SINGÖ Fiskevårdsområde

Välkommen till

SINGÖ Fiskevårdsområde
2017
goda matfiskar abborre, braxen, flundra och sik

enklast fjällad och urtagen och stekt
eller flådd, panerad och stekt
eller benfritt filead i soppa

Inom svartmarkerade områden är allt fiske förbjudet 1 april - 15 juni för att
gynna fiskföryngring. Under resten av året är fritidsfiske med nät förbjudet.

urtagen stekt med skinnet på
eller flådd och panerad och stekt

mald i aladåb
recept hos TEMPO Singö
eller på www.singoaffaren.se

leksik i november med rom
stek, koka eller ugnsstek efter fyllning
rommen tvättas och saltas till toast

Fritidsfiske inom SINGÖ Fiskevårdsområde
Singö Fiskevårdsområde (Singö FVO)
bildades 1989 genom att alla enskilda och samfällda vatten slogs samman till
ett samfällt FVO. Singö FVO förvaltas av en förening med årlig stämma
och en styrelse som sköter löpande ärenden. Till stämman kallas alla ca 120
fiskevattenägare dvs markägare och i några fall tomtägare på Singö.
Området består av ca 4400 ha fiskevatten runt ett 20-tal öar och ett stort
antal kobbar och skär.
Fiskekort
skall varje år lösas av alla som fiskar med nät inom området. Fiskekort
kostar 250 kr för 1 år.
Kortet ger rätt att lägga 3 nät. Näten får vara max 30 meter långa med ett
djup på högst 300 cm (10 fot) och skall ha en stolpe på minst 50 mm (maska
100 mm i sträckt diagonal). OBS att rätt att lägga långrev på detta kort
tagits bort på grund av ålfiskeförbudet som gäller from 1 maj 2007. I ställer
gäller rätt att lägga ett tredje nät.
Med fiskekortet följer 3 årsmärken och vid behov 1 FVO karta samt 3
plastbrickor. På brickorna skall namn och tel nr anges. Årsmärke från Singö
FVO klistras på andra sidan. Karta och brickor återanvänds från år till år.
Redskapen skall utmärkas med fiskekula och plastbricka. Fiskekulan skall
vara 15 cm samt röd, gul, orange eller vit. Plastdunk med samma storlek
och rätt färg accepteras av föreningen.
Fisket med handredskap (metspö, kastspö, pilk etc) är fritt för alla.
Minimimått
lax 60 cm öring 40 cm gädda och gös 40 cm Ålfiskeförbud gäller från
1 maj 2007.
Mer detaljerade bestämmelser finns på den karta över området som om
önskemål finns fås när fiskekortet löses.
Fiskekort säljes
Kiosken Singösund
TEMPO Singö
Västerboda

0175 - 100 25
0175 - 100 65
0706 36 81 45

Anders Fransson
Åke Jönsson
Håkan Drevin

Förvaltning av SINGÖ Fiskevårdsområde
Fiskevård bekostas genom inkomsterna från fiskekortsförsäljningen och
bedrivs av föreningen genom utsättning av gösyngel och genom att 7 utvalda
områden avsatts som särskilda föryngringsområden med förbjudet fritidsfiske
med nät året runt (Backbyfjärden, Djupviken, Tranviksfjärden, Dalviken,
Bodaviken, Ramsan och Själgrundet). Områdena är enligt lag fredade för
allt fiske (även handredskapsfiske) mellan 1 april och 15 juni from 2004.
Föreningen bekostar också vassröjning för att gynna föryngringen av fisk
inom fredningsområdena. Minken hålls efter genom utsättning av fällor och
genom jakt. Föreningen betalar 50 kr per mink fångad inom området.
Fisketillsyn bedrivs genom av länsstyrelsen förordnade tillsynsmän. Det finns
också ett samarbete med övriga 9 FVO runt Singöfjärden för gemensam
kontroll av att föreskrivna regler efterlevs. Inom detta storområde sätts också
ål och öring ut och beredning av bottnar för att gynna öringsföryngringen
utförs. Flera av dessa FVO utför dessutom vassröjning och grävning av
rännilar i vassar för att gynna fiskföryngring. FVO reglerar också
omfattningen av yrkesfisket inom området. Inom Singö FVO är yrkesfiske
och trollingfiske förbjudet.
Singö FVO tar emot tips om fiskevård och kan svara på frågor om fisket
och vilka regler som gäller. Kontaktperson är Håkan Drevin 0706 36 81 45
Av länsstyrelsen godkända fisketillsyningsmän från Singö FVO är
Håkan Drevin
Joakim Thorsaeus

0706 36 81 45
0703 15 77 82

Väster-Boda 52
Stäpeludden 32

Singös och Herrängs fisketillsyningsmän har befogenhet att kontrollera att
föreningens bestämmelser efterlevs samt att utföra undersökning enligt 34§
fiskelagen (1993:787) av fisk, redskap, fisksump, fiskefartyg, som använts
vid fiske samt att enligt 47§ samma lag, ta egendom i beslag.
Herrängs fisketillsynsmän är Jan Zetterman, Ingvar Blomfeldt och Lars Göran
Boström
Redovisa och få ersättning för minkfångst till
Per Brantingsson i Norrvretavägen 6 tel 0175 - 100 19
Läs också om fisket på Singös hemsida www.singo.dk under
”Turism och friluftsliv”

