
Regler för � ske i Hjärtsjön
1. Priser
Årskort � ske: 300 kr
Årskort � ske med båt i sjön: 500 kr
Årskort med � ske med båt på trailer: 900 kr

2. Allmänt
Max 15 st båtar som ligger permanent i sjön.
Årskort: Max 40 st, sedan kösystem. De som bor i socknen och är medlemmar i Granhults Hem-
bygdsförening har förtur. De som har kort har förtur till nästkommande år.

3. Utrustning
OBS Lip-grip förbud gäller. 
 (Ett � skeverktyg som skadar � skens underkäke och lämnar många � skar utan möjlighet att äta)

Max antal aktiva spön, spinn� ske.
Abborre: 2 spön/person  och 4 spön/båt
Gädda:  2 spön/person  och 4 spön/båt

Max antal aktiva spön vid is� ske
Abborre. 3 spön/person
Gädda:  6 spön-angeldon/person

4. Regler för upptagning av � sk
Alla abborrar över 35 cm måste släppas tillbaka, med andra ord gäller Catch & Release
Man får ta med sig max fem abborrar per dag och båt. Visar det sig att sjön börjar ge god tillväxt 
igen så ökar man antalet tillåtna mat� skar.
Gäddor över 90 cm måste släppas tillbaka, detta på grund av att de är den viktigaste reproducenten 
för stora predatorer i sjön och har en viktig roll i att kontrollera dom olika � skbestånden.
Man får max ta med sig 1 gädda per dag och båt.Visar det sig att sjön börjar ge god tillväxt igen så 
ökar man antalet tillåtna mat� skar.

5. Övrigt
Förbud mot � ske inom en radie av 100 m från badplatsen såvida man inte � skar från land och tydligt 
kan se de som är och besöker sjön för dess estetiska värde.
Viktigt att visa hänsyn mot de som bor i närheten av tillfartsvägar genom att köra sakta för att inte 
orsaka onödigt buller eller vägdamm!

    (Ovanstående gäller ej den som innehar mark, � skerätt eller ägodom, samt dess tillhörande släkt)


