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ÖSTERVALLSKOGS FISKEVÅRDSOMRÅDE
1. Informationstavlor
2. Lanthandel, bensin, telefon
3. Hembygdsgård, servering
4. Gästhamn
5. Bilverkstad

6. Östen   A, G, Ö
7. Strömmesjön   A, G, Ö
8. Töck   A, G, Ö
9. Långtjärnet   A
10. Skårsjön   A, G, Ö
11. Fjällbäcktjärn   A, G, Ö
12. Långebäck   A, Ö
13. Skårsjöälven   A, Ö
14. Långtjärnet   A, G
15. Vittsjön    A, G 
16. Haftersjön   A, G, Ö
17. Butjärn   A, G
18. Letjärn   A
19. Övre Kottjärn   A, G
20. Nedre Kottjärn   A
21. Bottnerälven    A, G, Ö
22. Bottnertjärnet     A, G
23. Ivarsbyälven   A, G, Ö
24. Almtjärn   A, G
25. Sätertjärn   A, Ö
26. Bjurtjärn    G
27. Nipetjärn   A, G
28. Haltjärn   A, G
29. Rommenäsälven   (fiskeförbud)
30. Rönningtjärnet   A, G
31. Åkertjärn   A, G, Ö

32. Mögesjön   A, G, Ö
33. Bergvattnet   A
34. Krokvattnet   A
35. Lilla Dammtjärn   A, G
36. Stora Dammtjärn   A, G
37. Hulttjärn   Ö
38. Hästetjärn   
39. Kyrkebytjärnet    A, G
40. Amunderudsälven   A, G, Ö
41. Kroksjön   A, G
42. Trantjärn   A
43. Holmesjön   A, G
44. Sätersjön   A, G
45. Sickletjärn   A, Ö
46. Lisslevattnet    A, Ö
47. Lisslevattsbäcken   A, Ö
48. Oxtjärn   A, G
49. Römungen   A, G
50. Gravaretjärnen   
51. Slabäcken   Ö  

 Endast flugfiske (Hullinglöst)
52. Långtjärnet   A, G
53. Glumbergstjärnet   
54. Björketjärn   A, G, Ö
55. Lomtjärn   A
56. Delebotjärnet   A
57. Vessletjärn   
58. Långetjärn   A
59. Kuvetjärn   
60. Abbortjärnen   A 
61. Sätertjärn    A
62. Mörttjärn   A
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ARTER / SPECIES
A Abborre / Perch  
G Gädda / Pike  
Ö Öring / Trout



There are a lot of lakes of different sizes in 
Östervallskogs FVOF. The area is 
dominated by by series of connected lakes 
linked to the Dalslands Canal, where lake 
Östen is the northernmost and last lake in 
the system. The surrounding forests are 
filled with numerous woodland lakes. 

PERCH
Perch is the most common fish, together 
with the pike. Perch stocks are usually 
very good and fish over 1,5 kg are caught 
every year. The best methods are rod, 
spinner or jig. Sheaves are laid out in 
many lakes, especially Strömmesjön and 
Östen, and they make excellent fishing 
spots. Perch is found in almost every lake 
in the area, but best chances for the big 
ones are in Strömme sjön, Östen and 
Mögesjön. But don’t hesitate to try the 
smaller lakes!

PIKE
Pike is our largest fish, and in the area you 
have good chances to catch fish bigger 
than 10 kg! The biggest pikes are normally 
caught in the bigger lakes, but we can also 

recommend to try the smaller lakes 
around in the forests! The best fishing 
period is normally in the spring, after 
spawning, when also the bigger pikes are 
in the more shallow areas. Other time of 
the year the bigger pikes normally stay in 
the open water, where you reach them by 
spin fishing or trolling with big baits.

TROUT
Trout breeds naturally in the area, and 
there are also transplanted stocks in some 
lakes. Rod, spinner or fly are the most 
common methods. Within the area you’ll 
find Lisslevattnet that contains a naturally 
breeding stock of trout, whereas Hulttjärn 
and Butjärn (Special fishing licenses 
required) contains transplanted stocks. 
Fishing for trout is not allowed between 
September 1 and December 31. 

OTHER SPECIES
There are a also other species in the area 
possible for fishing, especially different 
kind of white fish, and also a small stock 
of zander.

Östervallskogs Fiskevårdsområde 
erbjuder ett rikt och varierat sportfiske. 
Det är ett omfattande sjösystem som är 
sammanbundet av Dalslands Kanal, där 
sjön Östen utgör slutdestinationen. Vid 
sidan om sjösystemet finns ett stort antal 
skogssjöar och tjärn.

