
Här köper du 
fiskekort 

För att få fiska i våra vatten måste du ha ett gällande fiskekort. 
Kortet ska medföras vid allt fiske. Barn får fiska utan fiskekort till det år de 
fyller 16 år. 
Endast två personer som är gifta eller sammanboende äger rätt att lösa 
Familjekort. 
I samtliga sjöar gäller max två fiskespön. Vid premiärer ska alla som fiskar 
ha ett dagkort. 

 

 
 

  

            www.rengsjofiske.se 

Visst  
nappar det! 

     Informationsblad från Rengsjö Fiskevårdsområdesförening, RFVO 

Fiskekortspriser 2013 
Boende i Rengsjö Pris Icke boende i Rengsjö Pris 

Årskort familj 300 kr Årskort familj 350 kr 

Årskort enskild 250 kr Årskort enskild 300 kr 

Veckokort 200 kr Veckokort 200 kr 

Dagkort    80 kr Dagkort   80 kr 

Västra Höle  
Sven Erik Lund  66 54 21 
Mats Jonsson    66 52 54 
Östra Höle    
Robert Bratt      66 54 48 
Nordanhöle  
Magnus Frisk     66 50 00 
 

Nordanhöle  
Magnus Frisk           66 50 00 
Löten             
Lötens Handel         66 50 49 
Olle Modd                63 68 20 
Rengsjö Bilservice   66 70 39 

Nyfångad Örtjärnsöring 

Boende i Rengsjö Pris Icke boende i Rengsjö Pris 

Årskort familj 300 kr Årskort familj 350 kr 

Årskort enskild 250 kr Årskort enskild 300 kr 

Veckokort 200 kr Veckokort 200 kr 

Dagkort    80 kr Dagkort   80 kr                                                                                       Foto: ALLAN OLSSON      

Knyssla 
Ohlandersgården 
 070-810 29 66 
Bollnäs 
Sportfiskecentrum 
358 30 

Trönö  Trönö Handel 0270-360 85 

http://www.sjotullsbk.se/
http://www.ikhuge.se/
http://www.sundif.se/
http://www.edsbynsif-ff.se/


1. Ijungen 
Ijungen är vår mest kända fiskesjö med ett fint bestånd av röding och öring. Här fiskar vi 
enbart med spö sommar som vinter. Nätfiske, långrev och utterbräda är förbjudet. 

 
2. Stora och Lilla Örtjärn 
Föreningen har satsat stora resurser på att skapa rödingfiske i fin natur. Endast spöfiske 
är tillåtet och det går mycket mycket bra att använda flugfiskeutrustning. Fiske från båt 
är förbjudet. 
 

3. Bodsjön 
Vackert belägen bakom Höleklack. Här kan du fiska öring. Endast spöfiske. Fiske från båt    
förbjudet. 
 

4. Skidtjärn 
Källvattensjö med siktdjup på flera meter. Ligger nära centrala Rengsjö med ett populärt 
bad i södra ändan av sjön. Gädda och abborre. Fiske från båt är tillåtet liksom nätfiske. 

  
5. Bromstjärn och Bergtjärn 
Följer man vägen mot Höleklack kommer man till dessa små skogstjärnar. Har får du fin 
regnbåge och öring på kroken. Endast flugfiske är tillåtet under sommaren, vintertid får 
du pimpla. 
  

6. Hölesjön 
Föreningens största sjö som ligger vackert mellan Hölebyarna. Fisksorterna är många 
bland annat abborre, gädda, sik, siklöja och öring. 
Rengsjöbor och stugägare i Rengsjö har rätt att fiska med nät. På  sommaren kan du 
landmeta eller fiska från båt och på vintern både pimpla och angla. Trolling är tillåtet 

 
7. Östersjön 
Centralt belägen mitt i Rengsjö samhälle. Mycket bra gädd- och abborrsjö. Samma 
bestämmelser som för Hölesjön. 

  
8. Fjällmyrtjärn 
Sjön är mycket tillgänglig från Växbovägen och här planteras in regnbåge. Enbart fiske 
med spö. Båtförbud. 

  
9. Slakttjärn 
Här finns öring och regnbåge. Endast spöfiske. Båtförbud. 
 
 
 I samtliga sjöar gäller max två spön per person och max tre ädelfiskar per kort och 
dag. Vid angling gäller krokstorlek 10 cm. Fiskekort ska medföras vid fiske. Vid 
premiärer ska alla som fiskar ha ett premiärdagkort (100 kr) 
  

  

Här är  
våra 
sjöar 


