


Dellenbygdens Fiskevårdsområde ligger i norra Hälsingland. Här 
finner du en stor variation inom såväl sport- som fritidsfisket. Vi arbe-
tar aktivt för ett hållbart fiske och sätter stort fokus på fiskevård. Vi kan 
erbjuda ett fiske i en storslagen hälsingenatur där alla årstider bjuder på 
möjligheter till ett gott fiske. 

Området är ett av de största i Sverige och innehåller cirka 20 000 hektar 
fiskevatten samt 180 kilometer rinnande vatten.

Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda möjlighet till ett varierat 
fiske i sjöar, tjärnar och strömmande vatten, alla med god tillgång på 
fisk.

Hos oss finner du många av de mest populära arterna, såsom öring, rö-
ding, harr, sik, regnbåge, abborre, lake samt stor gädda etc. Vattnen pas-
sar utmärkt för flug- och spinnfiske men även trolling, mete och olika 
former av vinterfiske. Dellensjöarna samt ett flertal sjöar och vattendrag 
hyser bestånd av den beryktade Dellenöringen. 

Flertalet av våra vatten är lättåtkomliga med bil och lämpar sig utmärkt 
för barnfamiljer. För den mer avskilde fiskaren finns fiskeplatser som 
endast nås till fots.

Välkommen till Dellenbygdens fiskevårdsområde! 

Fiske i Dellenbygden
 - en upplevelse!



Ett urval av

våra fiskevatten
1. Norra Dellen
Öring, sik, lake, gädda, ål, abborre. Trolling-
fiske, sportfiske. 

2. Södra Dellen
Öring, sik, lake, gädda, ål, abborre. Trolling-
fiske, sportfiske. 

3. Södra Svågadalen
Öring, harr, gädda och abborre. Räknas från 
regleringsdammen i Brännås till utloppet i 
Dellen. I den här delen vandrar öring in från 
Dellen, sportfiske från land. På vissa sträckor 
är endast flugfiske med hullinglös krok tillå-
ten, på dessa sträckor skall all fångad ädelfisk 
återutsättas.
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*1 Klubboån nedströms järnvägsbron, endast 
flugspö och fluga med enkelkrok utan hulling. 
All fisk återutsätts, oavsett kondition.
*2 Endast flugfiske tillåtet.
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4. Stornaggen l l l l l
5. Vikörn l l l l
6. Lomsjön l l l l
7. Ottertjärnen l l l
8. Svarttjärn l l
9. Valsjöarna l l l l l
10. Måndagstjärn l l
11. Bergtjärn l l l
12. Skånsjöarna l l l l l
13. Geasjöarna l l l l l
14. Styggsjön l l
15. Gäddtjärn l l
16. Alsjösjön l l
17. Ässjan l l
18. Mjusjön l l l l
19. Njupfatet l l
20. Älgetjärn l l l
21. Sebberstjärn l l
22. Sumåssjön l l
23. Skäråsjön l l
24. Abborrtjärn l l
25. Öratjärnen l l
26. Västra Sjusjön l l l
27. Tjärnvallstjärn l l
28. Stensjön-Norrbo l l
29. Rångsjön l l
30. Stömnesjön l l
31. Abborrsjön l l l
32. Lången l l
33. Järnvallsjön l l
34. Klubboån *1 l
35. Renåstjärn l l
36. Härån l
37. Råbergstjärnarna *2 l
38. Nyvallsjön l l l
39. Lillvallsjön l l l
40. Sarvtjärn l l
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Våra regler
För allas trevnad skall följande regler 
efterlevas.

• För att fiska krävs giltigt fiskekort.
• Skräp. Ingen får  slänga något – inte ens 

en linstump eller en cigarettfimp! Allt 
skall tas med hem! Självklart! Rökare tar 
med sig som exempel en liten burk att 
lägga fimpar i och samma sak gäller för 
snusare. Ovanstående skall absolut inte 
slängas i vattnet!

• Eldning. All eldning i skog och mark är 
förbjudet utom på anvisade eldnings-  
platser.

• Allt fiske sker på egen risk. 

Fiskemetoder

• Ej tillåtet att använda Jaw Jacker i våra 
fiskevatten (spöhållare med fjädring).

• Sportfiske: Fiske från land/is med spö och 
ett redskap/fiskare.

• Dragrodd: Fiske från båt med max två 
redskap.

