
FISKEGUIDE
Ljunga Södra ekologiska  

fiskvårdsområdesförening

Fiske, natur och sevärdheter
Kartor sid 10-11

LJUNGANDALEN 
FISKE

Fiske i Ljungandalen

Läge/färdväg:
Ljunga södra FVO ligger på södra 
sidan Ljungan. 
Information vid Shell i Fränsta, 
Ljungaverkskiosken samt 
Frendo, Borgsjö. 
Samtliga informationsställen ligger 
vid E14, 7 mil väster om Sundsvall 
mot Östersund.

Kontakt:
Erik Thunefors
070-672 60 61
Gunnar Selling
073-296 30 83

Fiskarter:
Öring, Regnbåge, 
Abborre, Gädda, Harr

Fiskemiljö:
Området består av två större sjöar 
samt 50 km strömmande vattendrag.
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Ljunga S:a FVOF består av ca 50 km 
strömmande vatten: Ljungan, Alderäng-
sån, Granån, Helgeån samt bäckar.

I området finns dessutom ett 60-tal sjöar, 
sel och tjärnar Vid de flesta av dessa vat-
ten finns vindskydd. Hångstaörn, Stora 
och Lilla Grundsjön ingår genom arrende 
i föreningen. 

Båt och stuga lånas gratis av fiskare.
Torrtoaletter finns på vissa platser.

Sportfiske sker med ett handhållet spö 
från land eller is.

Angling är tillåten vintertid. 
Några sjöar är öppna för båtfiske men 
endast för handredskap. 

Fiskrättsägare har i vissa fall andra regler.  
 
Fiskeguide med karta fås gratis vid lö-
sande av fiskekort. Fiskerättsägare löser 
fiskerättsbevis.

Årskorten gäller från datum till datum. 
Minsta mått på fångad ädelfisk är 25 cm. 
(Gäller sjöar och tjärnar). Max 4 fångade 
ädelfiskar/fisketillfälle.

Fiske i Ljungans strömmar är tillåtet från 
den 1/6 – 30/8.  I övriga strömmande vat-
ten är fiske tillåtet 15/5 – 30/8.  Övrig tid är 
fredat från allt fiske utom angling.

Fiskekort kan köpas här: 
• Shell i Fränsta, 0691-30 500
• Ljungakiosken, Ljunga, 0691-32 731
• Frendo, Borgsjö, 0690-20 240
• Jaktia, Ånge, 0690-10 476
• Fritidsboden, Ånge, 0690-12 110
• OK Q8, Östavall, 0690-50 132
• Stig Nordin, 0691-32 517
• Tage Martinsson, 070-521 90 78
• Karl-Erik Skägg, 070-224 14 72
• Lars Skägg, 070-644 80 36, Grundsjön
• Irene Mattson, 0690-600 40

Fiskerättsbevis för fiskrättsägare säljes 
hos: Stig Nordin Riset, eller Hussborg, Lars 
Skägg Grundsjön. 
Fiskande fiskerättsägare är enligt stad-
garna skyldiga att lösa fiskerättsbevis 
och i övrigt följa de beslut som fattas på 
fiskestämman.
Fiskerättsbeviset gäller för fiske i hela 
Ljunga södra FVOF, gällande fiske med 
handhållet spö.

Put and Take
Kraftverkskanalen har bestånd av regnbå-
ge som planteras regelbundet. Fisket sker 
vid öppet vatten. 
Öppet kl 17.00-21.00.
Söndag - Onsdag.
Vaktmästare finns som väger fisken och 
säljer den. 
Infart vid kraftstationen i Johannisberg. 
Olaga fiske kommer omedelbart 
beivras.

Vägskyltar visar vattnens läge. Från väg 
till vatten finns gula kryssmarkerade leder 
som är lätta att följa även för den som är 
ovan vid skogsmark. Vissa leder är ban-
dade med gul/svart bandmarkering.

Övrigt
Ljunga s:a FVOF planterar varje år fisk för 
ca 140.000 kr i Ljungan och tjärnar. Vi fort-
sätter våra inplanteringar och vi hoppas på 
goda fiskesäsonger för Er alla fiskare.

Vi vädjar till slut till Er alla: Det är viktigt 
att följa gällande regler om vi skall kunna 
hålla hög standard på fisket för Er. 
Alla kortintäkter går oavkortade till inplan-
tering av fisk. Samtliga av våra vatten klarar 
kraven på cesium och kvicksilverhalter.
Tänk på brandfaran i skog och mark. Släck 
all eld noggrannt med vatten. Lämna ald-
rig glödande kol osläckt.

