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Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns
fiskevårdsområde (FVO)
Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO
årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller från och med 2014-07-01 och
ersätter de regler som beslutades om på årsstämman 2010-04-19. Kräftfisket
arrenderas för ett år i taget, i regel till Jönköpings sportfiskeklubb.

Upplåtelse
Fiske med handredskap
1. Föreningen upplåter fiske till allmänheten via ett Sportfiskekort, vilket
berättigar fiske med handredskap enligt definition i Fiskelagen (1993:787),
samt fiske med kastnät.
2. Sportfiskekortet gäller i allt vatten som förvaltas av föreningen, dvs.
Munksjön, Munksjökanalen till mynningen i Vättern, Tabergsån upp till
Jordbrovägen, Rocksjön och vattendraget mellan sjöarna. Fiske är inte
tillåtet från nya Munksjöbron, från land inom Munksjö AB:s inhägnade
fabriksområde eller vid badplatsen i Rocksjön. Dessa områden framgår på
särskild fiskekarta (bilaga 1).
3. Sportfiskekortet är personligt och gäller helt kalenderår (1/1 – 31/12).
4. Kostnaden för Sportfiskekortet är 0 kr.
5. Barn under 16 år är undantagna från kravet på Sportfiskekort. Undantaget
gäller endast fiske med handredskap. Samtliga regler som gäller för fiske
med stöd av Sportfiskekortet gäller dock även barn under 16 år.
6. Vid tävlingar och större events kan dispens från personligt Sportfiskekort
lämnas av styrelsen eller den styrelsen utser. Se vidare under rubriken
Tävling/Events.
Fiske efter kräftor
7. Fiske efter kräftor innefattas inte i Sportfiskekortet utan upplåts genom
särskilda avtal benämnda kräftfiskekort.
8. Kräftfiskefiskekorten tillhandahålls av i särskilt avtal angiven ansvarig
organisation.
9. Kräftfiske upplåtes i allt vatten som förvaltas av föreningen, dvs Munksjön,
Munksjökanalen till mynningen i Vättern, Tabergsån upp till Jordbrovägen,
Rocksjön och vattendraget mellan sjöarna. Kräftfiske skall inte tillåtas från
nya Munksjöbron, från land inom Munksjö AB:s inhägnade fabriksområde
eller vid badplatsen i Rocksjön. Dessa områden framgår på särskild
fiskekarta (bilaga 1).
10. Sjöarna och vattendragen skall vid behov delas in i sektioner där kräftfisket
inom varje sektion upplåts till en person under en begränsad tid.
Sektionernas gränser skall vara utmärkta.
11. Fisket inom varje sektion begränsas med avseende på antal redskap och
tider. Endast fiske med burar och traditionella kräfthåvar kan upplåtas.
12. En avgift skall tas ut vid införskaffande av kräftfiskekort. Avgiften skall
alltid erläggas i förskott.
13. Vem som får kräftfiska i vilken sektion lottas vid behov ut. Om efterfrågan
är stor gäller lottningen bara ett tillfälle/säsong och person och hushåll, dvs
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ett hushåll får inte fiska mer än en gång per år. För att delta i lottningen
måste en anmälan om önskan att delta lottningen skett i förväg före angiven
tid.
14. Vid ett antal tillfällen per säsong ordnas gratis kräftfiske för barn under 16
år. Även barnens fiske lottas vid behov ut så som nämnts i föregående
punkt. Barnens kräftfiske kan ske med andra avgränsningar än de ovan
beskrivna. Antalet barn skall begränsas med utgångspunkt från säkerheten
och praktisk hantering.
15. I mån av möjlighet (tidsmässigt, personellt) upplåts kräftfiske till
barngrupper från olika verksamheter inom Jönköpings kommun. De
kommunala barngrupperna skall anmäla och boka sina fisken i förväg hos
den upplåtelseansvarige. En avgift skall tas ut för dessa grupper. Vid sådant
fiske ingår kräftfiskeredskap och bete.
16. Innan kräftfiske startar, oavsett upplåtelseform, skall alltid en samling ske
där deltagarna informeras om gällande regler.
Övrigt fiske
17. Personliga dispenser kan lämnas för fiske med mörtstugor. Mörtstugor skall
märkas, se punkt 2 under Allmänna regler under rubriken ”Regler för fiske
inom Munksjön- Rocksjöns FVO”. Dispensen beviljas av styrelsen eller den
styrelsen utser. Dispensen skall gälla 1 år i taget.
Tävling/Events
18. Anmäl görs till styrelsen eller den styrelsen utser i god tid (ca 3 veckor) att
en tävling skall genomföras, via telefon eller mejl.
19. Vid anmälan ska arrangören lämna uppgifter om kontaktperson (namn och
telefon), datum för tävlingen och placering utav de tävlande.
20. Om tävlingsområdet hindrar allmänheten skall skyltning finnas där det
framgår datum för tävlingen och under vilken tid tävlingen pågår.
