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                             FISKEREGLER           
                                            Fr.o.m. 2018 
 

Roxen, Nedre Svartån 
 

Roxen med tillhörande vattenområden av Motala ström samt i Nedre Svartån gäller att 
fiskekort måste lösas. Fiskekortet för Roxen är ett familjekort som omfattar 2 vuxna 
personer och deras barn under 16 år. För trollingfiske i Roxen krävs ett särskilt fiskekort.  
 
Nyhet Nedre Svartån gäller endas handredskaps från stranden. Fiske i Svartån är 
begränsad till en del av ån, kring brofästet vid Bergsvägen, 50 m nedströms, och upp till 
kraftledning (100 m), samt gångbro. Barn under 16 år fiskar gratis med målsmans sällskap.  
 

        Följande redskap och fiskemetoder är tillåtna: kastspö, metspö, flugspö, pimpelspö, ismete 
        och trolling. Det är endas tillåtet att använda ett (1) spö per kort och person. 

 
Nyhet Vid trollingfiske där fyra (4) st spön är tillåtna per kort och max 6 spön per båt. 
 
Nyhet Vid ismete är det tillåtet att använda fyra (4) st fångstredskap per kort. 

 
 

Vid handredskapsfiske får endast två gäddor per fiskare och dygn behållas, dessa ska hålla 
ett mått mellan 40-90 cm. Övriga fångade gäddor gäller = Catch & release (återutsättas) 

 
 

Fångad fisk för eget bruk skall avlivas, övriga fiskar skall återutsättas = Catch & release.  
 
För att få arrangera fisketävling eller annan form av organiserat fiske krävs särskilt 
tillstånd för respektive FVO, som kan utfärdas av. Se kontaktuppgifter på www.roxen.nu 
 

        Nyhet Brott mot fiskereglerna, tas en kontrollavgift ut på 800 kr 
 
                                               Förbudsregler  
 

 Under hela året är allt riktat fritidsfiske mot asp, vimma och ål förbjudet. 
 All fångad Gös ska återutsättas = Catch & release. 
 Fångad fisk av sportfiskare får inte saluföras. 

 Fiskeförbud gäller i båthamnar samt 150 meter från utmärkta fiskeredskap. Se karta. 
 Följande redskap är förbjuda att användas för sportfiskare nät, ryssjor, kastnät, gäddsax, 

mörtstuga, burar och att ryck eller hugga fast fisken med spetsade redskap 
 Fiske får inte bedrivas från båtbryggor, privata bryggor, badbryggor och broar som upplåts 

för fordonstrafik samt i närheten av vattenkraftverk. 
 Trollingfiske - dragrodd är förbjudet i Motala ström och Nedre Svartån. 

 

Linköping kommun, Tekniska verken             
Roxen, Nedre Svartån 

 

                                              REGLERNA BEVAKAS AV TILLSYNSMÄN OCH VAKTBOLAG 
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                                              REGLERNA BEVAKAS AV TILLSYNSMÄN OCH VAKTBOLAG 

REGLERNA BEVAKAS AV TILLSYNSMÄN UTSEDDA AV LÄNSTYRELSEN

Roxen FVOF
www.roxen.nu

För närvarande finns det två stycken båtramper i Roxen och dessa är utmärkta med 
röd pil på sjökortet, se även  www.roxen.nu

Roxens fiskevårdsföreningar har idag 12 stycken fisketillsyningsmän.
Tillsynen av sportfisket i Roxen sköts av ett vaktbolag.
Du löser SMS kort för Nedre Svartån på www.iFiske.se
Obligatorisk fångstrapportering vid varje fisketillfälle. 
Vill du boka fiskeguidning eller hyra kajak/ fiskekajak och fiskeutrustning. 
Kontakta då Upplev Sportfiskecenter på tele 072 – 1888909 eller på  
info@upplevnu.org (www.upplevnu.org).
Vill du hyra en båt i Kungsbro kontakta Anders Nilsson 070 – 6060661.

Övrig information för Roxen och Nedre Svartån



Försäljningsställen för Roxen
Upplev Sportfiskecenter
Jannes Cykel & Sport
Ljungsbro Sportfiskeförening
Roland Karlsson
Sandviks Camping
Anders Nilsson
Ica Norsholm
Ica Nära Vretahallen
Kennet Fransson
Hultins Sportfiske
Östnabäcks
Torpa Gård

Internetförsäljning www.iFiske.se,  SMS-kort www.iFiske.se

Gå in på www.roxen.nu för att se den senaste uppdateringen av
försäljningsställen fiskekort för Roxen Ramper i Stångån

Ramper i Motala ström
Rampen är låst,

kontakta Anders Nilsson 0706- 060 661
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SMS kort för Nedre Svartån

Nedre Svartån har ett eget fiskekort á 60 kr för ett dygnskort, Årskort 500 kr
Så här gör du för att lösa ett fiskekort för nedre Svartån.

