
Bunn

Hur vi tillsammans kan vårda sjön 
- med hänsyn till människor, djur och natur  

En information från 
Norra Bunns  

Fiskevårdsområdesförening 

Bunn erbjuder goda möjligheter till fiske, 
bad och sköna stunder. För att bibehålla god 
vattenkvalitet, bra fiskbestånd och livskraftig 
natur måste vi hjälpas åt, -både vi som bor runt 
sjön och tillfälliga gäster.

Med denna broschyr försöker vi summera regler 
och råd för ett långsiktig och hållbart nyttjande 
av vår fina sjö,  

- tillsammans kan vi göra skillnad.
 
 
 
Fiskekort
För att fiska i sjön Bunn krävs att du har ett 
giltigt fiskekort. Fiskekort, som är personligt, går 
att köpa på lokala försäljningsställen. Men det 
enklaste är att köpa fiskekortet digitalt via appen 
iFiske.  
 
De fiskekort som finns för norra- och mellersta 
Bunn är: dagkort, veckokort, säsongskort eller 
årskort. Priser och ytterligare information hittar 
du på www.bunnfiske.se eller www.ifiske.se  
Observera att fiskereglerna nedan gäller för norra- 
och mellersta Bunn. Vid fiske i södra Bunn och 
Kvarnsjörna gäller andra fiskekort och regler.

• Fiskekortet gäller för metspö, spinnspö, fluga, 
drag och pimpelfiske.
• Endast två spön får användas samtidigt.
• Fiske inom område av typ trädgård, park, tomt 
eller brygga får inte äga rum.

• Fiske från båt får inte utövas på   
närmare avstånd än 50 meter från nämnda 
områden.
• Trolla inte förbi bojar då dessa markerar nät 
eller kräftlina.
• Minimimått för gädda och gös är 50 cm,  
maximimått är 80cm för gädda och 70cm för 
gös. Du får ta upp och behålla fisk i storlek 
mellan max-  och minimimått och bara två 
fiskar per fiskekort och dygn. 
• Vi rekommenderar ”catch and release” 
på alla fiskar förutom karpfiskar (mört och 
braxen)
• Fiskekortet ska vid anfordran uppvisas för   
fisketillsyningsman.
• Ungdomar under 18 år fiskar gratis.

 
Fisketillsyn
I norra och mellersta Bunn har vi ett 
större antal utbildade fisketillsyningsmän 
och kvinnor som 
regelbundet är ute i båt 
för att kontrollera så att 
fiskeregler efterföljs. De 
har även funktionen att 
sprida information om 
gällande regler och dess 
syfte.
 
En fisketillsynsperson får under kontroll 
undersöka fångad fisk, fiskeredskap och 
fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap 
och annan egendom i beslag inför utredning 
av olagligt fiske.
 



Saker som du kan göra för att bidra till Bunns 
välmående: 

• Använd hellre el- och fyrtaktsmotorer framför 
tvåtakt. Använd om möjligt alkylatbensin.
• Undvik bojar eller bryggelement av frigolit. 
Undvika de billiga blå plastrepen, som även 
de lämnar ifrån sig mikroplast när de slits och 
vittrar sönder.
• Tag alltid med sopor hem från stränder, öar 
och iläggningsplats. Släng inte skräp, snus och 
fimpar i sjön.
• Verka för att ditt avloppssystem eller din 
verksamhet minimerar ytterligare tillförsel av 
näring och syretärande ämnen. Mätningar har 
visat att  halten näringsämnen (framförallt 
fosfor) är förhöjd.
• Tag gärna upp mer karpfisk (främst mört 
och braxen). Ett minskat bestånd karpfisk har 
positiva effekter på vattenkvaliteten.

Allemansrätten -Inte störa, inte förstöra 
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till 
naturen, men där ingår såväl rättigheter som 
skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur 
och djurliv och visa hänsyn mot markägare och 
andra besökare. Tänk på att parkering på privat 
mark/terräng är inte tillåten.

Faktaruta för norra och mellersta Bunn
Höjd över havet: 196 meter
Höjd över Vättern: 107 meter
Sjöytans areal:  750 hektar
Maxdjup:  19 meter
Medeldjup:  7 meter
Vattenvolym:  50 milj kubikmeter
Årlig avrinning: 40 milj kubikmeter
Antal öar:   50 st
Strandlinjens längd: 6 mil 
(inkl öar)
 

Sjökort
Ett helt nytt sjökort över norra och mellersta 
Bunn gavs ut 2016. Sjökortet finns i papper/
inplastad upplaga och köps direkt av 
fiskevårdsområdesföreningen eller via lokala 
ombud.

 
Välkommen till vår vackra sjö 

För ytterligare information samt 
kontaktuppgifter till Norra Bunns 

Fiskevårdsområdesförening, 
se www.bunnfiske.se

Vattenskotrar 
Enligt den nationella förordningen (1993:1053), 
om användning av vattenskoter, är det endast 
tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder 
samt i områden där länsstyrelserna beslutat om 
undantag från det generella förbudet. I norra eller 
mellersta Bunn finns inga sådana farleder eller 
undantag. Dvs förbud mot vattenskotrar råder.

Fartreglering
I sjön finns ett antal platser där det råder 
hastighetsbegränsning för att värna om boende 
samt den strandnära naturen i området.

Skyltar med den tillåtna hastigheten i knop, syns 
i de områden där hastighetsbegränsning gäller.

Vi vädjar om att alla håller en måttlig fart i hela 
sjön för att undvika störande buller och fara för 
djur och människor. 

Iläggningsramp för båt
Om du har ett giltigt fiskekort får du använda 
iläggningsrampen som finns i Roten. 

GPS-kordinater: 57,975569    14,516320 

Eventuell parkering av bil och trailer får endast 
ske vid avsedd parkering på andra sidan vägen. 
Vägkanter måste alltid hållas fria för eventuella 
utryckningsfordon. 


