Fiskarter: Abborre, gädda, mört och ål.
Fiskeregler: Kortet är personligt. Det ska medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsynsman eller fiskerättsägare. Endast handredskap. Spinn, haspel, fluga,
metspö och pimpel. Skottesjön ligger ca 1,5 mil väster om Dals-Eds samhälle vid väg
166. Det finns en fin kommunal badplats vid Skottesjön. Ingår i kommunfiskekortet
för Dals-Ed.

Södra Kornsjön

Omfattar: Södra Kornsjön
Fiskarter: Goda bestånd av gädda, abborre och mört. Begränsat sik, siklöja och
sutare.
Fiskeregler: Endast handredskap, fiske med fasta redskap är förbjudet. Under
våren är det fågelskydd i Kynne älv fram till 15 juni. Barn under 12 år får fiska
gratis om de åtföljs av en medföljande person med
giltig fiskekort. Sjösättningsramp i norra delen.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed och iFiske
Scanna QR koden --->

Mellankornsjön

Omfattar: Mellan Kornsjön. (Noraneälven och Grubberödsälven undantagen)
Areal: 786 hektar
Fiskarter: Goda bestånd av gädda, abborre, ål, sutare, sik och mört.
Fiskeregler: Endast handredskap, fiske är tillåtet under hela året 1/1 – 31 /12.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed

Norra kornsjön

Omfattar: Norra Kornsjön (även del som ligger i Norge)
Fiskarter: Goda bestånd av abborre, gädda, mört och siklöja. Begränsat ål &
öring.
Fiskeregler: Endast handredskap hela året. God tillgång för den som fiskar med
båt med iläggningsramp och parkering för bil och trailer.
Boatramp: vid Kornsjöbukta och Jakobsrud.
P-avgift (inkl.ramp) 40:Fiskekortförsäljare: iFiske
				
Scanna QR koden --->

Vångsjön

Omfattar: Vångsjön och Vägneälven Areal: 1,05 kvadratkilometer
Fiskarter: Gädda, abborre, ål, sarv, gärs, björkna, lake, mört, löja, braxen,
gösyngel och sutare.
Fiskeregler: Endast handredskap. Fiske är tillåtet under hela året. Båtramper
finns vid väg 164; den är en mindre båtramp.
Fiskekortförsäljare: Hos privatpersoner boende runt sjön.

Gravdalssjön

Omfattar: Gravdalssjöns, Deltjärn, Hagetjärn, Försjön,Sämsjön, Nössjön och
Kvarnetjärn. Areal: 8,2 kvadratkilometer
Fiskarter: Röding, abborre, gädda, mört, sutare, braxen,
siklöja, lake mm
Fiskeregler: Endast handredskap. Fiske med spinnspö från
land och roddbåt, ev. båt med elmotor. Fiske med nät är
förbjuden samt djupgående fiskemetoder.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed,
Nössemarks Camping. iFiske Scanna QR koden --->

Kesnacksälven

Omfattar: Båtviksviken och Gummenäsviken (i Lelång), Ramsbytjärn, Rimtjärn,
Skriktjärn, Dammtjärn, Motjärn, Kisslebergstjärn, Rötjärn, Bottensjön, Snaggenässjön, Långtjärn, Svarttjärn, Hammartjärn, Abborrtjärn, Lyssjö, Lysetjärn och
Örletjärn samt vissa mindre biflöden till dessa vatten. Areal: 632,5 ha.
Fiskarter: Abborre, gädda, mört, sparsamt med öring, lake, sik, siklöja, ål, löja,
braxen, sutare, sarv och ruda.
Fiskeregler: Endast handredskap. Till familj räknas barn under 16 år.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed

Stamnåra

Omfattar: Valsebotjärnet, Grundsjön, Sandsjön, Risevattnet, Bengtsvikevatten,
Mjövattnet, Stora och Lilla Kärringvattnet
Fiskarter: Goda bestånd av gädda och abborre. röding,mört och siklöja.
Fiskeregler: Kräftfiskeförbud! Endast handredskap.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed

