ÖREKILSÄLVENS LAXFISKE 2018
MUNKEDAL

Alla fiskekort som förhandsbokas ska betalas omgående, dock senast inom två vardagar, till föreningens bankgiro 5534-0509 eller på Sportfiskekontoret.
Förhandsbokade fiskekort gäller först när betalning
har skett. Om förhandsbokade och betalda fiskekort
avbokas, så är huvudprincipen att ingen återbetalning av avgiften görs. På plats kan fiskekort köpas
på Sportfiskekontoret, på Brålands Gård samt på
Smedbergs Gårdsbutik.

Nedre Örekilsälvens Fiskevårdsområde omfattar hela
Örekilsälven, från Kärnsjöns utlopp vid Torpdammen
i norr, till och med älvens mynning i Saltkällefjorden
vid Munkedals hamn i söder.
Fiskesäsongen börjar den 1 maj och avslutas den 30
september. Älven indelas i tre sträckor, A, B och C,
och på de översta två sträckorna är speciellaflugfiskeområden inlagda. Informationskarta över fiskesträckor, flugfiskeområden m.m. finns på omstående sida.

För alla sträckor finns skyltar uppsatta som markerar
gräns för respektive sträcka. Områden där endast flugfiske är tillåtet finns på sträcka A och B. Gränserna
för flugfiskeområdena markeras på stranden med
orangemålade stolpar. Sträckorna A och B är indelade
i pooler och dessa markeras med blå skyltar med vita
siffror. På alla tre sträckorna är fiske tillåtet på hela
älvens yta, men för att undvika ”mot-fiske” gäller
för vissa delar att fiske bara får bedrivas från en av
älvens sidor. Fiske från båt, båtbryggor eller från tomtmark är ej tillåtet. Fiskekort gäller för dygn mellan kl.
00.00-24.00. Gällande fiskeregler skall följas och god
fiskeetik tillämpas.

På samma sätt som tidigare år gäller ”varannandagsfiske” för sträcka A och B, såtillvida att växel
vis
säljs 20 st dygnskort (15 stycken i september) till
resp sträcka. På den sträckan där vi säljer 20 eller 15
dygnskort får ingen annan fiska, förutom max. 17 st.
årskortinnehavare. Till den motsatta sträckan säljer vi
3 st dygnskort, och där kan även fiskerättsägare fiska,
samt de övriga max. 17 st. årskortinnehavarna.
Förhandsbokning av fiskekort kan göras på
Sportfiskekontoret, telefon 0524-10777 säkrast måndag-fredag mellan kl. 07.00 och 09.00.

Sträcka A:
Denna sträcka börjar längst upp i älven och är på
älvens västra strand från c:a 40 meter söder om
laxtrappan vid Brålandsfallet till södra gränsen för
pool n:r 14. För pool n:r 9 är fiske även tillåten från
östra stranden. Obs! Höljan vid Brålandsfallet ligger
utanför denna sträcka och i höljan råder fiskeförbud.
Därefter fortsätter sträcka A på älvens östra strand,
öster om ön vid Skäret till sträckans slut i söder, vid
sammanflödet med Munkedalsälven. Observera att
inget fiske är tillåtet i Munkedalsälven.

söder vid Järnvägsbron vid Åtorp. För pool n:r 19
(Källströmmen) gäller att fiske är tillåten från båda
sidor av älven. Obs! Vägbom finns vid Reningsverket
och det är inte längre möjligt att parkera bilen
där. Parkera istället vid Sportfiskekontoret eller vid
Sammanflödet. Fiske är inte tillåtet från västra stranden vid den nedersta delen av pool n:r 25 (vid
Laxnacken). Obs! Den nedersta delen av sträckan
ingår även i C-sträckan.
Sträcka C:
På både älvens västra och östra strand från udden
vid Åtorp (bakom Kvistrums Däck & Bilservice) till
älvens mynning i Saltkällefjorden. Obs! Området
mellan udden vid Åtorp och Järnvägsbron ingår
även i B-sträckan.

Sträcka B:
På älvens östra strand från sammanflödet med
Munkedalsälven, och på älvens västra strand
från Gatesand, på båda sidor, till sträckans slut i

Antal kort som säljs till resp sträcka:

		
		

Fiskekortspris/dygn 2018
1 maj - 30 september
Ungdomskort (under 18 år)
Årskort (34 st): 1 maj - 30 september
Årskort (som gäller enbart på C-sträckan)

Udda dagar:
20 st/dygn (15 i sept)
Jämna dagar: 3 st/dygn

Jämna dagar:
20 st/dygn (15 i sept)
Udda dagar: 3 st/dygn

Alla dagar: 15 st/dygn

Sträcka A
Sträcka B
Sträcka C
350 kr
350 kr
150 kr
Halva ordinarie pris för resp. sträcka och dygn
4.500 kronor
600 kronor (vuxna)
300 kronor (under 18 år)

Information på Internet om fångster, vattenflöde, vattentemperatur m.m.: www.orekil.com
Information och adress: Nedre Örekilsälvens FVO, Örekilsvägen 2, 455 33 MUNKEDAL
Besöksadress: Sportfiskekontoret, Örekilsvägen 2, Munkedal

Telefon och fax: 0524-107 77

Bankgiro: 5534-0509 Swish-nummer: 123.351.06.33

Kontakt: Lars-Åke Winblad tel. 070-575 78 47, e-post: lars-ake.winblad@telia.com

Stefan Rönnberg tel. 070-650 95 61

Munkreklam AB, Munkedal 2018