ABBORRE
Abborren är tillsammans med gäddan 
den vanligaste fiskarten. Bestånden av 
abborre är vanligen mycket goda och 
årligen fångas fiskar med vikter över 1,5 
kg! Bra fiskemetoder är mete, spinn- eller 
pimpelfiske. I flera sjöar, speciellt i Östen 
och Strömmesjön, finns det risvasar 
utlagda som brukar vara utmärkta 
fiskeplatser. Abborren förekommer i så 
gott som alla sjöar i området. Största 
chans att fånga de riktigt stora finns i 
Östen, Strömmesjön och Mögesjön, men 
även de mindre vattnen kan bjuda på 
riktigt stora fångster. 

GÄDDA
Gäddan är vår största fisk och det finns 
inom området goda chanser att fånga 
drömfisken över 10 kg! Normalt fångas de 
största exemplaren i de största sjöarna, 
men det kan rekommenderas att testa de 
mindre skogsvattnen även vid fiske efter 
de riktigt stora gäddorna. 
Förutsättningarna finns där man kanske 
minst anar det, och de små vattnen har 
också ett mycket lågt fisketryck. Gäddan 
fiskas året runt, men det är framförallt på 
våren som man kan ha ett framgångsrikt 
spinnfiske på grundare områden. Övrig 
tid lever de stora gäddorna ute på 
frivattnet och då är de svårare att nå, men 

spinnfiske eller trolling med stora 
wobblers och gummibeten brukar vara 
lämpliga metoder. 

ÖRING
Öringen förekommer både som 
naturlekande och som inplanterad. Mete, 
spinnfiske och flugfiske är de vanligaste 
metoderna i de mindre sjöarna. Under 
sommarkvällar är kanske flugfiske med 
torrfluga på vakande fisk i någon mindre 
skogssjö något av det härligaste fiske man 
kan uppleva. Inom Östervallskogs 
fiskevårdsområde är det framförallt 
Lisslevattnet som hyser ett naturligt 
bestånd av öring medan Hulttjärn och 
Butjärn (speciella fiskekort) hyser 
inplanterade bestånd. Kom ihåg att det är 
fiskeförbud efter öring under perioden 
1/9 till 31/12. 

ÖVRIGA ARTER
Det finns en mängd andra fiskbara arter 
inom området, speciellt olika arter av 
vitfisk för mete, men även gös 
förekommer sparsamt. 

ÖSTERVALLSKOGS 
FISKEVÅRDSOMRÅDE

RIGHT OF PUBLIC ACCESS
• You can hike, bike and ride almost 

everywhere in the nature, but not close 
to someone’s lot. Residents have a right 
to be undisturbed. 

• Do not interfere with the activities of 
landowners.

• When you ride or cycle in terrain, there 
is a risk of damaging the ground. Do 
not ride or cycle over soft, fragile 
ground or on designated jogging tracks, 
ski tracks or hiking trails.

• If you cross enclosed pasture land, do 
not disturb animals or damage fences. 
Close the gate after you so that 
livestock does not get out.

• You can put a tent for a night or two in 
the countryside, but not too close to 
residence.

• Do not start a fire if there is the 
slightest danger of it spreading – in dry 

weather the lighting of fires often is 
prohibited.

• You are free to pick flowers, berries, 
mushrooms, twigs and branches from 
the ground, but remember that certain 
plants are protected by law and they 
may not be picked.

• Do not take twigs, branches, birch-bark 
and other bark from growing trees.

• The right of public access applies both 
on land and water. You may swim by 
the shore, boat almost everywhere, 
moor your boat and spend a day or two 
on board.

• The right of public access does not 
cover hunting and fishing.

• Remember to always take note of the 
rules that apply in the place you want 
to fish.

• Take rubbish with you!

ALLEMANSRÄTTEN
Det här får du göra i den svenska 
naturen: 
• Gå, cykla och rida och vara nästan 

överallt i naturen, men inte för nära 
bostadshus. Om du öppnar en grind 
måste du stänga den bakom dig. 

• Gå, cykla och rida på privata vägar. 
• Tälta något dygn i naturen. Vill du 

tälta längre tid måste du fråga den 
som äger marken. 

• Bada, åka båt och gå iland, men inte 
nära bostadshus. 

• Plocka blommor, bär och svamp. 
• Du får göra upp en liten eld om du är 

försiktig. Elda inte direkt på en 
berghäll, den går sönder. Det är bäst 
att elda där det finns en särskild plats 
för eldning. På sommaren är det ofta 
förbjudet att elda.

