
”Här råder stillhet, här är icke skönheten en sliten fras. 
Och här finns den ljuva ensamheten, det innerliga lugn, 
som en stormig värld på allt sätt försöker förkväva.“

- Hans Lidman, Sommarkväll vid Svartån, 1961.
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I Ovanåkers kommun finns 
många olika karaktärer av både 

sjöar, tjärnar och vattendrag. 
Det finns vatten med stora 

gäddor, abborrar, sik och vitfisk, 
självreproducerande bestånd av 

öring, röding, harr samt put- & take 
vatten där det görs kontinuerliga 
utsättningar av öring, röding och 

regnbåge.

Kort och gott – Här finns något 
för de allra flesta, vare sig om 
man söker avkoppling bakom 

lägerelden, ett riktat fiske efter 
storgäddan, flugfiske med 

kompisen eller för de som vill ha 
en mysig familjeutflykt. 

Det bästa? Du är varmt välkommen att ta del 
av vår natur och prova fiskelyckan!
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HANS LIDMAN
Hans Lidman räknas som en av de största 
naturskildrare vi haft i landet. Böckerna nådde stora 
framgångar och är översatta till många olika språk. 
Lidman bodde i Edsbyn och många av de vatten 
han skrev om finns i Ovanåkers kommun. Inte minst 
den kultförklarade boken ”Det nappar i Svartån” som 
enligt tidningen Kultur är ett av världens mest litterärt 
omskrivna vattendrag. 

Och för att vara helt ärlig, när du i skymningstimman 
sitter vid lägerelden längs något av de omskrivna 
vattendragen – just när kaffet kokat upp i sotpannan 
och du blickar ut över den skuggrika omgivningen – då 
kan du själv uppleva den nästan magiska stämningen 
och känslan som under dagtid tjuvkikar på dig mellan 
trädstammarna.

Vill du veta mer om Hans Lidman kan du kolla in 
Ovanåkers kommuns broschyr om just honom,  
www.hanslidman.se, eller besöka Edsbyns museum.
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FISKEVÅRD
I kommunen finns tre fiskevårdsföreningar samt två fiskevårdsområdes-
föreningar där alla jobbar ideellt utifrån sina förutsättningar och kunskaper.  
Därför kan det finnas olika regler beroende på vilket område man befinner 
sig på. Givetvis ska de regler som finns följas men här är några generella  
riktlinjer som bör eftersträvas för att ett ekologiskt hållbart sportfiske ska 
främjas.

• För att minska mjölksyrerisken på den 
fisk man har på kroken är det bra att 
man inte har för lätt fiskeutrustning 
och att man medvetet minskar den 
tid det tar att få in fisken när man 
väl fått den på kroken. Detta är extra 
viktigt att tillämpa på sommaren när 
vattentemperaturen stigit. Redan vid 18-
20 grader har fisken lättare att utveckla 
mjölksyra.

• Vid återutsättning av fisk i strömmande 
vatten bör fisken vändas med huvudet 
mot strömmen för att syret ska tas upp 
på bästa möjliga sätt.

• Vid återutsättning bör ej heller fisken 
föras fram- och tillbaka då den får svårt 
att ta upp syre när den dras bakåt. Då 
är det bättre att hålla den stilla, upprätt 
och låta den simma iväg när den själv 
vill.

• På en ytligt krokad fisk behöver man 
sällan ta upp fisken ur vattnet. Ta 
tag i kroken med en tång och vrid 
så att fiskens egen tyngd får den att 
glida av krokspetsen. Behöver man 
ta upp den ur vattnet är det viktigt att 
hantera fisken med blöta händer då det 
reducerar risken att fiskens slemskikt 
skadas.

• Vid planerad återutsättning av fisken i 
minusgrader bör du vara extra snabb 
vid hanteringen och inte ta fisken 
över vattenytan i onödan då ögon och 
slemskikt riskerar att frysa.

• Den fisk som sparas till middag ska 
avlivas så snabbt som möjligt.

HANTERING AV FISK

• De minsta och största exemplaren, 
oavsett art av naturlig härkomst bör 
släppas tillbaka igen. De minsta för 
att de ska få chansen att hinna bli 
könsmogen och reproducera sig, och 
de största dels för att de fyller en viktig 
funktion i vattnen men också för att 
deras gener ska föras vidare till nästa 
generation vilket i sin tur ger deras 
avkommor bättre förutsättningar att 
växa sig stora.