VÄRNA NATUREN! 
Styrelsen Ljunga södra FVO

INFORMATION 
Reviderad maj 2013
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VÅRA FISKEVATTEN
1. Ljungan; Byforsen
1 km cesium 25
Byforsen är en större fors i Ljungan.
Där finns öring och harr. Fisket kan ske 
med mete, haspel, eller fluga. Åtkomlig-
heten är god. Vindskydd och toalett finns. 
Möjlighet finns att parkera husvagn. Fiske 
på båda sidor. Plantering av 3-årig öring 
sker varje år. Fiske endast tillåtet med 
handredskap fört för hand från land eller 
is. Fiske innanför skyddsstaket förbjudet. 
Gäller även fiskrättsägare.

2. Hångstaselet
3 km cesium 30
Hångstaselet är en lugnflytande del av 
Ljungan. Där finns gädda, abborre, mört, 
lake, sik harrr och öring. Fiske kan ske med 
mete, haspel eller dragrodd. Fiske på båda 
sidor. Fiske från båt endast tillåtet med 
handredskap. Fiskerättsägare har rätt att 
lägga tre nät, två mjärdar samt en ryscha 
enligt stämmobeslut.

3. Hångstaforsarna
3 km cesium 25
Hångstaforsarna är 3 km långa med Fly–
selet som mellanliggande lugnvatten. 
Forsarna innehåller i huvudsak öring. Fiske 
kan ske med mete, haspel, eller flugspö. 
Åtkomligheten är god. Vindskydd finns på 
båda sidor. Möjlighet att parkera är god på 
den södra sidan forsarna. Fiske på båda 
sidor. Plantering av 3-årig öring sker varje 
år. Nätfiske i selen är förbjudet

Ljungan; Johannisbergsselet
5 km cesium 30
Johannisbergsselet är en lugnflytande 
sträcka av Ljungan. Här finns gädda, 
abborre, mört, öring, sik och lake. Fisket 
kan ske med mete eller haspelspö samt 
dragrodd. Vindskydd finns. 
Fiske från båt tillåtet endast med hand-
redskap. Fiskerättsägare har rätt att lägga 
tre nät, två mjärdar samt en ryscha enligt 
stämmobeslut.

5. Ljungan; Erikslundsströmmen
300 m Cecium 30
Strömmen är en korttidsreglerad ström 
som kan variera i vattenhastighet.Den 
innehåller i huvudsak abborre, öring och 
storvuxen harr. Fiske kan ske med mete, 
haspel eller flugspö. Haspel med torrflu-
gekast rekommenderas. Åkomligheten 
är god. Vindskydd och torrtoalett finns. 
Husvagn kan parkeras på den södra sidan. 
Fiske bara från den södra sidan. Fiske från 
båt tillåtet med endast handredskap.

6. Ljungan; Borgsjön
3 km Cesium 25
Sjön är delad i flera kortfiskeområden. 
Det är tillåtet att fiska i halva sjön på den 
södra sidan. I sjön finns gädda och ab-
borre. Fiske sker med mete eller haspel. 
Abborrmete som rekreationsfiske rekom-
menderas. Båtfiske endast tillåtet med 
handredskap. Fiskerättsägare har rätt att 
lägga tre nät, två mjärdar samt en ryscha 
enligt stämmobeslut.

7. Alderängsån
10 km
Alderängsån är en mindre öringså med en 
fiskbar längd av 10 kilometer. Fisket sker 
mest med långspö och mask. Hög svårig-
hetsgrad på fisket som sker under kvälls- 
och nattetid eller vid regnväder. Nätfiske 
förbjudet.

8. Åsmanssjön
8 ha
Mindre sjö med dåligt fiskbestånd. Inne-
håller gädda och abbore. Bilkörning på 
traktorvägen till sjön är totalt förbjudet. 
Fiske tillåtet endast med handredskap fört 
för hand från land eller is. Fiskerättsägare 
har rätt att lägga tre nät, två mjärdar samt 
en ryscha enligt stämmobeslut.
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9. Lilltjärn I
1 ha
Tjärnen är ett litet vildmarksvatten. Vattnet 
är mycket svårfiskat på grund av att bävrar 
dämt hela området runt tjärnen. Fisket 
sker med mete eller haspel. I tjärnen finns 
öring och abborre. Skyltar anvisar väg. 
Fisket tillåtet endast med handredskap 
fört för hand från land eller is. Gäller även 
fiskerättsägare.

