
 

 

 

GRÖNA VATTEN - NATUR SPECIAL (Platsbokning)               
SKÄLSJÖARNA Catch and release fiske efter öring och röding  
 
Västmanlands fjällsjöar som de också kallas, ligger inom Ekopark 
Malingsbo-Kloten ca 230 meter över havet och har ett klart blåskimrande 
vatten. Östra Skälsjön är cirka 34 hektar och den Västra Skälsjön är ca 40 
hektar. Största djup är 19 meter medan medeldjupet är 6–7 meter. Botten 
består oftast av klippblock/sten samt sand.  

Insektslivet domineras av olika nattsländearter, men det finns även flera 
andra arter av dagsländor. I maj/ juni kläcker exempelvis den stora 
sjösandsländan, då kan du se öringar och rödingar som äter kläckande och 
flygfärdiga sländor. Röding finns i sjöarna sedan slutet av 1800-talet, då den 
introducerades där. 

Regler Gröna vatten/Specialvatten                                                      
I Skälsjöarna gäller platsbokning och allt fiske bedrivs från flytring eller från Sveaskogs 
uthyrningsbåtar (roddbåtar). Två båtar finns att hyra i vardera sjö. Fiske från land är förbjudet. 
Endast traditionellt flugfiske med hulling lös krok är tillåtet. Med traditionellt flugfiske räknas 
flugspö med fluglina och fluga. Jiggar, "propellerflugor", plastkulor, spinnfluga, agnade krokar eller 
krokar med luktmedel är inte tillåtet. 

Totalt 6 fiskare per dag i respektive sjö. 4 flytringsfiskare samt 2 flugfiskare från båt.  
OBS! Endast 1 fiskare i varje båt.  
Du bokar ditt båt/kort el flytringskort på www.ifiske.se 
 
Medtag egen flytväst och ev. ankare. Påkoppling av batteri/bensindriven motor är förbjudet på 
Sveaskogs båtar.  Fiske tillåtet 05.00 - 23.59.   

För ett etiskt och hänsynsfullt fiske uppmanar fiskevårdsområdet samtliga besökare till att på ett 
korrekt sätt återutsätta all fångst, dvs att man tillämpar ”Catch and release”. All fångad fisk skall 
släppas tillbaka, gäller även skadad fisk.  
 
Dessa högintressanta naturvatten är värdefulla för alla sportfiskare som inte sätter fångsten i form av 
antal fiskar och kilo främst på önskelistan.  
 
Vill du veta hur mycket din fisk ungefär väger kan du gå efter en mättabell, se här nedan. 
(Måtten är angivna i cm och vikten är ungefärliga.) Rapportera din fångst på 
rapporteringssidan hos iFiske.  

 
 30-33 = ca 3 hg   
 33-35 = ca 4 hg              
 35-37 = ca 5 hg   
 37-39 = ca 5-6 hg          
 39-41 = ca 7-8 hg   
 41-43 = ca 9hg-10hg 
 

Fiske är tillåtet 1 maj - 31 augusti - Inget vinterfiske i Skälsjöarna 

 
Camping med husbil/husvagn EJ tillåtet här!  

https://www.sveaskog.se/upplev-skogen/besoksomraden/ekopark-malingsbo/
https://www.sveaskog.se/upplev-skogen/besoksomraden/ekopark-malingsbo/
http://www.ifiske.se/