• ”Ta inte upp mer fisk än vad som 
ryms i stekpannan” och ”Man ska 
fiska på räntan och inte på kapitalet” 
är två begrepp som är välkänt i 
Sportfiskesverige och syftar bl.a. att på 
att vi ska vara rädda om fiskbestånden. 
Därför är det viktigt att inte ta upp för 
mycket fisk då det påverkar bestånden 
negativt.
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Pimpling
De flesta isfiskepremiärer och 
pimpeltävlingar annonseras ut i 
lokaltidningen. Besök de hemsidor som 
finns (länkar finns i slutet av broschyren) 
för att hålla dig uppdaterad när de är. Är du 
fortfarande osäker så kan du själv kontakta 
respektive förening för mer information.
Ett tips är att prova att pimpla lake vid 
skymningstid på Voxnans mer lugnflytande 
delar. Var dock vaksam mot svaga isar.

Ismete
Ismete är en relativt ny metod i Sverige 
och är effektiv, inte minst för att fånga 
stor gädda. Vårvintern 2018 fångades en 
gädda på 128 cm och 15,30 kg i ett vatten 
i Ovanåkers kommun. Gäddan återutsattes 
i samma skogssjö den fångades i. Du kan 
även ismeta exempelvis lake och abborre.

ISFISKE
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FISKETIPS
Fiskens huggvillighet beror på många faktorer. Det kan vara vindriktning, 
väder, tid på dygn m.m. Här följer några tips som kan vara lyckosamma att 
prova.

2
3
4
5

1 INSPINNINGSHASTIGHET
Ju lägre vattentemperatur, desto långsammare inspinningshastighet på 
det drag du fiskar med.

TESTA OLIKA BETEN
Experimentera runt med olika färger, storleken på beten, vilket djup du 
fiskar på och olika metoder osv. Är ni flera som fiskar så kan man vinna 
mycket på att alla provar fiska med olika beten och färger samtidigt för 
att snabbare hitta melodin för dagen.

SPINNSTOPP
Prova att göra sk. ”Spinnstopp”. Dvs, man stannar upp invevningen i 
några sekunder när man tar hem betet. Detta brukar kunna trigga igång 
fisken rejält och ofta kommer huggen i själva stoppen.

TID PÅ DYGNET
Fiske i gryning- och skymning ger ofta resultat.

ÅTERKOM TILL TIDIGARE PLATSER
Var inte rädd för att återkomma till en plats du redan fiskat på, fast lite 
senare under fisketuren.

Detta är några tips som kan användas, men kom också ihåg att ”inga regler utan undantag” 
gäller även i fiskets värld. Det gäller alltså att variera sig och våga prova nya metoder och det 
som var melodin igår behöver inte vara melodin imorgon.
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ALFTA FVOF
Alfta FVOF förvaltar vattnen i de södra och östra delarna av kommunen 
och är också det största till ytan. I området finns vattendrag som Rossån, 
Hässjaån, Svartån (som egentligen innefattar Övre- och Nedre Tälningsån 
samt Mållångsboån/Flaxnan) men har också många intressanta sjöar med 
bl.a. gös som gör området unikt för kommunen.

Svartån GPS: 61.26203, 15.85998

Svartån (som egentligen innefattar Övre- 
och Nedre Tälningsån samt Mållångsboån/
Flaxnan) är klassisk Hans Lidman-mark. 
Sträckan nedströms Mållången finns 
en flugfiskesträcka och förvaltas av 
Woxnadalens flugfiskeklubb. I Flaxnan 
finns relativt storvuxen harr och där ån 
byter namn till Mållångsboån och vidare 
uppströms kan man förvänta sig att fånga 
öring.

Långrösten GPS: 61.48179, 15.99202

Långrösten är en långsmal skogssjö med 
fina bestånd av både gös, abborre och 
gädda.

Mållången GPS: 61.25824, 15.86492

Mållången är en stor sjö och populär bland 
både fiskare, stugägare och badgäster. I 
sjön finns ett bestånd av siklöja som är 
en utmärkt bytesfisk för både gädda och 
abborre. Varning för grov fisk.