• Trolling: Fiske från båt med tre till åtta      
redskap. Särskilt ”Trollingkort” krävs.

• Gäddsax är förbjuden i alla våra vatten.

Minimått

• All öring i Svågan nedströms Brännås-
dammen och i Dellensjöarna 45 cm.

• All harr i samtliga vatten 35 cm.
• All övrig ädelfisk 30 cm.

Övriga begränsningar

• I Råbergstjärarna är endast flugfiske  
tillåtet.

• Klubboån nedströms järnvägsbron, endast 
flugspö och fluga med enkelkrok utan  

hulling. All fisk återutsätts, oavsett  
kondition.

I följande vatten är allt fiske förbjudet:
• Olatjärn
• Övre Järvåssjön
• Bäcken mellan Måndagstjärn och Berg-

tjärn
• Masungsbäcken Moviken
• Örvallssjöbäcken från sjön och 300 meter 

nedströms
• Brickabäcken från kraftverksdammen ner 

till Svågan
• Gladbäcken nedströms (före detta fisk- 

odlingen) till Svågan
• Dalån från nedre Fläsmasjön ner till   

Svågan
• Ramman (Västansjö) från Ramsjösjön ner 

till Dellen

En dygnsfångst av fyra ädelfiskar får ej över-
skridas.

Nätfiske

Nätfiske får bedrivas i de vatten där nätfiske 
är tillåtet enligt bestämmelserna nedan.

Endast årskort och nätfiskekort berättigar till 
nätfiske.

Fiskerättsägare med årskort får lägga upp 
till sex nät eller 180 meter nätlängd med ett 
maxdjup på sex fot (1,83 meter).

För övriga med årskort gäller max tre nät 
eller 90 meter nätlängd och ett maxdjup av 
näten på sex fot (1,83 meter).

Nät skall vara märkta med ägarens namn och 
adress. Fiskerättsägare skall även ange 

fastighetsnummer.

Nätbegränsningar gäller i Dellensjöarna.

Totalt nätförbud råder inom 200 meter från 
alla in och utlopp i Dellensjöarna.

I Norra Dellen vid Svågans mynning råder 
totalt nätförbud från Sjövik ut till Lövön, från 
Lövön över Storholmen och in mot Avholm.

Ekofiske (catch and release)

• Delar av älven har undantagits för denna 
typ av fiske som innebär att fiske får  
bedrivas med flugspö och fluga med  
enkelkrok utan hulling.

• All harr och öring som fångas på dessa 
sträckor återinsätts oavsett storlek. Andra 
fiskarter får behållas.

• Endast dagkort under tiden 1/6–15/9  
dagligen kl. 05.00- 24.00.

• Kort kan köpas hos Ängebo Livs för 
sträcka 1 och 2. På Västansjömacken för 
sträcka 3. 

• Kort kan även köpas digitalt via vår 
hemsida samt via iFiske eller genom            
betal-SMS. Fiskekortsinformation finns 
vid C&R-sträckans början.

• Allt kräftfiske är förbjudet.

Öringsförbud gäller i alla strömmande vatten 
under september-december.

Tillsyningsmän

Vi har ett 20-tal utbildade tillsynsmän som 
kontinuerligt bedriver tillsyn. Att fiska utan 
fiskekort bryter mot lagen. Detta gäller i alla 
vatten, även de som endast innehåller gädda 
och abborre.

Kontrollavgift

Enligt årsmötesbeslut skall kontrollavgift tas 
ut från och med 2013-05-01 enligt nedan.

Nivå 1:  500 kr.  Brott mot Dellenbygden 
FVO:s regler. Exempel: antal spön/redskap; 
fler fiskar än tillåtet; minimått; fiske från båt 
eller liknande i vatten där endast fiske från 
land är tillåtet; fiske med annat än flugfiske- 
spö där andra fiskemetoder är förbjudet.

Nivå 2: 1500 kr. Nätläggning i samtliga 
vatten som FVO planterar ut ädelfisk i, 
förutom i Dellensjöarna där nätläggning är 
tillåtet enligt de bestämmelser som FVO har 
beslutat. Brott mot reglerna för fiske på eko- 
fiskeområden i Svågan.

Jaw Jacker – ej tillåten att använda i några av 
Fiskevårdsområdets vatten.



www.dellenbygdens-fvo.se

For information in English and other languages, please visit our website.


