Särskilda regler för område A och C
Fiskekort berättigar till fiske med högst två spön per
fiskare
Vid båtfiske högst ett spö/fiskare men förbud mot
paravan och djuprigg

Tillsyn och information
Hela området bevakas av fisketillsynsmän. I anslutning till
sportfiskecentret vid Refvens grund finns fiskevärdar som
informerar om fisket och svarar för viss service.

••
••

Du som fiskar!
Tag hänsyn till trafikanter på gång- och cykelvägar så att
inte skador och störningar uppstår!
Tag ansvar för ditt handlande och håll rent och snyggt!
Tänk på den som kommer efter dig!
Iakttag de fiskeetiska reglerna!
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Gemensamma regler
Max två laxartade fiskar samt max tre gösar,
per fiskare och dag. Efter tagen kvot avbryts fisket
Minimått: lax/öring 50 cm, gädda 50 cm,
gös 50 cm och sik 35 cm
Maxmått: gädda över 75 cm ska återsättas
11mm
Ryckfiske är förbjudet
Blyförbud
Felkrokad fisk ska återsättas omgående
Huggkrok är förbjudet
Krokgap max 11 mm
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Jämför gärna din krok med den skalenliga bilden.

••

Förfrågningar och information
Har du frågor om fisket
i Strömmen - kontakta
Föreningen Cityfiske i Norrköping, Fleminggatan 1, 602 24
Norrköping
tel 011-18 73 57
mobil 073-553 00 60
fax 011-181810
info@cityfiskeinorrkoping.com
www.cityfiskeinorrkoping.com

••
••
••
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Fiskepaket och fiskedagar för

•• företag
•• skolor
•• organisationer
•• andra grupper
För ytterligare upplysningar
Kontakta turistbyrån, tel 011-15 50 00
www.upplev.norrkoping.se

Allt fiske sker på egen risk!
Verksamheten bedrivs
enligt kap 5, 2-3 §§ i lagen om fisketillsyn.

Med stöd av: Norrköpings kommun Tryck: Norrköpings Tryckeri 2013

Särskilda regler för område B
Fiskekort berättigar till fiske med ett spö per fiskare
fört från hand
Nattfiskeförbud premiärdag och 1/4-30/9 kl 00.0006.00, övrig tid kl 22.00-06.00
Fiske från båt är förbjudet
Obligatorisk invägning/registrering
Sträckan mellan Spången och förbudsskylten är en
flugfiskesträcka
Allt fiske med beten som löja, räka m.m. är förbjuden
på sträckan Spången – Saltängsbron
För sträckan Spången till och med bryggan gäller
rotationsfiske
Perioden 15/9-31/10 får max 2 st öring eller lax tas upp
per fiskare, utöver max tillämpas ”catch & release”
Fiske med Spinnflugefiske/flugfiske på sträckan
Spången – Hamnbron får endast utövas med enkelkrok under perioden 1/7-31/10
All abborre ska återsättas under perioden
Fiskepremiär-30/4
Bottenmete endast tillåten mellan HamnbronTullhusbron på Norra kajen

Välkommen
att sportfiska
i Norrköping

E4

Allt fiske förbjudet
15 sept - 31 dec inom
500 m från Pjältåns mynning

Välkomna

både stora och små,
nybörjare och fiskeentusiaster!

Flugfiskesträcka

(mellan Spången
och fiskegränsskylt
nedströms Gamle Bro)

Utsättningar
Varje år sätts lax och öring ut i Motala Ström.

Område C

Utsättningen sker sista lördagen i april och brukar vara ett av Norrköpings säkraste vårtecken.
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Gräns för
område B

Område C
Avgift för fiskekort

Säsongskort område A, B och C.................................... 900 kr
Säsongskort Senior 60+ område A, B och C................... 700 kr
Veckokort område A, B och C....................................... 400 kr
Dagkort område A, B och C.......................................... 150 kr
Säsongskort område A................................................... 250 kr
Dagkort område A........................................................... 50 kr
Säsongskort område C................................................... 500 kr
Dagkort område C........................................................ 100 kr
Gäller även för område A

Fiskeförbud

Område A
Område B
E4

Område A

Fiskeförbud

Allt fiske är tillåtet hela året. Vanligast förekommande arter är
gädda, abborre och gös.

Område B

Sportfiske efter storvuxen havsöring och lax i centrala Norr
köping. Fiske är tillåtet från premiären lördagen i vecka 7 till
och med den 31 oktober.

Säsong ungdom område A, B C........................... Kostnadsfritt
Upp till det år man fyller 16 år. Kvitteras ut hos Cityfiske vid
Refvens grund.
Här kan du köpa fiskekort
Du kan köpa fiskekort vid ett flertal försäljningsställen i nära
anslutning till sportfisket.
Se vidare kommunens hemsida www.norrkoping.se/kultur-fritid

Område C

Sportfiske efter bland annat gös, abborre och gädda är tillåtet hela
året. Fiske efter havsöring och lax är tillåtet under perioden första
lördagen i vecka 7 till och med 31 oktober.
Under perioden 15 september - 31 december är allt fiske
förbjudet inom en radie på 500 meter från Pjältåns mynning.