10. Långtjärn I
0,5 ha
Tjärnen är ett litet vildmarksvatten. Vattnet 
är mycket svårfiskat på grund av att bävrar 
dämt hela området runt tjärnen. Fisket 
sker med mete eller haspel. I tjärnen finns 
öring och abborre. Fisket tillåtet endast 
med handredskap fört för hand.

11. Kalkåstjärn
0,5 ha
Tjärnen är ett litet vildmarksvatten. Fisket 
sker med mete eller haspel. I tjärnen finns 
öring och abborre. Skyltar anvisar väg. 
Fisket tillåtet endast med handredskap 
fört för hand från land eller is. Gäller även 
fiskerättsägare.

12. Klocktjärn
15 ha
Tjärnen är ett medelstort vatten med 
gles sommarstugebebyggelse. I tjärnen 
finns gädda och abborre. Vindskydd finns. 
Tjärnen har sanka stränder. Skyltar anvisar 
väg. Fisket sker med mete eller haspel. 
Fisket tillåtet endast med handredskap 
fört för hand från land eller is. Gäller även 
fiskerättsägare.

13. Storåstjärn
8 ha
Tjärnen är ett medelstort vatten i vild-
marksmiljö. Helt handikappanpassad med 
raststuga, toalett och kastbrygga. Hus-
vagnsparkering och stor parkering. Skyltar 
anvisar. Fisket sker med mete, haspel eller 
flugspö. Plantering sker med 2-3 årig öring 
samt regnbåge. Handikappade har före-

träde till kastbryggan. Fiske tillåtet endast 
med handredskap fört för hand från land 
eller is. Båtfiske förbjudet. Gäller även 
fiskerättsägare.

14. Gillertjärn II
2,5 ha
Vildmarksvatten. 10 minuters gångväg 
från parkering vid Storåstjärn. Fisket sker 
med mete eller haspel. Vindskydd finns. 
Plantering av öring sker varje år. Skyltad 
väg till tjärnen. Fisket tillåtet endast med 
handredskap fört för hand från land eller 
is. Gäller även fiskerättsägare.

15. Lillmörtsjön
24 ha
Sjö som ligger vid gles bebyggelse. Fiske 
med mete eller haspel. Vindskydd finns. I 
sjön finns gädda, abborre och mört. Fiske 
från båt tillåtet endast med handredskap. 
Fiskerättsägare har rätt att lägga tre nät, 
två mjärdar samt en ryscha enligt stäm-
mobeslut. Lillmörtsjöbäcken är fridlyst!

16. Granån
20 km
20 kilometers medelstort strömmande 
vatten. Ån innehåller stationär öring i 
strömmarna. Den lugnflytande delen kan 
i viss mån innehålla gädda. Fiskas mest 
med långspö och mask men den erfarne 
fiskaren kan fiska med haspel eller flugspö. 
Skyltar visar väg till ån. Angling i selen till-
låten. Nätfiske förbjudet.

17. Bränntjärn
0,5 ha
Ingen plantering sker i tjärnen.

18. Tranmyrtjärn
1 ha
Vildmarkstjärn belägen i ett sankt myr-
område med gungfly. Fisket bedrivs med 
mete eller haspel. Tjärnen innehåller 
gädda och abborre. OBS! Mycket svår 
åtkomlighet på grund av gungfly! Fisket 
tillåtet endast med handredskap fört för 
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hand från land eller is. Gäller även fiske-
rättsägare.

19. Långmyrtjärn
0,5 ha
Liten vildmarkstjärn innehållande abborre, 
mört och inplanterad öring. Fisket sker 
med mete och haspel. Vindskydd finns. 
Skyltning visar väg och parkering.
Fisket tillåtet endast med handredskap 
fört för hand från land eller is. Gäller även 
fiskerättsägare.

20. Jättensjön
30 ha
Mindre vildmarkssjö. Sjön innehåller 
gädda, abborre och mört. Vindskydd finns. 
Sjön kan fiskas med haspel och kastmete 
även från land men båtfiske förordas. Skyl-
tar visar sjöns läge. Fiske från båt tillåtet 
endast med handredskap. Angling tillåten. 
Fiskerättsägare har rätt att lägga tre nät, 
två mjärdar samt en ryscha enligt stäm-
mobeslut.

