
FISKEREGLER OPPMANNASJÖN 

ÅRSKORT 
Gäller för fiske med:  
Handredskap max 2 spön per båt vid trollingfiske  
Angeldon 10 st  
Kräftburar 10 st,  
Parryssjor 2 st, 60 mm cirkulär flyktöppning för ål ska finnas på vardera sidan i struten.  
Långrev max 200 krokar, ej bete med mask  
Nätfiske  
Max 120 m nätlängd och 6 fot djupa (1,80 m)  
4 nätlängder om vardera max 30 m  
minsta maskstorlek enligt följande:  
1 januari-31 mars  
4 nät med 60 mm maska  
1 april – 15 maj nätfiskeförbud  
16 maj-30 september 
1 nät 60 mm maska  
2 nät 55 mm maska  
1 nät 45 mm maska  
1 oktober-31 december  
4 nät med 60 mm maska  
 
Nät ska vittjas inom 48 timmar.  
Vid fiske med ovanstående redskap utom handredskap ska fiskekortsinnehavaren  
vara närvarande både vid sättning och vittjning 
  

BARN OCH UNGDOMAR  
Barn under 15 år fiskar gratis med handredskap 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OMRÅDEN MED FÖRBUD 
I Rännan (röd markering) är endast handredskapsfiske tillåtet 
Utanför Karsholms slott (röd markering)  
är endast handredskapsfiske tillåtet. I området är ankring förbjuden, se skyltar.  
Utanför Bokenäset (röd markering) är endast handredskapsfiske tillåtet. 

 
 
 Redskap får inte placeras i områden framför annans brygga, badplats, båtramp, strandtomt eller 
byggnad där det kan anses inkräkta på annans privata område.  
 

UTMÄRKNING OCH MÄRKNING  
Samtliga redskap ska vara försedda med väl synliga utmärkningar i båda ändar. De ska märkas med 
namn, telefonnummer.  
 

FREDADE ARTER  
Det är förbjudet att fiska mal och ål.  
Dessa ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet.  
 

FÖRBUDSTIDER  
Förbjudet att fiska med nät  
under gösens lektid 1 april – 15 maj  
samt även norr om Karsholms slott 1 jan – 31 juli, se röd markering fiskekort.  



 
 

MINIMIMÅTT  
Gös 45 cm  
 

KONTROLL OCH FISKETILLSYN  
Giltigt fiskekort ska medföras vid fiske och på begäran visas upp för tillsynsperson eller 
fiskerättsägare. Fiskekortet får ej överlåtas. 

Tillsynspersoner är 
 Örjan Mårtensson tel  0454-922 66, 0706-90 02 29  
Andreas Nilsson 0702-80 44 39  

FÖRSÄLJNING AV FISK 
 Fiskekortet berättigar inte till fångst av fisk till försäljning.  
 

 



DJUPKARTA 
Djupkarta finns till försäljning hos  
Motor & Marin, Bäckaskog 044-53 229 
Bäckaskog slott 044 53 020 
ICA, Arkelstorp 044-910 11 
Anders Hervius, Söndraby 0709-11 89 94 
Den plastade djupkartan kan även beställas 
 via www.iFISKE.se  och skickas via post  (+30 kr porto)  

Priser 
Plastad djupkarta  350 kr  
Papperskarta   200 kr   
Beställning via post + 30 kr porto 
 

FISKEKORT 
Fiskekort köper du på nätet hos www.iFISKE.se 
eller via appen iFiske som du laddar ner till din telefon. 

 
10 Dagars kort    120 kr 
Årskort B kort fiske 1 person  300 kr 
Årskort C kort fiske 1 person + gäst 625 kr 
 

FAKTA  
Oppmannasjön 1 258 ha  
Största djup 15,5 m,  
medeldjup 4,9 m 
 Vanliga arter är gädda, gös, abborre, braxen, sutare, ål, mal. 

KONTAKT  
Oppmannasjöns fvo  
c/o Anders Hervius  
Söndrabyvägen 55  
291 57 Arkelstorp 
 Tel 0709-11 89 94  
 
Bankgiro 198-2578  
E-post info@oppmannasjon.se 

 


