-

Vi släpper tillbaka öring och röding under 30 cm och harr under 35 cm.

-

Giltigt fiskekort ska på anmodan kunna uppvisas för tillförordnad
tillsynsman.

-

Nätfiskeförbud gäller i alla ädelfiskvatten.

-

Båtförbud gäller i tjärnar med ädelfisk. Som båt i detta fall räknas
även flytring.

-

I Storsjön, Västansjön och Stultsjön kan man få använda egen
eller hyrd båt. Dock skall säkerställas att sådan båt först sanerats
från all tänkbar smitta avseende kräftpest. Helst ser vi helst att
båtmotorer med 12 V eldrift används.

-

Fiskeförbud i rinnande vatten - Trönöån med biflöden - från 1
september och i övriga ädelfiskvatten under tiden 1 oktober till 1
december. Därutöver kan fiskeförbud påkallas under period tex i
samband med nyplantering av fisk. (info/anslås vid kortförsälning, mm)
Ett kräftskyddsområde finns upprättats inom föreningens förvaltning.
Detta innebär ett förstärkt ansvar vid spridning av kräftpest. Vid fiske
inom Trönö åligger envar att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder
för att förhindra smittspridning in i området.
Kontakt för Upplysningar:
Jan-Olov Westlund tfn: 070-640 0414
Emanuel Bylund tfn: 070-308 0551, Lasse Östlund tfn 070-229 1175
Trönö Camping tfn: 072-730 46 56. Trönö Lanthandel 0270 – 36085

Mer info finns att läsa på www.tronofiske.se. Där finns också länkar till
boende, camping och andra aktiviteter i Trönöbygden
Vi finns även på Facebook: sök på Trönö så hittar ni nog oss !
Mvh

123 562 46 06

Endast 1 st spö per fiskare och tillfälle tillåtes.

Nu även swish på dagkort

-

Fiskeregler inom Trönö fvf, 2021.
Välkommen till Trönö fiskevårdsförening.
För allt fiske för vuxna krävs fiskekort. Ungdom upp till 16 år kan dela
fiskekort med vuxen i sällskap eller välja att köpa eget fiskekort.
Fiskekort finns att köpa tex hos ICA Trönö Lanthandel, Stig Nilsson,
Trönö Camping i Storsjön samt affären i Rengsjö. Särskilda Dagkortautomater finns vid Storsjön och vid affåren i centrala Trönö.
Ett vanligt Dagkort (Ö) kostar 100 kr.
För P&T (Högtjärn och Stertesbosjön) gäller dock 120 kr/dag och
alltid endast dagkort. I båda fallen avses den specifika dag (datum) som
anges på kortet och avser fiske mellan kl 00:00 tom 24:00. Vid premiärer
kan andra kortpriser gälla under en speciell tidsperiod.
Vid P&T-fiske (endast Högtjärn och Stertesbosjön) kan sk.”omlösen” av
ett (1 st) fiskekort få ske samma dag Gäller inte på övriga fiskevatten.
Fiske på Högtjärn kan få göras mot gällande årskort 2021 och under
vinterperioden med belagd is. Se även speciella fiskeregler, typ godkända
beten mm, upprättade och uppsatte vid visst vatten.
Årskort för alla fiskevattnen (exkl P&T) kostar 450 kr. Familjekort 500
kr (maka/make/sambo/barn kan då fiska på samma årskort.) Gäller från 1
dec till 30 nov året därpå (i praktiken fram till fiskeförbudet inträder).
From 1 maj kan man lösa ett Sommarkort för resterande säsong och
kostar 300 kr. Familjeversionen av detta kostar 350:-.
Max 3 fiskar/dag/kort i alla ädelfiskevatten utom Västansjön där maxantalet är 4 fiskar. Gäller också sammanlagd fångst för de som fiskar på
samma familjekort.
Om din avsikt endast är att fiska i ett, som vi kallar ”allmänt vatten” så
kan du lösa ett allmänt årskort (A) för 80:- . Detta fiskekort gäller inte
fiske i följande sjöar och vattendrag:
Västansjön, Stultsjön, Åltjärn, Gåstjärn, Abborrtjärn, Högtjörn,
Stertesbosjön samt Trönöån med biflöden . Alla dessa vatten underhålls
med kontinuerliga utsättningar av ädelfisk (öring, röding alt regnbåge).
OBS! Inför vintersäsongen är våra fisketjärnar planterade med
fångstfärdig egen dammodlad fisk, dels ”Trönööringen”, ett projekt som
pågått några år hos oss, dels också som en nyhet just i år även
regnbågen, Dammodlad fisk, jämfört ex kassodling har uppvisat en
särdeles fördelaktig kondition på fisken, ex påverkan på fiskens fenor.
... forts sista sidan