21. Kulltjärnarna
2 ha
Två små vildmarksvatten med 10 minuters 
gångväg från anvisad parkering. Innehåller 
abborre och öring. Fisket sker med mete 
eller haspel. Vindskydd finns. Fiske tillåtet 
med handredskap fört för hand. Båtfiske 
förbjudet.

22. Jättensjötjärn
0,5 ha
Liten vildmarkstjärn vid utloppet från Jät-
tensjön. Fisket sker med mete eller haspel. 
Innehåller gädda, abborre och mört. Vind-
skydd finns. Fiske endast med handred-
skap fört för hand.

23. Övre Gransjötjärn
1.2 ha cesium 240
Liten vildmarkstjärn innehållande gädda 
och abborre. Vindskydd finns. Fisket sker 
med mete eller haspel. Skyltar visar väg. 
Fisket tillåtet endast med handredskap 

fört för hand från land eller is. Gäller även 
fiskerättsägare.

24. Storgransjön
65 ha
Stor vildmarkssjö. Skyltning sker vid två 
ställen till sjön. Vindskydd finns. Sjön inne-
håller gädda och abborre. Skyltning visar 
vägar. Fiske från båt tillåten endast med 
handredskap. Angling tillåten. Fiskerättsä-
gare har rätt att lägga tre nät, två mjärdar 
samt en ryscha enligt stämmobeslut.

25. Smaltjärn
0,3 ha
Liten vildmarkstjärn innehållande mindre 
öring. Fisket sker med mete eller haspel. 
Vindskydd finns. Skyltar visar väg. Fiske 
tillåtet endast med handredskap fört för 
hand från land eller is. Gäller även fiske-
rättsägare.

26. Kockstenstjärnarna
1,3 ha cesium 200
Tre små tjärnar innehållande öring, ab-
borre, gädda och mört. Fiske sker med 
mete, haspel eller flugspö. Skyltar visar väg 
och parkering. Fiske tillåtet med handred-
skap fört för hand från land eller is.

27. Övre Småloken
0,3 ha
Liten vildmarkstjärn innehållande liten 
öring och abborre. Fisket sker med mete 
eller haspel. Vindskydd finns. Skyltar visar 
väg och parkering. Fisket tillåtet endast 
med handredskap fört för hand från land. 
Gäller även fiskerättsägare.

28. Nedre Småloken
0,3 ha
Liten vildmarkstjärn som är fredad av 
Länsstyrelsen. Tjärnen saknar fisk.

29. Nedre Gransjötjärn
2,5 ha
Vildmarkstjärn innehållande gädda och 
abborre. Abborren är storväxt och fiskas 
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med haspel och kastflöte. Vindskydd finns. 
Skyltar visar väg och parkering. Tjärnen 
är sank på grund av flera stora bäverdam-
mar i området. Fiske tillåtet endast med 
handredskap fört för hand från land eller 
is. Gäller även fiskerättsägare.

30. Stora Rammsjön
30 ha
Liten vildmarkssjö innehållande gädda. 
Vindskydd finns. Skyltar visar väg och par-
kering. Båt får användas. Inga fiskeregler.

31. Helgeån
10 km
Litet strömmande vatten innehållande 
öring och bäckröding. Åns fiskbara längd 
som är ca 10 km, kan delvis vara sank på 
grund av bäverdammar. Fisket sker ute-
slutande med långspö av teleskoptyp och 
mask. Fisket har hög svårighetsgrad och 
passar den som har erfarenhet av bäck-
mete. Nätfiske förbjudet.

32. Renflo-, Möckel- och Hästbäcken
10 km
Mindre bäckar innehållande öring och 
bäckröding. Fisket sker med teleskopspö 
och mask. Fisket är typiskt smygfiske efter 
skygg fisk. Svårt fiske på grund av bäver-
dammar. Nätfiske förbjudet.

33. Åtjärn
14 ha
Stor vildmarkstjärn innehållande gädda 
och stor abborre. Fisket med mete och 
haspel. Vindskydd finns. Skyltar anvisar 
väg. Fiske tillåtet endast med handredskap 
fört för hand från land eller is. Gäller även 
fiskerättsägare.

34. Vackertjärn
2,5 ha
Vildmarkstjärn som planteras med 
regnbågsforell för enbart sommarfiske. 
Vindskydd finns. Skyltning av både väg 
och parkering. Fiske tillåtet endast med 
handredskap fört för hand från land. Gäller 
även fiskerättsägare.