Häsbosjön GPS: 61.11121, 15.97603

Häsbosjön är en klarvattensjö som delvis 
hyser ett självreproducerande bestånd av 
öring och röding. I sjön finns även stora 
abborrar. Sjön är populär både sommar som 
vinter och är väl värd ett besök - inte minst 
när Sandsjösländan kläcker som i sin tur 
väcker öringens och rödingens intresse.

Rundatjärn och Gårdstjärn
GPS: 61.24859, 15.73865 och 61.25670, 15.78538

Endast ett spö och högst tre ädelfiskar per 
kort. I Gårdtjärn får fem fiskar tas per kort 
fr.o.m att isen lagt sig t.o.m islossningen.

Rötjärn GPS: 61.37850, 15.99085

Rötjärn är en tjärn där det planteras 
regnbåge. Endast ett spö och högst tre 
regnbågar per kort gäller. Flytring och 
pontonbåt är tillåtet.

Ulvatjärn GPS: 61.42060, 16.07206

Fiske tillåtet endast för barn och ungdomar 
till och med 14 år. Max två fiskar per kort.

     Bornasen GPS: 61.30001, 15.82244

Bornasen är en sjö där det planteras in både 
öring och röding. Endast ett spö och högst 
tre fiskar per kort gäller. Långdragsfiske är 
förbjudet. Trollingfiske från båt som drivs 
med motor är förbjudet.

     Klövtjärn GPS: 61.56180, 15.87497

Både öring och regnbåge finns i tjärnen. 
Endast ett spö är tillåtet och högst tre fiskar 
per kort gäller. Barn i målsmans sällskap får 
fiska på målsmans kort t.o.m de fyllt 12 år.

Några guldkorn
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ALFTA FVOF

Benny Backeby
benny.backeby@alftafvof.se
070-367 71 78

Magnus Åsentorp
magnus@alftafvof.se
070-297 27 67

www.alftafvof.se
www.facebook.com/alftafvof

HÄR FINNS FISKEKORT

www.ifiske.se
Kjells Cykel & Motor
Knagga Alfta

Galvsjön
Lillrösten

Långrösten

Enstabosjön

Gässlingen

Norrsjön
Viksjön Alfta

Grängen
Lössnan

Skalen

Mållången

Häsbosjön

Grannäsen

Amungen
Fläten

Tälningen

Klövtjärn

Rötjärn

Ulvatjärn

Bornasen

Rundatjärn

Gårdstjärn

Svartån



Ovanåkers FVOF
Ovanåkers FVOF förvaltar vattnen i den mellersta delen av kommunen med 
tätorten Edsbyn i söder. Området sträcker sig vidare norrut och förvaltar 
bl.a. flera skogssjöar med stora gäddor och abborrar, put & take-tjärnar och 
vatten med självreproducerande bestånd av öring samt röding. Området är 
lättillgängligt och har varierad terräng.

Voxnansystemet GPS: 61.38804, 15.82477

Mellan sjöarna Ullungen - Vägnan - Viksjön 
är älvsträckan farbar med båt. Längs det 
här systemet har det fångats mängder med 
stor fisk, både abborrar och gäddor - och 
det fortsätter årligen att släppa ifrån sig 
stor fisk. Här finns även goda chanser att få 
vitfisk som exempelvis braxen.

Värasen GPS: 61.54596, 15.58480

Värasen är ett hett tips om du gillar att fiska 
öring och röding. Det är en klarvattensjö 
med numera självreproducerande bestånd 
av tidigare nämnda arter. Här finns 
vindskydd samt en stuga med vedspis och 
sovslafar. 
Max två fiskar per kort och all fisk över 50 
cm ska onekligen släppas tillbaka.

Mörtsjön GPS: 61.49255, 15.81988

Mörtsjön är en relativt grund och vassrik sjö 
som hyser många gäddor över 100 cm. 
Sjön är populär att fiska i både från båt och 
från is.

Bergsbosjön GPS: 61.42788, 15.87346

Bergsbosjön är en sjö där det planteras ut 
öring och så finns ett bestånd av sjölevande 
harr. Det finns båtar att hyra samt vindskydd 
vid vattnet. Fisket i Bergsbosjön ingår om du 
köpt årskort.