Årskort 500 kr FISKA 8E9 nummer72456
Dygnskort 60 kr FISKA dy704 nummer72456. 

               Nedre Svartån har ett eget fiskekort á 60 kr för ett dygnskort, Årskort 500 kr 

                                Så här gör du för att lösa ett fiskekort för nedre Svartån. 

                                            Årskort 500 kr FISKA 8E9 För och efternamn nummer72456. 

                                        Dygnskort 60 kr FISKA dy704 För och efternamn nummer72456.  

 
 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.roxen.nu

                                                  Fiskekorts priser för Roxen 

                   
                                   Familjekort                                                    Trollingkort 

                        Dagkort / familjekort á 60 kr                Dagkort / Trollingkort á 150 kr 

  

                                     SMS kort                                                       SMS kort 

                        Dagkort / familjekort á 60 kr               Dagkort / Trollingkort á 150 kr   

                       Årskort / familjekort à 500 kr            Årskort  /  Trollingkort á 800 kr 

 

                                           Årskortet gäller 12 månader från inköpsdagen 

                                       Reservation för prisändringar, (SE www.roxen.nu) 
  

              50% AV KORTFÖRSÄLJNINGEN FRÅN ROXEN, KOMMER ATT INVESTERAS 

             I ÅTGÄRDER SOM GYNNAR SPORTFISKET. 
 

                          OBS  Roxens fiskekort gäller endast i Roxen (SE övrig information).  

                          Läs fiskeregler för Roxen och Nedre Svartån. 

 

                                                                       SMS – Info  

            Internetförsäljning och SMS kort löser du på www.iFiske.se (Läs på den blå skylten)  

                                                          

                                                                                           Familjekort / Trollingkort för Roxen                                                    

                            Så här gör man för att lösa ett fiskekort vis SMS: och internet                                                 

  Fiskaren skriver ett SMS med texten  

”fiska 124 För och efternamn” för dagkort trolling  

”fiska 121 För och efternamn” För dagkort  

”fiska 123 För och efternamn” för Årskort  

skickar det till nummer 72456. Efter några sekunder kommer 
fiskekortet som ett svar. 

 

                                                       SMS kort för Nedre Svartån 

Fiskekorts priser för Roxen
                  

Familjekort                                                    Trollingkort
Dagkort / familjekort á 60 kr                Dagkort / Trollingkort á 150 kr

 
SMS kort                                                       SMS kort

Dagkort / familjekort á 60 kr               Dagkort / Trollingkort á 150 kr  
Årskort / famailjekort à 500 kr            Årskort  /  Trollingkort á 800 kr

Årskortet gäller 12 månader från inköpsdagen
Reservation för prisändringar, (SE www.roxen.nu)

 
50% AV KORTFÖRSÄLJNINGGEN FRÅN ROXEN; KOMMER ATT 

INVESTERAS I ÅTGÄRDER SOM GYNNAR SPORTFISKET.

OBS  Roxens fiskekort gäller endast i Roxen (SE övrig information). 
Läs fiskeregler för Roxen och Nedre Svartån.

SMS – Info 
Internetförsäljning och SMS kort löser du på www.iFske.se (Läs på den blå skylten) 

                                                         
Familjekort / Trollingkort för Roxen                                                   

Så här gör man för att lösa ett fiskekort vis SMS: och internet                                                
Fiskaren skriver ett SMS med texten

   ”fiska 124 För och efternamn” för dagkort trolling 
   ”fiska 121 För och efternamn” För dagkort 
   ”fiska 123 För och efternamn” för Årskort 
   skickar det till nummer 72456. 
   Efter några sekunder kommer fiskekortet som ett svar.

 

    Försäljningsställen av fiskekort för Roxen

 Ljungsbro Cykel och Sport Ica Nära Vretahallen
 Ljungsbro Sportfiskeförening Kennet Fransson
 Roland Karlsson   Upplev Sportfiskecenter
 Sandviks Camping  Hultins Sportfiske
 Anders Nilsson   Ica Norsholm 
 Östnabäcks   Torpa Gård

 
 Gå in på www.roxen.nu  för att se den senaste uppdateringen 

avförsäljningsställen för Roxen.


