Hullsjöns Fiskevårdsområde
Fiskekortspriser och fiskeregler 2022
Fiske upplåtes enligt följande regler.
Generella regler för allt fiske
För allt fiske krävs fiskekort. Ett spö/fiskekort.
Familjekort gäller för alla boende på samma adress: 2 vuxna och ungdommar upp till 20 år.
Ungdom under 12 år fiskar gratis.
Fiskeförbud råder i Storhullsjöån och Lillhullsjöån.
Minimimått på Öring och Regnbåge: 40 cm och max 3 öringar eller 3 regnbågar per fiskekort eller per
fisketillfälle vid årskort. Max ett fiskekort får köpas och max 3 fiskar per dygn får fångas i Hissjötjärn.
Inga begränsningar gäller för övriga fiskearter.
Vid brott mot reglerna erläggs en kontrollavgift på 1000 :Fiske från land
Vid fiske från land förs spö från hand eller max 2 meter från fiskaren.
Fiske från Båt
Fiske från båt får bedrivas med flera spön och trolling. Då gäller ett fiskekort per spö.
Pimpelfiske
Vid pimpelfiske förs spö från hand eller max 2 meter från fiskaren.
Fiske med Mjärde
Mjärde får läggas mot ett fiskekort, en mjärde per hushåll. Ska vara märkt med namn och
telefonnummer.
Angelfiske
Angling på Storhullsjön, Lillhullsjön och Hissjön är endast tillåten med traditionella anglingsdon och
flagga samt med traditionell gäddkrok där krokens minimimått skall vara 20 cm från ögla till spets. Max
10 anglingsdon per person och fiskekort. Endast dött bete är tillåtet vid angling.
Fiske med spö på is räknas som pimpelfiske, då gäller ett spö per fiskekort samt handhållet eller max 2
meter från fiskaren.
Nätfiske upplåtes enligt följande regler.
Nätfiske i Storhullsjön, Lillhullsjön och Hissjön är tillåtet endast maj, juni och juli och enbart för
folkbokförda i Hullsjön och Hissjön samt fiskerättsägare.
Max 3 nät per dygn och kort, väl utmärkta i båda ändar med namn och telefonnummer. Näten får ej
läggas i fiskeådra och ej vara ett hinder för fiske från båt.
Nätfiskekortet säljes enbart av Erik Holmstedt, fd ICA Storhullsjön.

Priser för fiskekort
Storhullsjön, Lillhullsjön och Hissjön
Dagkort
100 :Veckokort
200 :Årskort
350 :Familjekort dag
150 :Familjekort vecka
250 :Familjekort årskort
500 :Nätfiskekort 3 nät
300 :Hissjötjärn:
Dagskort
Årskort

150 :800 :-

Köpa fiskekort via Internet
Sätt in beloppet på föreningens konto i Swedbank: Konto: 7848 11 23013
Skriv namn och datum som meddelande
Observera att utskrift eller uppvisande av betalning på telefon gäller som fiskekort.
Du kan även köpa alla fiskekort utom nätfiske och årskort på www.Ifiske.se
Det går även att swisha till nummer: 1231303361. VIKTIGT! Uppge namn på vem fiskekortet är för och
till vilket vatten ni köpt fiskekort till. Köper ni flera kort i samma swish, uppge alla namn.
Fiskekort kan köpas hos:
Fd Hullsjö Livs, Erik Holmstedt
Stöde Blommor (fd Stöde mix och Grenen)
ICA Stöde
Ambjörn Sjödin
Kjell Strandund
Thor Göransson
Thomas Löfqvist
Yvonne Thorsson
Urban Sjölander

Hullsjön
Stöde
Stöde
Hullsjöv. 41 Stöde
Hullsjön
Hullsjön
Hullsjön
Hullsjön
Hullsjön

Övrigt
Båtar finns att hyra i Storhullsjön. 100 :-/dygn eller 50:- för 4 tim, betalas i förskott.
Bokning av båt görs hos veckoansvarig för campingen på telefon: 070-369 74 23
Störst fångad öring belönas med ett årskort.
Vägning sker hos Erik Holmstedt, fd Hullsjö Livs eller ICA Stöde.
Alla som rapporterar fångad fisk deltar i ett lotteri med ett årskort som pris.
Styrelsen består fn av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Thomas Löfqvist
Ambjörn Sjödin
Urban Sjölander
Maria Saastamoinen
Thor Göransson
Jesper Johansson

Kontakttelefon till tillsynsmän
070-279 81 77
Göran Carlsson
070-101 11 00
Urban Sjölander
070-646 68 15
Thomas Löfqvist
073-062 45 87
Jari Saastamoinen

070-646 68 15
070-593 53 85
070-101 11 00
070-645 68 05
070-307 62 61
070-378 60 98