35. Magdbytjärn
1,2 ha
Liten vildmarkstjärn som varje år planteras 
med öring. Vindskydd finns. Skyltar anvisar 
väg och parkering. Fiske tillåtet endast 
med handredskap fört för hand från land 
eller is. Gäller även fiskerättsägare.

36. Lilla Magdbytjärn
0,5 ha
Liten vildmarkstjärn som planteras med 
regnbågsforell. Vindskydd finns. Skyltar 
anvisar väg och parkering. Fiske tillåtet 
endast med handredskap. Gäller även 
fiskerättsägare.

37. Möckeltjärn
0,3 ha
Skyltning anvisar väg och parkering. Inget 
vindskydd eller andra åtgärder planeras 
i detta lilla naturvatten i vildmark som 
innehåller naturligt öringbestånd. Fiske 
tillåtet endast med handredskap fört för 
hand från land eller is. Gäller även fiske-
rättsägare.

38. Bottentjärn
2 ha
Liten vildmarkstjärn på 480 meters höjd. 
Tjärnen planteras varje år med öring. Fiske 
tillåtet endast med handredskap fört för 
hand från land eller is. Gäller även fiske-
rättsägare. Båtfiske och flytring förbjudet.

39. Blomstertjärn
1 ha
Liten vildmarkstjärn invid väg. Stödplante-
ring av öring sker varje år. Vindskydd finns. 
Skyltar anvisar väg och parkering. Fiske 
tillåtet endast med handredskap fört för 
hand från land eller is. Gäller även fiske-
rättsägare. Båtfiske förbjudet.

40. Långtjärn II
1,2 ha
Mindre vildmarkstjärn invid väg i natur-
skyddsområde. Finns mindre abborre och 
öring. Fiske med mete eller haspel. Vind-
skydd finns. Skyltad väg och parkering. 
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Fiske tillåtet endast med handredskap från 
land eller is. Gäller även fiskerättsägare.

41. Kockelatjärn
1,5 ha
Liten vildmarkstjärn belägen i ett myr-
område med mycket besvärlig gungfly. 
Fisket sker med mete eller haspel. Tjärnen 
innehåller abborre och småöring. Fiske 
tillåtet endast med handredskap fört för 
hand från land eller is. Gäller även fiske-
rättsägare.

42. Lilltjärn II
0,5 ha
Liten tjärn vid kalhygge. Stödplantering av 
öring sker. Fiske med mete eller haspel. 
Vindskydd finns. Skyltar anvisar väg. Fiske 
tillåtet endast med handredskap fört för 
hand från land eller is. Gäller även fiske-
rättsägare. 
”Sank myr som kräver aktsamhet”

43. Trögtjärn
10 ha
Större vildmarkstjärn innehållande öring, 
gädda och stor abborre. Fiske sker med 
mete eller haspel. Vindskydd finns. Skyltar 
anvisar väg. Fiske tillåtet endast med 
handredskap fört för hand från land eller 
is. Båtfiske förbjudet. Gäller även fiske-
rättsägare.

44. Gällsjödammen
Granån rinner vid dammen. Nedströms 
kan öring metas med långspö och ovanför 
kan gädda och abborre fiskas med haspel 
eller metspö. Med kanot kan Gällsjön och 
ovanliggande partier i Granån, nås med 
endast mindre strömmar som hinder. Fiske 
från båt tillåtet endast med handredskap.

45. Gällsjön
25 ha
Vildmarkssjö innehållande stor gädda och 
stor abborre samt mört. Fisket sker med 
haspel eller mete. Vindskydd finns på två 
ställen. Besökare ombedes ta hänsyn till 
det rika djur- och fågellivet i området. Bra 

anglingsjö vintertid. Fiske från båt tillåtet 
endast med handredskap. Fiskerättsägare 
har rätt att lägga tre nät, två mjärdar och 
en ryscha enligt stämmobeslut.

46. Gällsötjärn
1,5 ha
Vildmarkstjärn innehållande öring och ab-
borre. Vindskydd finns. Skyltar anvisar väg 
och parkering. Fiske tillåtet endast med 
handredskap fört för hand från land eller 
is. Gäller även fiskerättsägare.