Loftsjön GPS: 61.43724, 15.60969

Loftsjön är en vacker klarvattensjö där det 
tidigare planterats ut röding. Numer sker det 
utsättningar av öring. Här finns också fina 
bestånd av stor gädda och abborre. Fisket i 
Loftsjön ingår om du köpt årskort. 

Ol-Anderstjärn GPS: 61.41131, 15.66553

Ol-Anderstjärn är en skogstjärn där det 
kontinuerligt planteras ut regnbåge. Det 
finns vindskydd och bryggor. 
Max tre regnbågar per fiskekort. 

     Björatjärn GPS: 61.42398, 15.67532

Björatjärn är ett put&take vatten där det 
kontinuerligt planteras ut regnbåge. Där 
finns en tillgänglighetsanpassad brygga, 
vindskydd, utedass och eldplats. 
Max tre fiskar per kort får tas.

     Östra Nyasen GPS: 61.40786, 15.90290 
Östra Nyasen är en sjö som arrenderas ut åt 
Woxnadalens Sportfiskeklubb som sköter 
inplantering av regnbåge, öring och röding. 
Båtar finns att hyra och det finns vindskydd 
samt eldstad vid vattnet.

Några guldkorn
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OVANÅKERS FVOF

Christer Åsentorp
christer.asentorp@gmail.com
073-037 30 95

Göran Wängborg
goranwangborg@hotmail.com
070-297 27 67

Emil Backastrand
emilbackastrand@gmail.com
073-022 66 35

www.ovanakersfvof.se
www.facebook.com/ovanakersfvof

HÄR FINNS FISKEKORT

www.ifiske.se
Kjells Cykel & Motor
Knåda Sport 
Norra Torget i Edsbyn - Automat

Edsbyn

Mörtsjön

Loftsjön

Räken

Ullungen

Vägnan

Fullen

Östra Nyasen
Ol-Anderstjärn

Björatjärn

Älmessjön

Timsjön

Björktjärnen

Sässman

Norra Våsen

Södra Våsen

Värasen

Stor-Öjungen

Bergsbosjön



ÖJUNG/LILLSKOG FVF
Öjung/Lillskog FVF förvaltar vattnen i den norra delen av kommunen. Området 
bjuder både på rejäl vildmarkskänsla och hygglig chans att se kungsörn.

Stora Öjungen GPS: 61.57744, 15.57062

Stora Öjungen är en av de större sjöarna i 
kommunen och är speciell till utseendet. 
I sjön finns många öar, grund, kobbar och 
skär vilket gör att den påminner om en 
skärgård. I sjön finns bl.a. grov gädda och 
abborre, sik och lake.
Ett tips är att åka dit och pimpla sik på grunt 
vatten på hösten, när isen blivit tillräckligt 
tjock att gå på.

Lill-Öjungen GPS: 61.59617, 15.47734

Lill-Öjungen är en typisk skogssjö med flera 
öar. Sjön är kanske mest känd för sitt fina 
abborrfiske och sin vackra omgivning.

Gryten GPS: 61.54033, 15.74223

Gryten är en klarvattensjö. Den är i folkmun 
känd för att kunna vara lite trögfiskad, men 
är väl värd att fiska i för där finns både grov 
gädda och abborre. Nära sjön finns också 
Grytabergs Ekopark som är värd ett besök.
Sjön delas med Ovanåkers FVOF.

Stenbitstjärn GPS: 61.63541, 15.49837

Här planteras både öring och röding ut 
kontinuerligt. 
Max tre fiskar per kort får tas upp.

Några guldkorn
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ÖJUNG/LILLSKOG FVF

Erik Nyberg 
erik.nyberg@sveaskog.com
070-618 70 24 
0271-345 57

HÄR FINNS FISKEKORT

Öratjärn - Automat

Stor-Öjungen

Lill-Öjungen

Kalven
Karsbosjön

Stugsjön

Nedre Bursjön

Gryten

Ryggesjön

Gällsjön

Lillskogssjön

Stensjön

Stenbitstjärn



VOXNA NORRA FVF
Voxna Norra FVF förvaltar vattnen i den nordvästra delen av kommunen och 
här rinner både Voxnan, Loån och Gryckån. Här finns också den berömda 
Hylströmmen som är ett mäktigt vattenfall i Voxnan där det finns chans att 
se utter.

