
SMS-FISKEKORT 
Välkommen till Attjärn & Såtjärn via iFiske. 

För att fiska inom dessa vatten krävs fiskekort. Du kan enkelt  

skaffa ett med din mobil genom att skicka ett SMS. Inom 

några sekunder får du ett svar med en kod som du visar 

vid kontroll. 

Dygnskort  (90 kr) - Skicka  FISKA DY634 ”För- och efternamn”  till 72456 

Kortet är 10 kr dyrare pga. något högre avgifter. Har ni en telefon som man kan använda Internet i så kan man 

gå in på iFiskes hemsida eller scanna in QR-koden för att köpa fiskekort precis som hemma vid datorn. Då är 

priset fortfarande 80 kr. Vi ger SMS-möjligheten som ett alternativ för den som vill utnyttja denna möjlighet att 

köpa kortet direkt på plats till ett marginellt högre pris. 

Vid beställning via SMS kan ev trafikavgifter tillkomma. Målsmans godkännande eller 18 år gäller. Fiskekortet är personligt för mobiltelefonens ägare och 

måste alltid köpas FÖRE fisket påbörjas. Den exakta tidpunkten för köpet registreras centralt och kan kontrolleras. Ni registreras som kund till aktuell 

fiskevårdsorganisation samt iFiske.se, som förbehåller sig rätten att sända information och erbjudanden till er. All information skyddas och behandlas i 

enlighet med vår integritetspolicy.  När ni beställer via SMS med kod och nummer enligt ovan, ger ni samtycke till att tjänsten debiteras er. SMS-

Betalningar sker i samarbete med WyWallet som är en säker betaltjänst gemensam för Sveriges fyra största mobiloperatörer. Betalningsvillkor bestäms 

av ert abonnemangsavtal med WyWallet alt. er operatör. Denna tjänst funkar i alla mobiltelefoner, oavsett märke och ålder! För privatkunder som 

önskar betala via mobilräkningen alt. kontantkortet skapas en automatiskt anslutning till Wywallet vid första köpet. Avtalsinformation kommer via SMS.  

Har du ett företagsabonnemang eller ett kort där köp via betal-SMS är blockerade måste du först skapa ett konto på WyWallet. Där kan du ställa in så 

att betalningen istället görs via en faktura eller dras från ett konto. Hanteringen av detta gör du via WyWallet-appen, eller på www.Wywallet.se. Notera 

att dessa funktioner också kan användas av privatpersoner som vill använda andra betalningsmöjligheter för SMS-köpen. För utländska abonnemang 

hänvisar vi istället till köp via Internet på www.iFiske.se 

Regler 
Du måste ha fiskekort för att få fiska. Koden till SMS-fiskekortet skall medföras vid fiske! 

Tag med din mobiltelefon med SMS:et. Vid fisketillsyn skall SMS-koden utan vidare 

uppmaning uppvisas för kontrollanten. Underlätta kontrollen genom att stanna och ta 

upp redskapen. 

Max tre ädelfiskar per kort. Vid tre fiskar måste nytt kort lösas innan man fortsätter fiska.  

Endast ett redskap per kort får användas åt gången. 

Flytring eller inget slag av båt får användas.  

Åldersgräns: Barn under 15 år fiskar på någon vuxens kort och att man får ha varsitt redskap och hjälpas åt att 

få tre fiskar.  Kortet gäller fr.o.m. klockslaget som står på kortet och ett dygn framåt. Det blir också ett dygn 

framåt fr.o.m. när man löser kortet via SMS. 

Olaga fiske beivras enligt lag. Beslag av utrustning kan ske vid olaga fiske.   

Vid överträdelser mot dessa regler/stadgar kan Bjursås-Leksands FVOF utkräva en sk. kontrollavgift 

enligt SFS 2010:1874. 

För att öka trivseln bör man lämna naturen som när man kom och ta med skräpet hem igen.  

Släck alla eldar innan ni går.  

www.bjursasleksandsfvof.se 

För frågor gällande fiskevattnet, kontakta Bjursås-Leksands FVOF på telefon 070 – 346 97 94 (Jonas)  

eller 070 – 66 55 213 (Artur). 

http://www.bjursasleksandsfvof.se/