47. Hällsjön
20 ha cesium 350
Vacker vildmarkssjö. Fisket i Hällsjön 
bedrivs endast med fluga. Haspel och 
flugkast får användas. Flytring får använ-
das endast av den som fiskar med flugspö. 
Max 2 fiskar med minst 30 cm längd. Den 
som fiskar med flytring lägger sitt fiskekort 
väl synligt i bilens framruta. Sjön är stängd 
för allt vinterfiske från den 1/9. Allt båtfiske 
är förbjudet. Gäller även fiskerättsägare.

48. Ullern
12 ha
Vildmarkssjö som har fiskevårdsåtgärdats. 
Fiske sker från land med haspel eller mete. 
Vindskydd finns samt toalett. Sjön inne-
håller abborre, öring, röding och gädda. 
Skyltar anvisar väg och parkering även 
för husvagnar. Fiske tillåtet endast med 
handredskap fört för hand från land eller 
is. Gäller även fiskerättsägare. Båtfiske 
förbjudet.

49. Svarttjärn
2,5 ha
Liten vildmarkstjärn som innehåller ab-
borre och öring. Vindskydd finns. Skyltar 
anvisar väg och parkering. Fiske tillåtet en-
dast med handredskap fört för hand från 
land eller is. Gäller även fiskerättsägare.
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50. Vittjärn
12 ha
Vildmarkstjärn innehållande öring och 
abborre. Skyltar anvisar väg och parke-
ring. Fiske sker med haspel eller mete. 
Vindskydd finns. Fiske tillåtet endast med 
handredskap fört för hand från land eller 
is. Gäller även fiskerättsägare.

51. Gillertjärn II
18 ha
Tjärnen innehåller abborre och öring. Fis-
ket sker med mete eller haspel. Vindskydd 
finns. Skyltar visar väg och parkering. Fiske 
sker med haspel eller mete. Vindskydd 
finns. Fiske tillåtet endast med handred-
skap fört för hand från land eller is. Gäller 
även fiskerättsägare. Båtfiske förbjudet. 

52 Knekttjärn
2,5 ha
Tjärnen innehåller abborre och öring. Fis-
ket sker med mete eller haspel. Vindskydd 
finns. Skyltar visar väg och parkering. Fiske 
sker med haspel eller mete. Vindskydd 
finns. Fiske tillåtet endast med handred-
skap fört för hand från land eller is. Gäller 
även fiskerättsägare.

53. Anders Görans Tjärn
2 ha
Fiske tillåtet endast med handredskap 
fört för hand från land eller is. Gäller även 
fiskerättsägare.

54. Åstjärn
10 ha
Vildmarkstjärn som planteras med öring. 
Vindskydd finns. Skyltar anvisar väg och 
parkering. Fiske tillåtet endast med hand-
redskap fört för hand från land. Båtfiske 
förbjudet. Gäller även fiskerättsägare.

55. Örstjärn
2 ha
Innehåller bara gädda och abborre. Inget 
vindskydd vid tjärnen. Fiske tillåtet endast 
med handredskap fört för hand från land 
eller is. Gäller även fiskerättsägare. 

56. Hångstaörn
Fiske tillåtet med båt. Endast handredskap 
fört från hand är tillåtet. Får användas av 
fiskare som ej har fiskerätt i Hångstaörn 
men löst kort i Ljunga S:a FVO. Fiskerättsä-
gare omfattas ej av reglerna. lagda nät 
skall förses med namn-dubb.

57. Kraftverkskanalen ”Put and Take”
Fiske i den gamla kanalen efter regnbågs-
forell 0,5-2 kg. Kanalen ligger vid golfba-
nan med gångavstånd från Hussborgs 
Herrgård. Vindskydd med eldstad finns 
samt torrtoalett. 
Öppettider: SÖNDAG och ONSDAG 
17.00 - 21.00. 
Kanalen kan bokas av sällskap: 
Tisdag-Torsdag, Fredag - Lördag.
Ring Gert Hörnell på tel 0691/32 328 eller 
070-554 06 90.
Vaktmästare väger fisken efter avslutat fis-
ke och bjuder på kaffe. Fiske tillåtet endast 
med handredskap fört för hand från land. 

58. Stora och Lilla Grundsjön
Från 19/4 2009 arrenderas Grundsjöarna 
av Ljunga S:a ekologiska Fvof. Endast 
Ljunga S:a ekologiska Fvof:s fiskekort gäl-
ler.
Fiske får ske från båt men endast med 
ett spö fört från hand. Grundsjöns fiske-
rättsägare har kvar sin gamla rätt till fiske 
men måste lösa fiskerättsbevis som gäller 
Ljunga S:a ek. Fvof. Lagda nät skall förses 
med namn-dubb. Fiskerättsägare har rätt 
att lägga tre nät, två mjärdar samt en 
ryscha enligt stämmobeslut 2011. 