Stora/lilla sågtjärn

Omfattar: Stora/ Lilla Sågtjärn
Fiskarter: Goda bestånd av gädda, abborre och mört. Sparsamt medsutare.
Fiskeregler: Endast handredskap och ett spö per person. Fiske från förbränningsmotordriven båt är ej tillåtet.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed och Gröne Backe Camping & Stugor

Rävmarken

Omfattar: Fredriketjärn, Främstetjärn, Holmvattnet, Mellomtjärn, Korsvasstjärn,
Stora Ulevattnet, Lilla Ulevattnet, Rösvattnet, Mäfällingen, Husetjärn, Sörskottetjärn, Gäddevattnet m f mindre sjöar. ; Areal: 82 hektar
Fiskarter: Gädda, abborre och mört.
Fiskeregler: Endast handredskap. Spinn, haspel, fluga, metspö och pimpel.
Ett handredskap per person.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed

Östra örekilsälven

Omfattar: Madsjön samt Orekilsälven till Torpfors gamla kvarn.
Fiskarter: Gädda, abborre, mört och ål.
Fiskeregler: Endast handredskap

Västra örekilsälven

Omfattar: Örekilsälven mellan Torpfors och Delefors. Sträckan Torpfors-Lebo
bro råder fiskeförbud.
Fiskarter: Gädda, abborre, mört, ål, öring, färna.
Fiskeregler: Endast handredskap.
Fiskekortförsäljare: Fiskespecialisten i Ed och Gröne Backe Camping & Stugor

Åsen

Omfattar: Åstjärn, Björndalstjärn, Dammtjärn och Bergtjärn
Fiskarter: Gädda, abborre, mört, ål, lake, löja
Fiskeregler: Endast handredskap.

Gesäter

Omfattar: Lilla Le/ Timmertjärn; Areal: 82 hektar
Fiskarter: Goda bestånd av gädda, abborre och mört. Begränsat siklöja & röding.
Fiskeregler: Kräftfiskeförbud! Endast handredskap och all trollingfiske med djupr

Stora Le

På den svenska sidan av Stora Le är det ej tillåtet att fiska!
Fishing on the Swedish side of Stora Le is not allowed!

Angeln auf der schwedischen Seite vom Stora Le ist nicht erlaubt!

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 the website www.fiskeland.se.
Bootsrampen
In vielen Seen gibt es Rampen und Anlegestellen für Boote! Auf der Website
www.fiskeland.se sind einige Rampen beschrieben.

Litet fiskespråkslexikon
Abborre			
Braxen			
Dagkort			
Dygnskort		
Fiskarter		
Fiskekort		
Försäljare		
Förbjudet		
Gädda			
Gäller			
Gärs			
Gös			
Handredskap		
Lake 			
Löja			
Metspö			
Målsman 		
Månadskort 		
Mört 			
Omfattar		
Regnbåge 		
Ryckfiske		
Röding			
Siklöja 			
Sjön			
Ståndfiske		
Sutare 			
Tillåtet 			
Ungdomar 		
Veckokort 		
Årskort 			
Öring 			

Perch			
Bream			
Day permit		
24-hourslicense		
Fishing species 		
Fishing license		
Salesman		
Prohibited		
Pike			
Valid			
Ruff			
Pike-perch		
Hand-held tackle
Burbot			
Bleak			
Float-fishing rod		
Guardian		
Monthly ticket		
Roach			
Includes			
Rainbow trout		
Gaff fishing		
Char			
Vendace			
Lake			
Setlines			
Tench			
Permitted		
Youth			
Weekly license		
Annual license		
Brown trout		

Barsch
Brasche
Tageskarte
24 std. Karte
Fischart
Angelkarte
Verkäufer
Verboten
Hecht
gültig
Kautbarsch
Zander
Handgrät
Aalraupe
Maräne
Angelrute
Vormund
Monatskarte
Plöte
Umfasst
Regenbogenforelle
Ruckangeln
Saibling
Kleine Maräne
See
Standangeln
Schleie
Erlaubt
Jugendliche
Wochenkarte
Jahreskarte
Bachforelle

Further translations / Weitere Übersetzungen www.fiskeland.se		

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

