
Fiskerättsägare och arrendatorer
Varje fastighet har minst en fiskerätt, om fastigheten ägs av flera personer har alla delägare rätt
att fiska. Sammanlagd maximal nätlängd är 200 meter per fiskerätt även om fastigheten har
flera delägare.
Fiskerättsägare ska vid fiske medföra ett fiskerättsbevis, detta är personligt och kan erhållas
från ifiske.se mot en administrativ avgift på 10 kronor.
Om fastighetens fiskerätt är utarrenderad har endast arrendatorn rätt att fiska. Arrendatorn ska
vid fiske medföra ett fiskerättsbevis från iFiske.se samt kopia på arrendekontraktet.

Vid utskrift av fiskerättsbevis ska fullständig fastighetsbeteckning anges
exempel: Talludden 1:7.

Fiskeregler
Handredskap
Pimpel, mete, kastspö och flugspö är tillåtet i hela sjön, även intill land. Angeldon samt rodd
med max 2 drag är också tillåtet i hela sjön.

Rörliga redskap
Nät, långrev, ryssja. Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på gemensamma vatten
minst 300 meter från land.  

Kräftfiske
Kräftor får endast fiskas på eget byalags vatten, detta gäller hela sjön.

Märkning
Redskapen ska vara markerade med väl synliga vålar. Vålarna ska vara märkta med namn,
telefonnummer och fastighetsbeteckning. Nät som ligger mer än 300 meter från land ska ha
vålar med flaggor, en flagga närmast land 2 flaggor ute i sjön, samma färg på flaggorna.
Flaggorna bör vara minst 1,5 meter över vattenytan. Redskap som ej är markerade och märkta
enligt reglerna tas i beslag av tillsynsmännen, detta gäller även inom 300 metersgränsen.

Nätfiske
Max 200 meter nät. Två eller flera fiskerättshavare får EJ koppla samman sina nät till mer än
200 meter nätlängd.  Näten får ej vara djupare än 3 meter (10 fot).

Trolling (körning med drag)
Max 10 drag/beten per båt är tillåtet. Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på
gemensamma vatten minst 300 meter från land. Vid fiske ska man vara minst 100 meter från
markerade rörliga redskap.

Begränsningar för röding, öring, gädda och abborre:
Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskerätt och dygn.
Vid sportfiske gäller fönsteruttag för röding och öring samt maxmått för gädda och abborre.
Röding och öring under 50 cm alternativt över 80 cm ska släppas tillbaka i sjön.
Gädda längre än 110 cm ska släppas tillbaka i sjön.
Abborre längre än 45 cm ska släppas tillbaka i sjön.
Vid nätfiske får fisk utanför måttbegränsningarna behållas.

Fiskeförbud
Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.  
Vid brott mot fiskereglerna kan fisketillsynsman utfärda en kontrollavgift på 2000 kr.
Det är inte tillåtet att köra med vattenskoter i Unden.