För att alla ska kunna njuta av naturen 
och för att vi inte ska skada djur och 
natur behöver vi tänka på några saker: 
• Du får inte passera över tomter, 

trädgårdar, planteringar eller odlad 
mark, till exempel åkrar. 

• Du får inte köra bil, motorcykel eller 
moped i naturen. Du får heller inte 

köra på stigar, parkvägar eller i 
motionsspår. 

• Du får inte elda om det är mycket 
torrt väder eller blåser hårt. Då kan 
elden sprida sig. 

• Du får inte ta eller skada träd och 
buskar. 

• Du får inte ta frukt, bär, grönsaker 
eller något annat som växer i 
trädgårdar, planteringar eller på 
åkrar. 

• Lämna inte kvar eller kasta något 
skräp. Burkar, glas, plast och annat 
skräp kan skada djur och människor. 

• Du får inte jaga, störa eller skada 
djur. Det är också förbjudet att ta 
fågelägg eller röra djurens bon eller 
ungar. 

• Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar 
eller vattendrag. 

• Hundar får inte vara lösa i naturen 
under tiden 1 mars – 20 augusti. Då 
har djuren ungar. En lös hund kan 
skrämma och skada djuren. Det är 
bäst att alltid ha hunden kopplad i 
naturen.

ÖSTERVALLSKOG’S FISHING AREA
Östervallskog’s fishing area was 
established in 1989 and consists of 
about 500 owners of the fishing waters. 
The fishing area was formed for the 
purpose of promoting and developing 
fisheries and fish conservation. The 
environmental issue was also an 
important reason for the establishment 
of fisheries management. 

The rights to fish are managed by the 
fishery area association consisting of 
the area’s fish owners. To fish in any of 
the different waters of the area, 
therefore, a fishing license is required. 
The overall fishing license covers most 
of the water, but there are also some 
waters with special fishing licenses. 
Find out what’s applicable to the water 
you want to fish in before starting your 
fishing.

Most of the waters in the area have 
good stocks of pike and perch, but also 

of several species of white fish. Some 
water also contains natural stocks of 
trout. Lake Östen is the largest lake in 
Östervallskog and it is also the final 
destination for Dalsland’s canal. Here, 
and in several of the other smaller 
waters, you have the chance to catch 
your dream fish. Pikes bigger than the 
magic 10 kg and perch up to 50 cm are 
caught every year. Östervallskog’s 
fishing area protects long-term 
sustainable fishing, so do not pick up 
more fish than you need. Larger fish 
should always be released as carefully as 
possible.

For current information about rules, 
fishing cards and contact information, 
always read the information contained 
in the area’s bulletin boards and on the 
information boards at the respective 
fishing waters. 

ÖSTERVALLSKOGS FISKEVÅRDSOMRÅDE
Östervallskogs fiskevårdsområde 
bildades 1989 och består av ca 500 
fiskrättsägare fördelade på 12-13 
hemman. Fiskevårdsområdet bildades i 
syfte att främja och utveckla fisket och 
fiskevården. Även miljöfrågan var en 
viktig anledning till bildandet av 
fiskevårdsområde. Föreningen 
prioriterar miljöfrämjande åtgärder som 
har till syfte att förbättra livsmiljön i 
våra många fiskevatten. 

Fiskerätten förvaltas av 
fiskevårdsområdesföreningen som 
består av områdets fiskerättsägare. För 
att få fiska i något av områdets olika 
vatten krävs därför fiskekort. Det 
övergripande fiskekortet täcker in de 
flesta vatten, men det finns även vissa 
vatten med speciella fiskekort. Ta reda 
på vad som gäller i det aktuella vattnet 
innan du börjar ditt fiske. 

De flesta vattnen i området hyser fina 
bestånd av framförallt gädda och 

abborre, men även av flera olika arter av 
vitfisk. Vissa vatten hyser även naturliga 
bestånd av öring. Östen är den största 
sjön i Östervallskog och den utgör även 
slutdestinationen för Dalslands kanal. 
Här, och i flera av de andra mindre 
vattnen, har du chans att fånga din 
drömfisk. Årligen landas gäddor över 
de magiska 10 kg och abborrar upp 
emot 50 cm. Östervallskogs 
fiskevårdsområde värnar om ett 
långsiktigt hållbart fiske så ta inte upp 
mer fisk än du är i behov av. Större 
fiskar bör alltid släppas tillbaka så 
varsamt som möjligt. 

För aktuell information om regler, 
fiskekort och kontaktuppgifter ska ni 
alltid läsa den information som finns på 
områdets anslagstavlor och på 
informationstavlorna vid respektive 
fiskevatten.


