Ordningsregler,
Byskeälvens FVO Västerbottensdelen
Allmänt
Alla innehavare av fiskekort har ingått avtal med föreningen som också innebär att de
fastställda reglerna för området ska följas.
Innehav av fiskekort innebär ömsesidigt ansvar för ett korrekt och respektfullt uppträdande
inbördes mellan föreningen och innehavaren. Det gäller även gentemot andra sportfiskare,
föreningens medlemmar, markägare och funktionärer samt på sociala- eller andra medier.
Tänk också på att fiskereglerna kan förändras under säsongen, se hemsidan och Facebook för
senaste information

Rotering av fiskeplatser
När du kommer ner till en fiskeplats – se dig om. Finns det fler fiskare på plats gå uppströms
och börja fiska ovanför de fiskare som redan är igång. Lämna ett utrymme mellan, både för
din och andras skull.
Rör dig nedströms, se till att alla får chans att fiska på hela sträckan och ge utrymme för fler
att påbörja sitt fiske.

Allemansrätten (24h regeln) ”inte störa – inte förstöra”
Allemansrätten är ingen lag.
I Sverige har vi förmånen att få vandra och röra oss ganska fritt i naturen, även om det är
någon annan som äger marken. Denna rättighet kallas allemansrätten och är en viktig del i den
svenska kulturen. Men vistas du i naturen måste du visa hänsyn.
Du får inte skada naturen, störa djur eller människor eller förstöra något som någon annan
äger.
För att alla ska kunna njuta av naturen behöver alltså alla ta hänsyn till natur och djurliv och
visa hänsyn mot markägare och andra som är ute, inte störa – inte förstöra!

Du får inte:






Fiska inom Byskeälvens FVO Västerbottensdelen utan giltigt fiskekort från
fiskevårdsområdet.
Gå̊ över någons gård, trädgård, plantering eller odlad mark och åkrar.
Skada träd eller buskar, till exempel för att ta ved till en brasa.
Elda vid torrperiod och eldningsförbud.
Köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Inte heller på stigar och vandringsleder.

Håll Sverige rent
Skräpa inte ner i naturen utan ta med dig skräpet hem. Nedskräpning kan ge konsekvenser för
FVOs samarbete med markägare och boende efter älven, vilket kan minska tillgänglighet för
tillresta fiskare. Hjälps vi åt att hålla naturen skräpfri blir det trevligare för alla.
Lämna inte heller skräp eller skräppåsar vid en full soptunna. Djur och människor kan skära
sig på̊ glas och burkar.
Lämna inte linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren.
Använd i första hand de dass som finns längs älven. Finns inget dass när behov uppstår så
utför dina behov på behörigt avstånd från vatten och färdvägar. Om möjligt gör först en grop
och täck över resultatet. Gräv alltid ner eller ta hem papperet.

Övernattning
Markägare kan ex. erbjuda campingmöjligheter mot avgift.
Tältning en natt i naturen är tillåten utan markägarens tillstånd. Tänk på att inte störa
markägaren och dennes verksamhet, skräpa ner eller skada djur och natur.
Väljer du att övernatta med din husvagn eller husbil kan du i regel stanna i högst 24 timmar.

Mark, vägar och parkeringar
Markägare i samarbete med FVO erbjuder ett antal parkeringar, mark för grillkojor,
soptunnor, utedass, eldplatser och fikabord. Hålls det snyggt kan FVO fortsättningsvis
samverka med markägaren om att upplåta detta område.
Där FVO överenskommit med markägare om yta för parkering finns skyltar.
Markägare tillåter nyttjande av vissa enskilda vägar i samarbete med FVO. Där FVO
överenskommit med markägare om nyttjande av väg finns skyltar.
Markägare tillhandahåller mark för stigar och broar, visa hänsyn.
Om inget övernyttjande sker fortsätter förmodligen markägaren att upplåta detta område för
grillkojor/eldplatser osv.

Eld
Innan du eldar kom ihåg att ta reda på om det råder eldningsförbud i området. Eldning kräver
stor försiktighet då elden kan spridas med vinden och starta en skogsbrand. Använd gärna
appen Brandrisk Ute för aktuell brandriskprognos.
Elda i första hand på anordnade platser. Elda inte direkt på berghällar eftersom de kan spricka.
Planerar du att elda under din vistelse, ta med egen ved! Det enda från naturen som är tillåtet
att använda är torra grenar, ris, kvistar och kottar som ligger på marken.
Släck elden noggrant efter dig!

Brott mot ordningsreglerna
Om någon bryter mot ordningsreglerna förbehåller sig styrelsen rätten att annullera redan
giltigt fiskekort samt att neka personen att under viss tid köpa fiskekort.

