
Regler 2016
Regulations

Ammarnäs allmänna
l
Fiskeregler (Vindelån, Tjulån och Vindelälven nedströms
Sjöforsen)
 Fiskekortet skall på begäran uppvisas för tillsyningsman
 Fiskeförbud 1/531/5
 Förbud mot riktat fiske efter öring efter den 14/9
 Totalt catch & release på all öring (se om Vindelån nedan)
 Fångstbegränsning på 2 st fiskar per person och dygn
 Obs endast 1 st öring per dygn är lovlig i Vindelån
 Endast fiske med en fluga eller ett drag (tre flugor på flugkast)
 Tungstenskula: en kula om maximalt 4 mm
 Tafslängd: Maximalt 15' / 460 cm
 Minimimått på harr, 35 cm (Öring i Vindelån 40 cm)
 Hullinglösa krokar rekommenderas
 Ovan Järnforsen gäller flugfiske och C&R på alla arter
 Det är förbjudet att fiska med mask, maggot, räka och
imitationer som powerbait. Powerbait och liknande får inte
förvaras i flugaskar.
 Fiske från båt, flytring eller liknande är förbjudet i allt
strömmande vatten
l
Observera
Detta kort gäller EJ 25 augusti till 31 december mellan Sjöforsens
nedre gräns och Ovan Järnforsens nedre gräns. Med Vindelån
avses Vindelälven uppströms Gautsträsk.

Fishing regulations (Vindelån, Tjulån och Vindelälven
nedströms Sjöforsen)
 The fishing permit must at request be shown to supervisor
 Fishing is prohibited 1st May to 31st May
 Fishing after trout is prohibited after the 14th September
 Total catch & release on trout (see next line)
 Only one trout a day is aloud in Vindelån
 The baglimit are two fishes per day and person
 Only one fly or one lure (three flies on casting bubble)
 Tungsten bullet: one bullet / maximum 4 mm
 Leader length: Max 15' / 460 cm
 Minimum size for grayling is 14" / 35 cm (Trout in Vindån 16" /
40 cm)
 Barbless hooks are recommended
 Ovan Järnforsen is a flyfishing stretch with C&R only on all
species
 Fishing with baits like worms, maggots, shrimps and imitations
like Powerbait is forbidden. Powerbait etcetera are forbidden in
fly boxes.
 No fishing is allowed from a boat, bellyboat or similar in current
waters and lake Gautsträsk.

Notice
This licence is NOT valid between the lower border of Sjöforsen
down to the lower border of Ovan Järnforsen from 25th August to
31st December. The term Vindelån means Vindelälven upstreams
lake Gautsträsk.

Ammarnäs nedre

Fiskeregler
 Fiskekortet skall på begäran uppvisas för tillsyningsman
 Totalt catch & release på all öring
 Fångstbegränsning på 2 st fiskar per
person och dygn
 Endast fiske med en fluga (tre flugor på flugkast)
 Tungstenskula: en kula om maximalt 4 mm
 Tafslängd: Maximalt 15' / 460 cm
 Minimimått på harr, 35 cm
 Hullinglösa krokar rekommenderas
 Rotationsfiske på alla vatten
 Ovan Järnforsen gäller flugfiske och enbart C&R
 Det är förbjudet att fiska med mask, maggot, räka och
imitationer som powerbait. Powerbait och liknande får inte
förvaras i flugaskar
 Fiske från båt, flytring eller liknande är förbjudet i allt
strömmande vatten

Observera
Detta kort gäller mellan Sjöforsens nedre gräns och Ovan
Järnforsens nedre gräns på båda sidor om älven. Innehavaren av
detta kort kan även fiska där Ammarnäs allmänna kort gäller och
då efter dess regler.

Fishing regulations
 The fishing permit must at request be shown to supervisor
 Total catch & release of all trout
 The baglimit are two fishes per day and person
 Only fishing with one fly (three flies on casting bubble)
 Tungsten bullet: one bullet / maximum 4 mm
 Leader length: Max 15' / 460 cm
 Minimum size for grayling is 14" / 35 cm
 Barbless hooks are recommended
 Rotate fishing on all waters
 Ovan Järnforsen is a flyfishing stretch with C&R only
 Fishing with baits like worms, maggots, shrimps and imitations
like Powerbait is forbidden. Powerbait etcetera are forbidden in
fly boxes.
 No fishing is allowed from a boat, bellyboat or similar floating
structures in current waters

Notice
This licence is valid between the lower border of Sjöforsen down
to the lower border of Ovan Järnforsen, on both sides of the river.
This licence is also valid where the 'Public licence' are allowed, by
its regulation.

Sjöforsen
l
Fiskeregler
 Fiskekortet skall på begäran uppvisas för tillsyningsman
 Fisketid mellan 08:0002:00
 Helt kvoterad sträcka
 Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas
 Endast flugfiske
 Hullinglösa krokar
 Catch & Release på öring och harr
 Endast fiske med en fluga
 Tungstenskula: en kula om maximalt 4 mm
 Tafslängd: Maximalt 15' / 460 cm
 Powerbait och liknande får inte förvaras i flugaskar
 Fiske från båt, flytring eller liknande är förbjudet

Fishing regulations
 The fishing permit must at request be shown to supervisor
 Fishing is allowed between 8 am to 2 am next day
 Limited fishing licence
 The fishing licence i personal and may not be transferred
 Only Fly Fishing
 Barbless hooks
 Catch & Release on trout and grayling
 Only fishing with one fly
 Tungsten bullet: one bullet / maximum 4 mm
 Leader length: Max 15' / 460 cm
 Powerbait etcetera are forbidden in fly boxes
 No fishing is allowed from a boat, bellyboat or similar

Information
Ring till Peter, 070695 41 92, om du har några frågor.
Call Peter, +46 (0)70 695 41 92, with questions.

Fångstrapportering
Alla fångster inom Ammarnäs FVO och Kraddsele SFF
rapporteras från och med 2016 på vår gemensamma
webbplats:

http://www.vindelriverfishing.se

Catch report
All catches within Ammarnäs FCA and Kraddsele SFF

should be reported at:

http://www.vindelriverfishing.com