Grycken/Nöungen 
GPS: 61.55895, 15.39375

Två relativt stora skogssjöar som är 
sammankopplade med ett kort sund. I 
sjöarna finns grov gädda och abborre. Vid 
Grycken finns flera sommarstugor, medan 
Nöungen bjuder på mer ogenerat läge.

Hylströmmen GPS: 61.50828, 15.30756

Ett mäktigt vattenfall uppdelat i etapper. 
Nedströms fallen finns strömsträckor och 
sel där flugfiskaren hittar många platser 
att fiska av. Här kan man förvänta sig att få 
både öring och harr.

Gryckån/Loån 
GPS: 61.49094, 15.44397 och 61.51875, 15.34527

Två åar som bl.a. hyser bestånd av öring 
och harr. Naturkänslan är stor på många 
sträckor och ett tips är att ta sig fram med 
kanot och fiska i skymningen. Kanot finns 
att hyra i Voxnabruk.

     Sandsjön GPS: 61.50470, 15.39828

Sandsjön är ett Put&take vatten med 
utplantering av öring och röding. Det finns 
även ett bestånd av sjölevande harr som är 
självreproducerande. Sandjön är ett populärt 
besöksmål, inte minst för husvagnsägare.

Stora Nissjen GPS: 61.46657, 15.31424

Stora Nissjen är en sjö där det sker 
utplantering av öring. Det finns vindskydd 
och eldstad vid den norra delen av sjön.

Några guldkorn
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FISKEKORT

Lövriset - Automat

KONTAKT

Stefan Voxlin
070-394 45 88

VOXNA NORRA FVF

Stefan Voxlin
070-394 45 88

HÄR FINNS FISKEKORT

Lövriset - Automat

Grycken Regnsjön

Långsjön

Stora Gillingen

Lilla Gillingen

Mackskalaflugen

Mackskalasjön

Nöungen

Loån

Hylströmmen

GryckånSandsjön

Stora Nissjen

Östra Nissjen



VOXNA SÖDRA FVF
Voxna Södra FVF förvaltar vattnen i de västra delarna av kommunen. Voxnan 
rinner genom området och är mycket vacker med sina nipor och sandstränder 
i innerkurvorna. Älven utgör också ett populärt resmål för badgäster och 
kanotister.

Finnstugaströmmen 
GPS: 61.34428, 15.58149

En forssträcka i Voxnan som ligger i höjd 
med samhället Voxna. Det är en utpräglad 
flugfiskesträcka där all fiska ska släppas 
tillbaka och hullingslösa flugor användas. 
Här fångas både öring och harr. Vindskydd 
och eldstäder finns på båda sidor om älven.

Övre Tälningsån  
GPS: 61.25058, 15.68864

Ur sjön Övre Tälningen rinner Övre 
Tälningsån som är ett klassiskt 
Lidmanvatten. Det är värt ett besök, inte 
minst för den kultstatus som råder över 
vattendraget. Ån delas med Alfta FVOF.

     Finnsen GPS: 61.31531, 15.51531

Utplantering av öring och röding sker 
kontinuerligt. Max tre fiskar per person och 
ett spö får användas. Minimimåttet för 
öring och röding är 35 cm.

Hälltjärn GPS: 61.30252, 15.63055

Det finns både öring och röding i Hälltjärn. 
Max tre fiskar person och ett spö får 
användas. Minimimåttet för öring och 
röding är 35 cm.

Galttjärn GPS: 61.36224, 15.52888

Galttjärn är en liten tjärn med regnbåge i 
Voxnabruk. Max två fiskar per person och 
ett spö får användas. Minimimåttet för 
regnbåge är 35 cm.

Några guldkorn
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FISKEKORT

Voxna Livs (Automat eller handel) 
Kjells Cykel & Motor 
Swish: 123 451 25 39 (Skriv namnet på vattnet där du 
ska fiska i meddelandet och skicka rätt summa. Detta 
ska göras innna fisket påbörjats)

KONTAKT

Lars Göran Eklund
0271-411 57 
070-577 64 42

VOXNA SÖDRA FVF

Lars Göran Eklund
070-577 64 42
0271-411 57

HÄR FINNS FISKEKORT

Voxna Livs (Automat eller Handel) 
Kjells Cykel & Motor 
Swish: 123 451 25 39 (Skriv namnet 
på vattnet där du ska fiska i medde-
landet och skicka rätt summa. Detta 
ska göras innan fisket påbörjats).

