Fiskebestämmelser för Helsingborgs Sportfiske- och Fiskevårdsklubb.
Allmänna bestämmelser gällande allt fiske
Nordvästra Skånes och Hallands kust(från Hallands norra länsgräns till Kullens fyr)
Fiske efter lax och öring är förbjudet inom kustvattenområdet under tiden fr. o. m. 1 oktober t.o.m. sista mars,
utanför kustvattenområdet under hela året. Fiske efter hona av rödspätta, på vilken romsäckens bakre spets
sträcker sig bakom mitten av fiskens längd, är förbjudet under tiden fr.o.m. 1 januari – t.o.m. 31 maj inom
kustvattenområdet. Fiske efter torsk, bleka och kolja är förbjudet innanför trålgränsen fr.o.m.
den 1 januari t.o.m. 31 mars. Förbudet gäller både handredskap och rörliga redskap.
Minimimått: Lax 45 cm, Öring 45 cm, Sill 18 cm, Torsk 38 cm, Skrubba 20 cm
Öresund (från Kullens fyr till Falsterbo fyr)
Fiske efter lax och öring är förbjudet inom kustvattenområdet under tiden 15 september - 31 december
Minimimått: Lax 60 cm, Öring 50 cm, Torsk 38 cm, Skrubba 25 cm
Nordvästra Skånes och Hallands vattendrag (från Halmstad till Kullens fyr)
Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden 1 oktober - siste februari.
Minimimått: Lax 45 cm, Öring 45 cm
Öresunds vattendrag (från Kullens fyr till Falsterbo fyr)
Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden 1 oktober - 31 december.
Minimimått: Lax 60 cm, Öring 50 cm

Bestämmelser för HSK:s fiskevatten.
Det är FÖRBJUDET för medlem att använda motor på klubbens eller privata båtar i klubbens vatten.
Dock får elmotor användas i Bjärsgårdssjöarna. Klubbens båtar skall efter användande väl förtöjas, rengöras samt
låsas.
Medlemmarna har skyldighet att vid fiske i av klubben arrenderade vatten ta största hänsyn till markägarens intressen.
Parkera ej invid boningshus eller trädgård, ej heller så att lantbruksmaskiner och dylikt hindras vid tillfartsvägar till
åkrar och skogar. Tillfälliga vägar i fält och odlingar, s.k. ”vångavägar”, får inte användas utan särskilt tillstånd av
markägaren.
Det är förbjudet att göra upp eld på av klubben arrenderade marker intill fiskevattnet. Styrelsen förväntar sig att
medlemmarna respekterar detta förbud, annars kan klubbens fiskerätt vid dessa vatten upphöra.
Var noggrann med att se till så att grindar eller andra stängningsanordningar ordentligt stängs när de använts.
Skräpa inte ner - städa gärna.
Det är förbjudet att fiska kräftor i av klubben arrenderade vatten.
Medför alltid legitimation och gällande medlemskort vid fiske i klubbens vatten och kontakta alla okända, som påträffas
fiskande i klubbens vatten, för legitimation.
Styrelsen förbehåller sig rätten att inskränka tillståndet till fiske eller användandet av klubbens båtar, fiskestugor och
inventarier för medlem som enligt styrelsens mening missbrukar nyttjanderätten av desamma till förfång för klubbens
övriga medlemmar.
Styrelsen får i detta sammanhang hänvisa till stadgarnas §22 som möjliggör uteslutning ur klubben vid brott mot
stadgarna och enligt dessa stadgar lämnade föreskrifter eller gällande fiskebestämmelser.
Klubben i dess helhet är ansvarig för all eventuell skadegörelse.

HSK:s sportfiskeregler
1. Sportfiske är fiske för nöjes skull och för rekreation. En sann sportfiskare hyser aktning för naturen och bör verka för
fiskstammens skydd samt rätta sitt fiske därefter.
2. Sportfiske utövas med spö eller handlina. Såsom sportfiske anses sålunda inte fiske med nät, not, mjärde, utter,
långrev, ståndkrok, sax eller ljuster. S.k. ryckfiske, d.v.s. att rycka fast fisk som ej vill hugga, är helt oförenligt med
sportfiske.
3. Fiska endast där du har rätt att fiska. Fiska endast under lovlig tid. Det är din skyldighet att känna till de
bestämmelser som gäller. Iakttag noga föreskrifter om minimimått. Är du tveksam om en fisk håller lovliga mått så
släpp hellre ut den. Sådan fisk, eller utlekta laxfiskar, s.k. besor, lossas varsamt med fuktad hand (håll aldrig en fisk
över vattenytan mer än 10 sekunder eftersom dödligheten därefter drastiskt ökar) och återsättes därefter försiktigt.
Avliva annan fångad fisk omedelbart.
4. var hänsynsfull mot andra fiskande, som har samma rätt till fisket som du.

