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Fiske i Molkomsjön 
Vill du fiska i Molkomsjön, så är du mycket välkommen!! 

 

Fiskekort 
Det finns fyra olika sorters fiskekort (Ungdomar upp till och med 15 år fiskar gratis 
med 1 spö). 

1.     Årskort för nät och långrev - 800 kr 
Detta är tillgängligt bara för Nyedsbor och ger rätt till nätfiske och långrevsfiske under 

perioden från islossning till isläggning, dock med förbud under perioden juni - augusti, 

för att fiskare som trollar inte ska fastna i näten. Kortet tillåter 2st nät per utlägg med en 

maskstorlek minst 50 mm. Vi vill inte att Du har nät ute dygnet runt och på samma plats 

flera dagar i sträck 

2.     Årskort för annat fiske - 500 kr 
Detta är tillgängligt bara för Nyedsbor och ger rätt till fiske med ett spö eller ett drag + 

10 angeldon + mjärde + ett agnnät. 

3.     Årskort för annat fiske - 400 kr 
Detta kort ger rätt till fiske med kastspö t.ex. genom trolling och mete. Om du trollar 

gäller regeln 1 vuxen fiskare - ett spö. 

4.     Dagkort - 50 kr 
Detta kort avser också fiske med kastspö t.ex. genom trolling och mete. Om du trollar 

gäller regeln  1 vuxen fiskare – ett spö. 
 

Fiskekort kan du köpa hos: 
•       M a c k e n  i  M o l k o m  - Graningevägen 2, Molkom tel: 0553 -10124 

•       iFiske (digitalt fiskekort) - www.ifiske.s  

Övrigt 
Om du fångar gös med en längd mindre än 40 cm måste du släppa tillbaka dem. Vi 

rekommenderar att gösar längre än 65 cm släpps tillbaka – de är värdefulla för 

föryngring av gösbestånden 
Det är förbjudet att fiska kräftor och det är strängt förbjudet att släppa i signalkräftor! 

Olagligt & olovligt fiske utan giltigt fiskekort anmäls och riskerar att beivras med böter. 
 

Vi uppskattar om du rapporterar fångst av stora fiskar gärna med foto till vår mail eller 

via mobil. E-mail: info@mfvof.com. 

Du hittar mer information på vår hemsida www.mfvof.com eller vår Facebooksida. 

MOLKOM 

 

God Fiskelycka!!! 
Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening genom Carl Gustav Mossberg (Ordförande) 
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