RåttjärnasjönRäkasjöarna

Sälmsjöarna

Stora Båtsjön

Övre Hammaren

Voxnabruk

Voxna

Finnsen

Övre Tälningen

Vitaspen

Mörtsjön

Stensjön

Hälltjärn

Villtjärnen

Långaspen

Övre Tälningsån

Finnstugaströmmen

Galttjärn



WOXNADALENS SPORTFISKEKLUBB 
& FLUGFISKEKLUBB

Woxnadalens sportfiskeklubb har två sektioner, tävlings 
och flugfiske som arbetar för ett bättre sportfiske. 

Tävlingssektionen håller sig väl framme på sina 
tävlingar som pimpel och mete.

Östra Nyasen är en sjö som Woxnadalens 
sportfiskeklubb arrenderar av Ovanåkers FVOF och 
kontinuerligt inplanterar fisk så som öring, röding 
och regnbåge. Sjön har en tillgänglighetsanpassad 
friluftsanläggning.

Flugfiskesektionen är en aktiv sektion som för 
närvarande arbetar med Hans Lidmans Svartån 
(Mållångsboån). 

Kontakt 
Nils-Erik Yngvesson
nicken.y@telia.com
070-219 82 92

Håkan Schönnings
hakan.schonnings@helsingenet.com
070-602 45 08

www.woxnadalenssfk.se
www.lidmans-svartan.se
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Är man osäker om man får sjösätta vid 
de utmarkerade båtramperna bör man 
alltid kontakta markägaren och be om 
lov.

För att förhindra att bl.a. kräftpest sprids 
i och med båtförflyttningar bör du alltid 
rengöra båten innan den sjösätts i ett 
annat vatten.

Specialregler och uppmaningar kan 
ändras allt eftersom för att hjälpa 
fiskbestånden. Det kan handla om 
tillfälliga förbud, minimimått, nyöppnade 
sjöar, sjukdomar i vatten m.m.

Kontakta alltid respektive 
fiskevårdsförening om du är osäker på 
vilka regler som gäller eller för att få 
ytterligare fisketips. De hjälper gärna till 
att höja din fiskeupplevelse ytterligare.

BÅTRAMPER &  
SPECIALREGLER
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Den här ikonen på kartorna visar var 
båtramperna finns!
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Allemansrätten
Organiserat friluftsliv, som exempelvis 
naturturism, är möjligt tack vare 
allemansrätten. Allemansrätten är knuten 
till den enskilde individen, inte till grupper. 
Därför har arrangörer av organiserade 
aktiviteter i naturen ett särskilt ansvar. 
Allemansrätten gäller både på land och 
på vatten. Du får bada vid stränder, åka 
båt nästan överallt, förtöja och övernatta 
något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot 
omgivningen är desamma som på land. Inte 
störa – inte förstöra!

Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten. 
Men allemansrätten har ändå stor betydelse 
för både jakten och fritidsfisket.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt 
och hänsynsfullt vara på någon annans 
mark utan att fråga om lov. Du får gå över 
någon annans mark när du ska till ditt 
fiskevatten – men aldrig på växande gröda 
eller på någons tomt.

I övrigt gäller allemansrättens grundregel att 
visa hänsyn och inte störa eller förstöra. Att 
med flit hindra, försvåra och störa jakt eller 
fiske är förbjudet. Likaså är det förbjudet att 
avsiktligt störa villebråd. Att använda naturen 
på vanligt sätt för till exempel svamp- eller 
bärplockning räknas inte som störande. 
Du får plocka blommor, bär och svamp i 
naturen, men vissa växter är fridlysta och 
de får du inte plocka. Särskilda regler gäller i 
nationalparker och naturreservat.

Lägereld 

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv 
men allemansrätten ger ingen självklar rätt 
att göra upp en eld. Men du får elda om 
du är försiktig så att elden inte riskerar att 
sprida sig eller skadar mark, djur och växter. 
Det är viktigt att välja en plats för elden där 
det inte är risk att den sprider sig eller skadar 
mark och vegetation. Grus eller sandig mark 
är lämpligt underlag. Mossa, torvmark eller 
jordig skogsmark är mindre bra.

