Ordningsregler vid fiske i Stora Lövsjön

För fiske i Stora Lövsjön erfordras gällande rätt ifyllt fiskekort.
Dygnskort gäller 24 timmar från angivet datum och klockslag.
Talongen läggs i postlåda vid infarten till sjön eller vid parkeringen innan fisket påbörjas.
Kryssa i rutan att du har läst och accepterat gällande ordningsregler.
•

Antal fiskar: Högst 3 fiskar per kort och dygn. Fångad fisk får inte återsättas.
Under vintersäsongen gäller bara ett fiskekort per dygn

•

Redskap: Endast ett handredskap (kastspö, metspö, pimpel) per kort är tillåtet.
Undantag; barn under 15 år (max 2 barn) i vuxen persons sällskap kan fiska på samma kort
som den vuxne, dock högst 3 fiskar per kort. Båt, flytring eller liknande är ej tillåtet.
Under pågående fiske skall redskapen hållas under uppsikt.

•

Bete: Levande agn (kvidd, elritsa o dyl.) är ej tillåtet.

•

Eldning: Eldning är tillåten endast på iordningsställd plats. Släck noga efter dig!
Vid brandrisk 4 eller 5 är eldning helt förbjuden.

•

Bryggor: Till de två bryggorna i viken vid stugan har personer med funktionshinder företräde.
Flugfiskare har företräde till de övriga bryggorna.

•

Parkering: Endast på iordningställda platser. Planen vid stugan är tillåten endast för bil med
särskilt tillstånd. Husvagnar, större husbilar hänvisas till parkeringsplatser öster om sjön eller
på gamla industriområdet i anslutning till infartsvägen till sjön.

•

Håll rent: Absolut förbjudet att slänga fiskelinor, krokar etc. i naturen. Avfall såsom
plastpåsar, engångsgrillar, flaskor, burkar mm bör bäras hem eller läggas i soptunnorna.
Fiskrens, räkor, matrester får ej läggas i sopsäckarna utan slängs i skogen (mat till fåglarna)
eller grävs ned. Får ej heller slängas i vattnet.
Rensa fisk på marken eller på speciellt utplacerade rensbord. Skölj rent efter rensningen.
Cigarettfimpar får ej kastas i vattnet eller på isen eftersom fisken kan svälja dem.
Obs! Gäst som skräpar ned kan fråntas fiskekortet.

•

Sanktioner: De som bryter mot fiskelag och ordningsregler riskerar att:
Bli fråntagen fiskekortet och fångad fisk samt få avsluta fisket.
Bli fråntagen fiskeredskap som lämnas till polisen efter anmälan om olaga fiske.
Vid upprepat eller allvarliga brott mot ordningsreglerna får föreningen ta ut en kontrollavgift
på 4000 kronor av den som bryter mot ovanstående regler.
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