 Dygnskort:  100 kr  
 Veckokort:  200 kr
 Årskort:  500 kr 
 Familjekort  700 kr

Priser Fiskekort
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1. Varje fiskevatten har regler som finns i 
listan Våra fiskevatten sid 3-8.

2. Ny lagregel gäller från 2011-04-01 som 
ger fisketillsynesman rätt att utdöma 
tillsynsavgift direkt på plats till den som 
bryter mot gällande regler. Högsta tillsyns-
avgift är 4.280 kr och detta gäller även 
fiskerättsägare.

3. Allt olovligt kräftfiske i Ljungan samt 
olovligt nätfiske har en tillsynsavgift på 
4.280 kr.

4. Fiske med andra redskap än flugfiske i 
Hällsjön är förbjudet. Flugkast får använ-
das. Max två fiskar, minimått 30 cm är den 
regel som gäller för Hällsjön. Flytring får 
användas av den som fiskar med flugspö. 

Båt är förbjudet att använda. Tillsynsavgift 
för överträdelse i Hällsjön är 2.500 kr.

5. Alla fiskerättsägare som fiskar med 
nät skall förse näten med namn-dubb. 
Omärkta nät beslagtas.

6. Mindre regelbrott som t ex fler fångade 
ädelfiskar än 4 st över 25 cm beläggs med 
tillsynsavgift på 500 kr.

7. Personer som bedriver fiske utan fiske-
kort skall även i fortsättningen polisanmä-
las varefter ärendet går till åtal.

8. Hot mot tillsyningsman i sin tjänsteut-
övning polisanmäls direkt. Hot och våld 
mot tjänsteman kan ge från 6 månader till 
4 års fängelse.

Läs noga dessa fiskeregler innan du börjar fiska i något av våra 
beskrivna vatten

Fiskeregler

Sevärdheter och utflyktsmål
Alby: Ålhuset i Aldern
Borgsjö-Erikslund: Borgsjö kyrka och 
klockspel, hembygdsgård, Borgsjö skans, 
St Olofs källa, Slöjdmuséet (Gösta Sundin), 
Troll & Tomte-muséet (Birgitta Axehult).
Ånge Naturrum, Stenvalvsbron vid Gam-
melbodarnas fäbodvall, Timmerrännan vid 
Getterån, Snödskallegrottan- Medelpads 
största grotta, Granbodåsen(fäbodvall i 
gott skick), Jämtgavelns naturreservat (ur-
skog), Botaniskt intressanta områden är:
Lönnån, Halvmyran, Råabäcken, Torring-
ens-Jämtgavelns och Granåsens natur-
reservat
Östavall: Skvaltkvarn (Rotnäset)
Haverö strömmar: med bl a nyrenoverad 
kvarn plus sällsynta växter
Överturingen: Blästerungn - Långsillre-
mon, Gammelbodarna, Stenåldersbosätt-
ning i Bursnäs
Fränsta: Torps kyrka, Vikbron (Sveriges 

längsta träbro), Torps hembygdsgård, Vik-
näsets forngravar (järnåldern). Utsiktpunkt 
Getberget 352 möh (handikappvänlig)
Ljungaverk: Hussborg (konferensanlägg-
ning med gamla målningar och ovanliga 
träd mm), 18-håls golfbana
Munkbysjön: Flataklocken - Sveriges 
geografiska mittpunkt, 468 möh, han-
dikappramper, stuga, rotunda, grillplats 
utsiktstorn och servering. Utsiktspunkter: 
Flataklocken 468 möh, Stormörtsjökullen 
559 möh.
Torpshammar: BodaBorg äventyrshus, 
servering, vandrarhem mm.
Tivsjö Getgård: I kommunen finns trev-
liga lant- och getgårdar med massor av 
aktiviteter, Möjlighet till övernattning finns.
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Ljunga Södra 
ekologiska FVOF 

Kontakt:
Erik Thunefors, 070-672 60 61
Gunnar Selling, 073-296 30 83          

Produktion och tryck: Ord och Bildhuset i Fränsta AB
070-229 54 85, www.obh.n.nu


