Fiskekort 2022

för sportfiske i Munksjön och Rocksjön, Jönköpings kommun

.....................................................................
Innehavare, namn

.....................................................................
Adress

.....................................................................
Postnummer och ort

Jag har läst och accepterat reglerna för fiskekortet.

Fiskekortet är kostnadsfritt och gäller för ett
kalenderår (1/1–31/12).
Fiskekartan visar inom
de vatten som förvaltas
av föreningen. Läs
också fiskereglerna.
Mer information finns
på www.jonkoping.se/
sportfiskekortet
Du kan också ringa
Kontaktcenter,
Jönköpings kommun,
tfn 036-10 50 00.

.....................................................................
Datum och underskrift

Regler för fisket i Munksjön och Rocksjön
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Fiske efter kräftor innefattas inte i Sportfiskekortet.
Endast fiske med handredskap enligt definition i fiskelagen är tillåtet.
Fiske efter lax och öring är förbjudet 15 september – 31 december.
Det är förbjudet att fiska och fånga gös, harr, lake, ål och mal.
Fisk av angivna arter får fångas endast om den håller följande minimi- och maximått
räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets: Minimimått öring 50 cm, lax 60 cm.
Gädda, minimimått 50 cm maximimått 80 cm. Abborre, maximimått 30 cm.
Återutsättningskyldighet; 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.
Fisk för vilken beslutats minimi- och/eller maximimått får inte ilandföras i kapat skick.
Vid fiske får under varje dygn fångas och behållas högst en gädda per person.
Vid fiske på öppet vatten tillåts två beten per person. Vid isfiske tillåts fem beten per person.
Paravan i samband med trollingfiske tillåts, max 5 meter utsläpp ifrån båt. Utterfiske är
förbjudet. Förbudet gäller både lod- och ytutter.
Vid fiske från båt med flera personer i båten får två spön per person användas.
Mörtstuga kräver dispens. Mörtstugan ska märkas enligt Fiskeriverkets föreskrifter
(FIFS 1994:14).
Eftersom Rocksjön är ett naturreservat är båt med motor inte tillåten.
Fisk som skall behållas skall omedelbart avlivas. Övrig fisk skall omedelbart återsläppas.

Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter.
Sjöarna, som tillhör de artrikaste i Jönköpings län, är kända för sitt goda fiske efter stor
gädda och mörtfisk. Vissa insjöfiskar har dock förhöjda halter av miljöföroreningar och
tungmetaller. Därför bör barn och kvinnor i barnafödande ålder vara noga med att följa
Livsmedelsverkets råd om fisk, se www.slv.se.

Krav på Sportfiskekortet i Rocksjön och Munksjön

Munksjön-Rocksjön är ett fiskevårdsområde enligt Lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Fiskekortet måste alltid finnas med när man fiskar och ska kunna visas upp vid
eventuell kontroll. Om fiske sker utan fiskekort kan redskapen beslagtas och polisanmälan göras. Sportfiskekortet är avgiftsfritt.
Det pågår ett projekt där vi märker gäddor. Om du fångar en gädda med ett rött märke
under ryggfenan, ska du notera numret på märket och rapportera in det till Michael
Bergström, mobiltfn 010-223 63 52, michael.bergstrom@lansstyrelsen.se

Området där Sportfiskekortet gäller

Sportfiskekortet gäller i allt vatten som förvaltas av Munksjöns fiskevårdsområdesförening, dvs. Munksjön, Munksjökanalen till mynningen i Vättern, Tabergsån upp till
jordbron, Rocksjön och vattendraget mellan sjöarna. Fiske är inte tillåtet i Munksjön
från nya Munksjöbron eller från land inom Munksjö AB:s inhägnade fabriksområde eller i Rocksjön vid badplatsen. Dessa områden framgår på fiskekartan.

