Arjeplogsströmmarnas fiskevårdsområde
Inom fiskeområdet krävs giltigt fiskekort!

Strömmar
1. Kvarnströmmen fiskeförbud
2. Bjäckaströmmen
3. Nauraströmmen
4. Kirstenströmmen
5. Skiltjaströmmen
6. Vatjinavveströmmen
7. Gallaströmmen
8. Tjärnasströmmen
9. Hemströmmen
10. Vaukaströmmen
11. Lillströmmen
12. Verkströmmen

Symboler

Arjeplogsströmmarna
Fiskeområdet mellan Hornavan och Uddjaure är
ett unikt natur- och fiskeområde.
Allt finns inom gångavstånd från tätorten.
Fiskevattnet fördelas på ett stort antal områden
som erbjuder ett varierat och bra fiske.
Sportfisket sker framför allt efter harr och sik,
men strömmarna är även kända för
sina fina öringar.
Vaukaströmmarna har handikappramper och på
ett flertal platser finns rastplatser och toaletter.

Teckenförklaring:
Gräns
Nätförbudsområde
Fiskeförbud Kvarnströmmen

1

Rastplats med vindskydd
Båtramp
Handikapfiske
Parkeringsplats
Cafe
Mat
Campingplats
Hotell
Vandrarhem
Stugor
Vårdcentral
Apotek
Bensin
Toalett
Eldstad

Fiskebestämmelser
Arjeplogsströmmarnas fvof

Spöfiske:
Strömmarna inklusive sjöar och sel: 6/6 kl 18.00 - 31/8 kl 24.00
Naurasjöarna: Året runt
Pimpelfiske: Efter isläggning
Kvarnströmmen: Fiskeförbud pg.a. reproduktionsområde.

Minimimått:
Öring - 30 cm Harr - 25 cm

Övriga bestämmelser:
Fiske med utter är förbjudet, dessutom är det inte tillåtet med kast eller släplina som har
fler än tre krokar. Fiske från dammarna är inte tillåtet. Maskförbud.

Fiskekort:
Fiskekortet gäller även medföljande barn under 16 år.
Fiskekortet ska uppvisas vid anfodran. Avsaknad av fiskekort rapporteras
och medhavd fiskeutrustning beslagtas.
Fiskekort kan numera köpas på vår hemsida. www.arjeplogsstrommarna.se

Fiskekortpriser:
1 dygn - 200 kronor
3 dygn - 350 kronor
7 dygn - 500 kronor
Säsongskort 6/6-31/8 - 1250:Årskort för boende i Arjeplogs kommun 750:Årskort med nättillägg - 100 kronor, kan endast köpas på GKs fiske.
OBS: gäller endast boende i Arjeplog kommun.

Fiskeförbud:
Fiskeförbud i Kvarnströmmen (nr 1 på kartan) samt vid kraftverksdammarna i Sälla 1
och Sälla 2, gäller både in- och utlopp.

Nätfiske:
Nätfiske får ske med högst 5 nät med en total längd av 150 meter. Nätfiske får ske
från två veckor efter premiären - 15/9. Nät ska vara märkta med namn och
fiskekortnummer.
Undantag från nätfiske är Naurasjöarna, Gustavholmsträsket samt alla strömmar.
Se markerat område på kartan.
Nätfisket gäller även 10 gäddsaxar under isbelagd period.
Böter/Vite:
Bryter du mot våra fiskebestämmelser kan du bötfällas med 4000 kr.

Respektera våra bestämmelser
Arjeplogsströmmarnas fiskevårdsförening

