Öringfiske i Håltjärnarna
I Håltjärns sjöarna, så förekom från början öring bara i Kuttersjön och
St Laxsjön. En mörkfärgad, skygg öring i en brunfärgad
skogssjö väckte intresset för b l a fiskeriverket att starta ett
projekt där man under 60-talet försökte odla upp öringen på
Klotenodlingen. Efter att sjöarna rotenon behandlats och att vandringshinder för gädda
byggts, satte man ut fisk i St. & L. Håltjärn.
Öringen i odlingen växte långsamt varför man lade ner projektet, medans de utsatta öringarna
i St. & L. Håltjärn verkade trivas och även börjat reproducera sig i tjärnarna.
Tänk er att fiska på äkta vild vakande bergslagsöring. De senaste 10 åren har endast flugfiske
fått bedrivas i sjösystemet. Det mesta fisket har skett från premiären i maj t o m mitten av juli
månad.
Under högsommaren växer det igen på många ställen och fisken blir därmed svår att nå.
Insektslivet i sjön domineras av olika nattsländearter, men det förekommer även flera andra
olika arter av dagsländor också. Presentationen är en viktig del av detta spänningsfyllda fiske.
Med nerverna i styr, kanske just du fångar en utav dessa drömfiskar på torrfluga.
Dessa högintressanta naturvatten är värdefulla för alla sportfiskare som inte sätter fångsten i
form av antal fiskar och kilo främst på önskelistan.
Fiskevårdsområdet uppmanar samtliga besökare till att på ett korrekt sätt återutsätta all fångst.
Fisketrycket på fisken är tidvis hårt, och kvalitén på fisket skulle snabbt försämras om
samtliga besökare behöll en fisk.
Nu gällande fiskeregler i natur sjöarna förutsätter att fisk under gällande minimått återutsätts.
Detta gäller även skadad fisk. Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och
hänsynsfullt fiske rekommenderar vi återutsättning.
För att ge fisken en ärlig chans har man satt minimåttet i sjön till 40 cm.
(40 cm från nosspets till yttersta stjärtfenas spets
I St. Håltjärn är det no-kill som gäller.
(Alltså ingen öring får dödas. All fångad fisk skall släppas tillbaks).
Vill du veta hu mycket din fisk ungefär väger kan du gå efter en mättabell, se här nedan.
(Måtten är angivna i cm och vikten är ungefärliga.)
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

I Håltjärnarna 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.
Sportfisket drivs av Sveaskog