21. Ansvarig för fisketävlingen (=kontakperson) ansvarar för att alla som tävlar
har kunskap om fiskereglerna, att dessa följs och att övriga uppgifter om de
tävlande samlas in.
22. Ansvarig för fisketävlingen (=kontakperson) ansvarar för att samla in, och
sedan senast 3 veckor efter att tävlingen genomförts redovisa:
a) namn, adress, telefon, kön och ålder på samtliga tävlande
b) fångst (vikt, art, antal)
c) eventuella synliga sjukdomstecken hos fisken eller annat som
kommunen bör känna till

Regler för fiske
Allmänna fiskeregler
Regler i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena
som berör Vättern men som även gäller inom Munksjön-Rocksjöns FVO (upp till
första mötande vandringshinder i Vätterns tillflöden) är:
- Minimimått 50 cm för öring och 60 cm för lax. (2 kap. 15§)
- Fiske efter öring och lax är förbjudet 15 september till och med 31
december. (2 kap. 2§, 3 punkten)
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Regler för fiske inom Munksjön- Rocksjöns FVO
Nedanstående regler är beslutade av Munksjön-Rocksjöns FVO och gäller för allt
fiske inom fiskevårdsområdet, såväl för det till allmänheten upplåtna fisket som för
fiskerättsägarnas egna fiske.
Allmänna regler
1. Endast fiske med handredskapsfiske enligt definition i Fiskelagen
(1993:787) eller fiske efter kräftor med burar eller kräfthåvar är tillåtet.
Därutöver är fiske med kastnät tillåtet.
2. Utmärkning och märkning av redskap vid kräftfiske och fiske med
mörtstugor skall ske på samma sätt som i Vättern, vilket regleras i
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av
fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.
3. Återutsättningsskyldighet; fisk av viss art som fångas under tid när förbud
råder, fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller
inte håller föreskrivet minimimått skall genast släppas ut i vattnet.
4. Fisk för vilken beslutats minimi- och/eller maximimått får inte ilandföras i
kapat skick.
5. Ovanstående allmänna regler gäller inte vid olika typer av provfisken
godkända av fiskevårdsområdesföreningen.
6. Fisk som skall behållas skall omedelbart avlivas, övrig fisk skall omedelbart
släppas tillbaka i vattnet.
Regler handredskap
7. Fisk av nedan angivna arter får fångas endast om den håller följande
minimi- och maximimått räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets:
- Gädda, minimimått 50 cm maximimått 80 cm.
- Abborre, maximimått 30 cm.
8. Vid fiske får under varje dygn fångas och behållas högst 1 gädda per person.
9. Fångad ål, mal, gös, harr eller lake ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet.
10. Vid fiske vid öppet vatten får användas högst 2 beten per person.
11. Vid isfiske får användas högst 5 beten per person.
12. Utterfiske är förbjudet. Förbudet gäller både lod- och ytutter.
13. Vid trollingfiske är endast paravan tillåtet med max avstånd ifrån båt 5
meter.
Kräftfiske
14. Kräftfiske får endast ske inom den sektion, med det antal redskap och under
de tider som framgår av kräftfiskekortet.
15. Med kräftburar avses här traditionella kräftburar/mjärdar.
16. Innehavare av giltigt kräftfiskekort får använda obegränsat antal
medhjälpare vid fisket.
17. Den fångst som erhålls vid kräftfiske med giltigt kräftfiskekort får behållas
utan extra avgift.
18. Fångstrapportering är obligatorisk för de fiskande och skall lämnas in till
den upplåtelseansvarige. Fångstrapporteringen skall innefatta alla fångade
kräftor över respektive under minimimått, fångstplats, datum, fisketid samt
antalet använda redskap.
19. Kräftor får fångas endast om den håller 10 cm minimimått räknat från
pannspets till stjärtspets, se nedanstående bild.
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20. Provfiske efter kräftor får utan hänsyn till ovanstående regler ske av den
som ansvarar för upplåtelsen. Sådant kräftfiske skall vara sanktionerat av
styrelsen eller motsvarande i den organisation som ansvarar för upplåtelsen.
Provfiske får även ske av annan på uppdrag av
fiskevårdsområdesföreningen.
21. Närmare detaljer för kräftfisket regleras i avtal mellan fiskevårdsområdet
och den upplåtelseansvarige och/eller direkt av den upplåtelseansvarige.

Påföljder
Vid handredskapsfiske utan giltigt Sportfiskekort, kräftfiske utan kräftfiskekort
eller vid brott mot ovanstående regler sker anmälan till polisen i enlighet med
fiskelagen.

Motivering till fiskeregler
Munksjön och Rocksjön är två centralt belägna sjöar med höga biologiska värden,
inte minst tack vare att de har direktkontakt med Vättern. Under delar av året har
bägge sjöarna problem med syrebrist i bottenvattnet. Ett sätt att minska syretäringen
är att styra förvaltningen av fisket så att andelen rovfisk ökar och andelen mörtfisk
minskar. Ett regelverk för fisket behövs då sjöarnas attraktiva läge gör dem extra
utsatta för ett för högt fisketryck, framförallt på rovfisk. Skulle andelen rovfisk
minska innebär detta inte bara att sjöarna blir mindre attraktiva för sportfiskare,
utan även att sjöarnas ekologiska funktion påverkas negativt. Ett helt oreglerat fiske
riskerar dessutom att leda till konflikter mellan fiskare som kan ha olika uppfattning
om hur fisket skall bedrivas.
