2015-05-06
INFORMATIONSBLAD FÖR GIMÅNS STRÖMFISKEKORT
Välkommen att fiska i Gimån!
De fyra fiskevårdsområdesföreningarna efter Gimån har 15 stycken strömmar för den som vill
vara oberoende av områdesgränserna. Det är strömmar och forsar som ligger nära bilvägar
och strömmar som ligger längre in i gimåskogarna. Det är i dagsläget väl skyltat till nästan
alla strömmar och bättre ska det bli efterhand. Du kan orientera dig grovt efter kartor som
finns på vår hemsida www.giman.se och på Blå kartan. Även på Bräcke kommuns
”Besökskarta”. För mer detaljerad orientering hänvisas till respektive fiskevårdsområdens
kartblad som du bör kunna få av den som säljer fiskekortet.
Våra strömmar finns i relativt orörd natur. Gångstigarna är inte alltid väl upptrampade och
spången kan vara hal. Vid vindskydden finns ofta eldstäder där du får elda om det inte är torrt
i markerna. Vi vill att man visar hänsyn till det vilda och tar med sig skräp och annat vid
återfärden. Likaså att man på bästa sätt utför återutsättning av fångad fisk så att fisken inte
skadas.
Vi hoppas att ni får fina upplevelser på grund av vacker natur och även får möjlighet att känna
en och annan stridig gimåöring och harr!
Bär gärna ditt fiskekort väl synligt! Och visa spontant upp ditt fiskekort för våra
fisketillsynsmän. De kan också ge goda råd om var och hur du bäst fiskar.
Hur gick det? Rapportera gärna till oss och berätta hur du upplevt vistelsen! Se respektive
fvof ordförandes mailadresser längst ner i detta informationsblad.
Fiskekortspriser mm
3-dagarskort kostar 450 kr ,
Veckokort kostar 750 kr.
Fiskekortet gäller från kl. 06:00 dag när kortet skrivs ut. Ett 3-dagars kort gäller till 06:00 dag
fyra. Tex. om kort skrivs ut fredag kl. 12:00 så gäller kortet till måndag kl. 06:00 och ett
veckokort gäller tom dag åtta kl. 06:00 .
Kortet är personligt. Barn/Ungdomar under 18 år i målsmans sällskap behöver inte ha eget
fiskekort.
Dessa strömmar ingår i fiskekortet
Fiskekortet gäller endast för fiske i nedan uppräknade 15 stycken strömmar efter Gimån och
som ligger inom de fiskevårdsområdesföreningar som berörs.

Inom Övre Gimåns fvo ingår:
Bodsjöströmmen
Mellanströmmen
Kraftverksströmmen
Grötingsströmmen
Inom Gimdalens fvo ingår:
Vaktströmmen, Endast flugfiske är upplåtet, All fisk ska sättas tillbaka (No Kill).
Grundselströmmen, Endast flugfiske är upplåtet, Max en fisk , minimått 40 cm
Grubbselströmmen, Endast flugfiske är upplåtet, Max en fisk, minimått 40 cm
Inom Storåsen-Albackens fvo ingår:
Abborselforsen
Rotselforsen
Hucksjöforsen
Måsjöforsen
Inom Sörbygdens fvo ingår:
Båthällströmmarna
Såg-Eriksforsen
Landflyströmmen
Lillströmmen, utloppet ur Sörbygdasjön
Regler och föreskrifter, förutom för Gimdalens FVO se ovan
Minimått: Öring 40 cm, Harr 35 cm
Limit: Högst 3 fiskar per person/dygn (harr och öring)
Man får endast fiska med fluga alternativt spinn/drag. Agnad krok är inte tillåtet. Fisk som
inte håller minimåttet skall återutsättas. Därför skall hullingslösa krokar användas och endast
en enkelkrok på betet.
Användande av båt eller annat flytetyg är inte tillåtet.
Fisket är upplåtet från 1 juni till 31 augusti.
Flugfiske med flytlina och torrfluga är tillåtet även under september månad.
Kontaktuppgifter:
För: Övre Gimåns fvof
Ernst Åslund 076-8066987 gimafiske@spray.se hemsida www.gimriver.com
För: Gimdalens fvof
Ivar Månsson 0693-13066 ik.mansson@gmail.com hemsida www.gimdalensflugfiske.se
För: Albacken Storåsens fvof
Claes-Göran Eldh e.claes.goran@telia.com
För: Sörbygdens fvof
Curt Edström 070-312 32 94 curt.edstrom@bredband.net

