
 

 

REGLER OCH BESTÄMMELSER: 

Allemansrätten gäller i skogen. Eld får endast göras vid uppbyggda eldstäder under ansvar. 

Då brandskyddsmyndigheten i kommunen så förespråkar råder eldningsförbud. 

Skogsvägarna kan vara oplogade vintertid. 

Ta hem era sopor eller lägg dem i de utplacerade sopkärlen. Inget avfall i naturen! 

Pimpelfiske på is är tillåtet i alla sjöar med undantag för Gulbäckesjön och Lilla Svartgölen 

där inget fiske får ske från isen. 

Endast ett spö per fiskekort är tillåtet. Tre laxartade fiskar får fångas per kort. När tre fiskar 

avlivats är fiskekortet förbrukat. För fortsatt fiske krävs då nytt fiskekort. 

Till ett spö får fästas ett drag eller en krok med bete.  Levande fisk får ej användas som agn. 

Mäskning är ej tillåten. Fiske från båt är förbjudet. Flytring får användas i Hovden och 

Dalsjön. 

I Gulbäckesjön och i Lilla Svartgölen gäller endast flugfiske med flugfiskespö.  

Ansvaret för eventuella olycksfall eller personskador som inträffar i samband med nyttjandet 

av anläggningarna fråntar sig IF Metall Östergötland ifrån. 

 

 

Försäljningsställen där du kan köpa ditt fiskekort. Tänk på att kunna uppvisa medlemskap 

vid köp av fiskekort för medlem. 

 

Motala: 

Preem   

0141-21 70 06 

Borensberg: 

Borensbergs Järn 

0141 - 400 08 

Tjällmo: 

Tjällmo Handel 0141 - 

600 06 

Småängens Camping 

0141 - 620 48 

Finspång: 

OK/Q8  

0122 - 410 75 

Leffes Cykel o Motor 

0122 - 14955 

Ljungsbro: 

OK /Q8 Ljungsbro 013 - 

654 51 

Jannes cykel och motor. 

013-651 82 

Linköping: 

Hultins Sportfiske Tel 

013 - 14 10 04 

 

Norrköping: 

Norrköpings  

Sportfiske 

011 - 12 00 30 

 

Fiskekort kan även köpas på www.ifiske.se 
 
 

 

 

MILJÖ OCH SPORTFISKEOMRÅDE 

Sjöarna Gulbäckesjön, Hultesjön, Gäddgölen, Hovden, Lilla och Stora 

Svartgölen, Dalsjön och Västersjön förvaltas av IF Metalls 

avdelningar i Östergötland och dess medlemmar. 

Detta innebär skötsel och vård av dessa sjöar och närområdet kring 

sjöarna. Det skall ske utifrån ett gott natur- och miljöansvar. 

Sjöarna upplåtes för fiske för medlemmarna i IF Metall, till en 

kostnad av 110:-/dygn, mot uppvisande av giltigt medlemskort. För 

övriga är kostnaden 180-/dygn. 

IF Metalls medlemmar i Östergötland har rätt att medtaga gäster  

(Max 3 st) som även de löser fiskekort enligt medlemspris. 

Medlemmens medlemsnummer skall stå på fiskekortet samt även på 

gästens fiskekort. 

Har medlemsbeviset kommit bort, går det att logga in på 

medlemsportalen på www.ifmetall. se. Välj därefter medlemsbevis och 

därefter, skriv ut medlemsbevis. Medlemsbeviset skrivs sedan ut på en 

skrivare. Den som köpt fiskekort för medlem ska alltid kunna visa upp 

giltigt medlemskap vid kontroll av fiskekort av tillsynsman. 

Ungdom under 16 år får fiska utan särskilt kort, med eget spö i 

sällskap med person med giltigt fiskekort. Gemensam fiskekvot gäller, 

dvs. max tre fiskar per fiskekort. Fasta redskap är förbjudna. 

Under säsongen sker utsättning av regnbåge och öring. Vitfisk, 

abborre och gädda kan förekomma. 

 

http://www.ifiske.se/

