
B

REGLER: Fiske tillåtet mellan 15/5 – 30/9
All övrig tid fiskeförbud, gäller såväl i strömmande vatten som i
sjöarna.

Behandla fisken varsamt med blöt hand så att slemskiktet ej 
skadas. 

N. Hackestjärn(A): Catch & release, all* fisk återutsättes.
Endast flugfiske med flugspö, hullingfri krok, alternativt 
hopklämd hulling. 
*Fritt uttag av sik och gädda.
*3 harrar under 30 cm får behållas/dag, även om vi helst ser att 
all fisk återutsättes
Båt/pontonbåt förbjudna, flytring tillåten.

Brunträsken(B): Catch & release, all* fisk återutsättes. 
Endast flugfiske med flugspö, hullingfri krok, alternativt 
hopklämd hulling.
*3 harrar under 30 cm får behållas/dag, även om vi helst ser att 
all fisk återutsättes 
Båt/pontonbåt förbjudna, flytring tillåten. (Fiskeförbud i 
bäckarna från sjöarna, uppväxt/lekområde öring/harr.

Stenträsket(Rusfors, Lycksele) (C)
Catch & release, all fisk återutsättes. Endast flugfiske med 
flugspö, hullingfri krok, alternativt hopklämd hulling.
Flytring tillåten, båt/pontonbåt förbjudna.
En harr under 40 cm får behållas/dag i Stensträsket.

Malån, Ö. Krokforsen - Mönnforsen (D)  :  
Endast flugfiske med flugspö, hullingfri krok, alternativt 
hopklämd hulling. 3 harrar under 30 cm får behållas per dag i 
Mönnforsen, även om vi helst ser att all fisk återutsättes.

Säsongskort Norsjö SFK flugfiskevatten: 500:-
Gäller som familjekort och är endast giltigt i flugfiskevattnen. 
2-Dygnskort till flugfiskevattnen kan köpas för 150:-, detta 
fiskekort är personligt(dvs. gäller ej som familjekort)

Säsongskort och 2-dygnskort till Norsjö SFK flugfiskevatten 
kan köpas direkt via Fiskekort.se. (sök på Norsjö Sfk)
eller via swish till Steve Björk eller Björn Johansson.
Steve Björk: 070-2324019 (swish)
Björn Johansson: 070-5428464 (swish)
Ange avsändare(namn & adress) samt dag/tid när fisket 
påbörjades
(vid köp av 2-dygnskort). 

www.norsjosfk.se
 

NORSJÖ SFK
flugfiskevatten

A = N. Hackestjärn:               3 km norr om Kron-Olles.
B = Brunträsken:                  2 km norr om Kron-Olles.
C = Stenträsket:                      Skyltat till sjön från E12 vid Rusfors, 
                                                  norr om Lycksele
D = Malån:                   Från Ö. Krokforsen ned till Malåns utlopp,    

                  Mönnforsen.
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