Elda inte direkt på - eller alldeles intill – 
berghällar eller större stenblock! De spricker 
sönder och får sår som aldrig läker. Du får ta 
nedfallna kottar och löst liggande pinnar och 
grenar på marken som ved till elden. Använd 
gärna de eldstäder som redan finns.
 
Eldningsförbud
Om det är risk för brand i skog och mark kan 
eldningsförbud införas. Det är länsstyrelsen 
eller kommunens räddningstjänst som 
utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen 
eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda 
eldstäder. 

Information om brandrisk eller 
eldningsförbud kan du få på kommunens 
och länsstyrelsens webbplats eller hos 
kommunens räddningstjänst. Ofta kan 
campingplatser och turistbyråer också ge 
besked om brandrisken.

ATT VISTAS 
UTE I NATUREN
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Särskilda regler i nationalparker 
och naturreservat 

Beslutade eldningsförbud omfattar också 
nationalparker och naturreservat. I sådana 
områden gäller vanligen också särskilda 
regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, 
eller bara tillåtet på vissa iordningställda 
eldplatser. Vad som gäller framgår av 
anslagstavlorna i området. Du kan också 
få mer information om dessa regler från 
kommunen eller länsstyrelsen.

Tältning
Att tälta med ett par, tre tält under något 
dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot 
tältar i stora grupper med många tält 
behöver du be markägaren om lov. Då 
är risken för markskador och sanitära 
olägenheter större. Välj att slå upp tältet 
på tålig mark och inte i använd betesmark, 
jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte 
ligga nära boningshus.

I nationalparker och naturreservat gäller 
särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet 
att tälta annat än på särskilt angivna platser. 
Det kan också vara tältförbud i hela området.

De flesta kommuner har bestämmelser om 
camping i de lokala ordningsföreskrifterna. 
Det kan handla om förbud att tälta i parker, 
idrottsområden eller liknande.

Det kan också finnas förbud mot att tälta 
i friluftsområden. Du behöver själv ta reda 
på vad som gäller. Information finns hos 
kommunen och polisen.

I skyddade områden, exempelvis i 
nationalparker eller naturreservat, finns 
särskilda bestämmelser för att skydda natur 
och kultur. Bestämmelserna kan innebära 
att allemansrätten är begränsad. Men ibland 
kan den också vara utökad.

Allemansrätten är ofta utökad i områden 
som skyddats till förmån för friluftslivet. Där 
kan det exempelvis vara tillåtet att tälta flera 
nätter på samma plats. 

De områden där allemansrätten kan vara 
begränsad eller utökad kan till exempel vara:

• Nationalparker eller naturreservat
• Natura 2000-områden
• Naturminnen
• Strandskyddsområde
• Djur- och växtskyddsområde
• Kulturminne eller kulturreservat 

Källa - Naturvårdsverket
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HÄR FINNS FISKEKORT
Här följer några av de 
fiskekortsåterförsäljare som finns i 
kommunen. Var dock uppmärksam på fler 
fiskekortsåterförsäljare längs vägarna. De 
är ofta utmarkerade med en enklare skylt.

www.ifiske.se
Kjells Cykel & Motor
Voxna Livs
Lövriset - Automat
Knagga i Alfta
Norra torget i Edsbyn - Automat
Knåda Sport

HÅLL DIG UPPDATERAD
För att hålla dig uppdaterad med 
information och regler gällande fisket finns 
det några hemsidor att besöka.

www.alftafvof.se
www.ovanakersfvof.se
www.hanslidman.se
www.woxnadalenssfk.se
www.lidmans-svartan.se
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Även fast det finns flera guldkorn beskrivna 
i broschyren så finns det långt många fler 
vatten med bl.a. både öring, harr, gädda och 
abborre att besöka. Hässjaån, Anneforsån, 
Vinnfarsån för att nämna några. Det finns 
abborrar över kilot i förvånansvärt små 
tjärnar och gäddor över tio kilo i många 
vatten. Som det mesta handlar framgången 
i fisket om nedlagd tid och här finns det 
gott om sjöar att fiska i, vilket bådar för att 
fisketrycket är lågt och att du lätt kan hitta 
avskildhet om du vill ha den - kom ihåg 
matsäcken och se till att njuta där ute i våra 
djupa Hälsingeskogar!

OBS – Ta alltid med dig skräpet hem. 
Nedbrytningstiden för en fiskelina är flera hundra år!


