
GULA VATTEN - Catch and Release fiske 
SKRÄDDARTORPSÅN Catch and release fiske efter öring 

 
Skräddartorpsån är ett litet strömvatten som rinner mellan sjöarna 
Lumsen och Söndagssjön, c:a åtta km utanför Malingsbo.  
Ån är ingen stor å, strömmarna är i regel 4-7 meter breda och det 
kan sällan vara en smula knepigt att ”komma åt” med vanliga flugkast – 
grönskan bildar på flera ställen oftast lummiga valv över ån. Men i gengäld behöver man 
i strömsträckorna sällan kasta långt – fisken finns, som så ofta i syd och mellansvenska 
vatten, ofta i fickor och hålor i forsen.  
Ån är mestadels grund och samtidigt klar vilket gör fisken extra skygg och svårfångad. Ån 
bjuder många gånger på ett trevligt fiske på hela den c:a två km långa sträckan.  
För den som vill fiska och ta sig fram till fots är området och Skräddartorpsån säkert en 
trevlig upplevelse. För den som vill ha det bekvämare, finns en grusväg som följer efter ån.  
 
Öring fångsten är ej hög, men ändå 
tillräcklig för att skänka flugfiskaren för att 
inte tala om ”Tenkarafiskaren” spänningen 
att med torr- och våtfluga söka överlista 
denna skygga fisk. Skräddartorpsån tål 
inget som helst fisketryck, varför man har 
avsatt ån för endast flugfiske/Tenkarafiske  
Skräddartorpsån är ett litet eldorado för 
naturälskare. Ån är varierande till sin 
karaktär, från fina strömmar för 
torrflugefiske till mäktiga forsar och fall 
som te x Skräddartorpsfallet. 
 
Regler Gula vatten - Naturvatten (Ö)                                 
Dessa högintressanta naturvatten är värdefulla för alla sportfiskare som inte sätter fångsten i 
form av antal fiskar och kilo främst på önskelistan.  
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.  
I Skräddartorpsån är enbart flugfiske tillåtet. Med flugfiske räknas flugspö med fluglina och 
fluga. Jiggar, "propellerflugor", plastkulor, spinnfluga, agnade krokar eller krokar med 
luktmedel är inte tillåtet. 
 
 
 
OBS! Fiske är förbjudet i ALLA strömmande vatten inom Malingsbo-Kloten  
fr.o.m. 1 oktober t.o.m. den 31 december. 
 
Camping med husbil/husvagn tillåtet endast för de som löst fiskekort 
 
För mer information och fiskekort se www.sveaskog.se 