5. Sportfiskare låter ingen fisk förfaras, men driver heller inte sitt fiske för avsalu eller annars i vinstsyfte.
6. Låt andras båtar och redskap vara i fred. Fiska, ro eller vada inte på ställen där andra för tillfället fiskar. Gör inte
ensam anspråk på de goda fiskeplatserna.
7. Tänk på ortsbefolkning och markägare. En sann sportfiskare lägger sig vinn om ett uppträdande, som gör
sportfisket heder och skaffar det vänner.
8. Delta i klubbens aktiviteter och fiskevårdsarbete.
9. Benämningen sportfiskare är ett hedersnamn - må ingen av oss bringa det i vanrykte.

RÖNNEÅ
I Rönneå arrenderar klubben ett antal sträckor vid Klippan.
En kort sträcka vid Rössjöholmsåns mynning ingår också.
Aktuella fiskekartor ger besked.
2 laxartade fiskar får tagas upp per dag, max en lax.
All lax återutsätts från 1 september. (HSK rekommendation 1 augusti)
All färgad fisk skall återutsättas.
En krok per bete hela säsongen.
Huggkrok förbjudet.
Spinnfiske eller flugfiske
Tillåten fisketid: 1 mars - 30 september.

GENEVADSÅN
I Genevadsån arrenderar klubben fiskerätten från Tönnersa kvarn och nedströms till havet. Se gällande karta.
Uppströms bron vid Tönnersa kvarn är fiske ej tillåtet.
2 laxartade fiskar får tagas upp per dag, max en lax.
All lax återutsätts från 1 september. (HSK rekommendation 1 augusti)
All färgad fisk skall återutsättas.
En krok per bete hela säsongen.
Huggkrok förbjudet.
Spinnfiske eller flugfiske
Tillåten fisketid: 1 mars - 30 september.

STENSÅN
I Stensån arrenderar klubben fiskerätten på 3 sträckor intill väg 24 vid Stackarp. Aktuell fiskekarta ger besked.
2 laxartade fiskar får tagas upp per dag, max en lax.
All lax återutsätts från 1 september. (HSK rekommendation 1 augusti)
All färgad fisk skall återutsättas.
En krok per bete hela säsongen.
Huggkrok förbjudet.
Spinnfiske eller flugfiske
Tillåten fisketid: 1 mars - 30 september.

RÖSSJÖHOLMSÅN
Klubben arrenderar ett antal fiskesträckor från utloppet i Rönneå upp förbi Munka Ljungby. Var noga med att
kontrollera på dina kartor. Rössjöholmsån är ett fiskevårdsområde vilket gör att vi fiskar tillsammans med ÄSFK
och allmänheten. Vid Dalamöllan gäller följande: Parkering skall ske på gårdsplanens vänstra sida mitt emot
kvarnbyggnaden. Parkering får inte ske på tillfartsvägarna eller i trädgården uppströms bron på norra sidan av ån.
Vidare är det fiskeförbud på ön med mindre sommarstuga strax nedströms bron.
2 laxartade fiskar får tagas upp per dag, max en lax.
All lax återutsätts från 1 september. (HSK rekommendation 1 augusti)
All färgad fisk skall återutsättas.
En krok per bete hela säsongen.
Huggkrok förbjudet.
Spinnfiske eller flugfiske
Tillåten fisketid: 1 mars - 30 september.

PINNEÅ
Klubben arrenderar vissa sträckor från Norrekrok till väg 13 enligt gällande kartor.
Högst tre laxartade fiskar får fångas per medlem och dag.
Öringen är stationär. Sätt tillbaka all fångad öring.
Tillåten fisketid: 1 mars - 30 september.
Endast flugfiske med hullinglösa krokar.

BÄLJANE Å
Klubben arrenderar vissa sträckor från utloppet i Rönneå upp till Elfdalen i Klippan och vid Hyllstofta.
Kontrollera noga på din karta.
2 laxartade fiskar får tagas upp per dag, max en lax.
All lax återutsätts från 1 september. (HSK rekommendation 1 augusti)
All färgad fisk skall återutsättas.
En krok per bete hela säsongen.
Huggkrok förbjudet.
Spinnfiske eller flugfiske
Tillåten fisketid: 1 mars - 30 september.

BJÄRSGÅRDSSJÖARNA
Klubbens fiskerätt omfattar, som framgår av kartan, Vasasjön, Bihagasjön, Sjökrokasjön samt Killebäckasjön.
Vinterfiske med angeldon är tillåtet, dock högst 10 don per fiskande.
Högst tre gäddor får fångas per medlem och fiskedag.
Klubben har båtar i Vasasjön, Bihagasjön och Sjökrokasjön. Vid Sjökrokasjön har vi också en trevlig fiskestuga.
Nycklarna till båtarna samt stugan förvaras hos skogvaktaren, Bjärsgård. kod till nyckelskåpet, vägbommen över
Bihagavägen och spärrkedjan över Killebäckavägen vid Sjökrokasjön lämnas av material & fiskevårdsansvarig.
Läs noga bestämmelserna om uppgörande av eld, båtar och legitimation. Medhavd hund hålles kopplad.
Parkering är endast tillåten på parkeringsplatserna.
Spinnfiske, mete eller flugfiske

