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Fiskande är skyldiga att informera sig om gällande regler innan fisket påbörjas.

Fiskekort
För sportfiske i Matkakoski erfordras fiskekort, som enklast löses genom ifiske.se, https://www.ifiske.se/fiskematkakoski-fiske.htm
Fiskekort gäller från 18:00 till 18:00 nästföljande dag, förutom söndag 18:00 till måndag 18:00 då fiskeförbud
råder.
Under juni månad säljs maximalt 40 st dygnskort, med undantag för 13/6 samt 27/6 då antalet kort är
begränsat till 20 st pga städning och planerade serviceåtgärder. Inget beslut är för närvarande taget avseende
eventuell begränsning av antalet fiskare från 1 juli.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Kortpriser
Dygnskort:

250 kr (Serviceavgift á 100 kr/dag tillkommer)

Ungdomar 15-18 år fiskar mot 50% av avgift.
Barn under 15 år fiskar utan avgift, men får enbart fiska tillsammans med målsman.

Serviceavgift
Nyhet för 2022 är att till fiskekort genom https://www.ifiske.se/fiske-matkakoski-fiske.htm ska en obligatorisk
serviceavgift a´ 100 kr/dag lösas. Avgiften avser tillgång till parkering, fiskeområdet samt dess för var stund
tillgängliga serviceinrättningar.

Fångstmängd
Fiskare får behålla en (1) laxartad fisk per fiskedygn. Maximal utdelning för fiskekort 18:00-18:00 är således 1
fisk totalt.

Fiskesätt
Endast ett spö per person, med ett bete/drag per spö.
Endast handredskap med enbart enkelkrok, max storlek 12 mm är tillåten.
Så kallad spinnfluga är tillåten.
För miljöns skull ser vi gärna att alla använder blyfria drag och sänken.

Otillåtna fiskemetoder
Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.
Felkrokad fisk, krokad på andra ställen än i mun och svalg, skall avkrokas med största varsamhet och
omedelbart återutsättas. Fisken får ej tas upp ur vattnet vid denna åtgärd.

Trivselregler
Som sportfiskare visar vi hänsyn till andra fiskare, mot den miljö vi vistas i, natur och djurliv. Tänk på de skador
en kasserad lina eller krok kan orsaka i naturen. Avfall, mat, papper m.m. kastas i sopkärl.
Att markera fiskeplatser med spö, ryggsäck m.m. och sedan gå därifrån är inte tillåtet.

Tillsyn
Fiskare ska kunna uppvisa fiskekort, kvittens för löst serviceavgift samt legitimera sig vid tillsynsmans anmodan.
Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskande
eller icke fiskare avstängs från fortsatt fiske i Matkakoski.