Krav på sportfiskekort finns för att möjliggöra statistiska uppföljningar, bland annat
över antalet sportfiskare under olika tider på året samt åldersfördelning och andel
turister. Detta resulterar i en bättre riktad informationsspridning samt en effektivare
planering av tillsynen. Kravet på sportfiskekort innebär även att det tydligare
framgår vilka fiskeregler som gäller samt att brott mot fiskereglerna kan
polisanmälas. För att underlätta vid tävlingar och större events kan dispens från
personligt sportfiskekort lämnas av styrelsen eller den styrelsen utser. Istället ska en
kontakperson utses, vilken ansvarar för att alla som tävlar har kunskap om
fiskereglerna, att dessa följs och att övriga uppgifter om de tävlande samlas in. Om
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tävlingsområdet hindrar allmänheten skall skyltning finnas där det framgår datum
för tävlingen och under vilken tid tävlingen pågår.
Sjöarnas fiskbestånd bedöms inte tåla ett fiske med mängdfångande redskap (t.ex.
nät eller ryssor) varför alla andra redskap än handredskap och kräftfiske förbjuds.
Undantag gäller för fiske med kastnät, då dessa bedöms påverka fiskebeståndet
positivt genom ett större upptag av mört. Begränsningen av antalet beten reglerar
uttaget och följer Sportfiskarnas etiska regler. Vid fiske från båt med flera personer
i båten får 2 spön per person användas. Vid vinterfiske från is är det tillåtet med 5
beten per person. Mörtstuga kräver dispens men jämfört med tidigare beslut som
begränsade fisket till 2 mörtstugor per person sätts inget maxantal ut, detta på grund
av ett ökat mörtbestånd. För att underlätta tillsynen ska mörtstugorna märkas ut
tydligt.
Med utgångspunkt från dagens kunskap kan man inte garantera att det ur
hälsosynpunkt är nyttigt att äta (stora mängder) fisk eller kräftor från sjöarna
eftersom det finns betydande föroreningar i sjöarna, främst i Munksjön.
Fångstbegränsningen av gädda reglerar uttaget samt gör att konsumtionen för
enskilda personer begränsas. Minimimåttet på gädda innebär att fisken hinner leka
minst en gång innan den tas upp. Maximimåttet för gädda och abborre innebär att
äldre individer med högt miljögiftsinnehåll inte tas upp. De stora individerna är rent
genetiskt värdefulla för beståndet och mycket attraktiva ur fiskesynpunkt. För att
tydliggöra att fångad gös, harr och ål omedelbart ska släppas tillbaka i vattnet har
dessa strukits från listan över minimimått (vilken baseras på fiske i Vättern). Då det
inte går att styra vilken fisk som nappar har förbudet mot fiske av vissa arter
omformulerats till att fångad ål, mal, gös, harr eller lake omedelbart ska släppas
tillbaka i vattnet. Beståndet av gös är mycket svagt och bedöms inte tåla något
uttag. Harr finns inte i något stationärt bestånd i sjöarna utan uppehåller sig i
princip endast i Munksjön under sin lekvandring mellan Vättern och Tabergsån.
Länsstyrelserna runt Vättern har under det senaste årtiondet fått in rapporter från
olika kategorier av fiskande som tyder på att harrbeståndet i Vättern har minskat.
Lake, ål och mal är upptagna på Artdatabankens lista över hotade arter i Sverige,
rödlistan. Ett förtydligande har gjorts att fisk som ska behållas omedelbart ska
avlivas samt att övrig fisk omedelbart ska släppas tillbaka i vattnet.
Förbudet mot användning av ytuttrar eller motsvarande (dvs ytparavaner) begränsar
effektiviteten samt minskar risken för trängsel med påföljande trassel och osämja.
För att underlätta vid isfiske med angeldon har begränsningen av antalet beten
ändrats från 2 beten per person till 5 beten per person vid vinterfiske från is. Man
förtydligar även att paravan inte är att likställas med utter/utterbräda och att
trollingfiske med paravan därmed är tillåtet, om än med ett maximalt avstånd på 5
meter ifrån båt.
Reglerna för kräftfisket anger ramarna inom vilka upplåtelse av kräftfisket får ske.
Ett väl fungerande praktiskt exempel på föreslagen modell för kräftfisket finns i
Mullsjön, Mullsjö kommun. Närmare detaljer om upplåtelsen av kräftfisket regleras
av den som utses som ansvarig för upplåtelsen samt inom ramen för det avtal som
upprättas med Munksjön- Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Den obligatoriska
fångstrapporteringen av kräftor införs för att kunna följa beståndets utveckling.

