Naturskönt område vars stora skogar och rika vatten erbjuder goda
möjligheter för fiske och friluftsliv. Här finns vatten för såväl den erfarne
sportfiskaren som för nybörjaren och familjen. Abborre och gädda men
även naturligt bestånd av öring och inplanterad regnbåge finns i
vattnen, varav några ligger inom Ekopark Malingsbo.
Kartans olika färgmarkeringar visar var du får fiska och vilken typ av
fiskekort som krävs för de olika vattnen.

Välkomna att fiska
i Malingsbo-Kloten!
Fiskeregler
Innan du ger dig ut på fisketuren ska du
uppmärksamma följande villkor och regler:
Allmänna villkor
• Fiskekortet är personligt och ska vara
försett med ditt namn och angivet
giltighetsdatum. På begäran ska du
kunna uppvisa fiskekortet och dessutom
kunna legitimera dig. Fiskekortet ska
alltid medföras vid fiske.
• Ett fiskekort gäller för fiske från kl
00.00-24.00 tre fiskar per kort
• Dubbla kort: Två kort gäller som
familjekort, föräldrar samt tre barn
under 18 år, max 6 fiskar får fångas.
• Helgkort: Två kort gällande lördag och
följande söndag ger möjlighet att starta
fisket fredag em kl 16.00, max 6 fiskar
under helgen.
• Barn under 12 år fiskar på förälders
kort och kvot, 3 fiskar.
• I Hedströmmen får max en fisk per kort
tas upp, minimimått 40 cm. Vild fisk
återutsätts.
• Vi ersätter inte borttappat kort.
• Vid fiske får spö inte lämnas utan
tillsyn.
• Endast ett spö per kort får medföras till sjön
utrustat med lina och högst tre krokar.
• I naturvatten får du använda tio angeldon
per fiskekort ( gäddsax är inte tillåtet )
• Kräftor får inte fångas.
• Om du bryter mot reglerna upphör
fiskerätten omedelbart.
Återförsäljare fiskekort
• Kloten Fritid Konferans
• Runes Sport Skinnskatteberg
• Nyfors Handel AB

• RÖD

Put&take är fiskevatten där
kontinuerlig utsättning av fisk
sker under isfri säsong.
Sörsjön endast en
utsättning.
• GRÖN
Skälsjöarna särskilda regler
se nedan.
• BLÅ
Naturvatten är fiskevatten
med naturligt
reproducerande
fiskbestånd.
• GUL
Catch & release är mindre
tjärnar och strömmande
vatten där vi satsar på
restaurering.
• BLÅ-GUL Samma fiskekort
Övriga regler för fiske i vatten som
inte omfattas av regelverket för laxoch havsöringvattendragen
• Ryckfiske är förbjudet, men det är tillåtet
att använda huggkrok för att bärga
fångad fisk.
• Fiske med utter eller nät är förbjudet.
• Du får använda flytring när du spöfiskar i
Lilla Djurlången, Sörsjön och samtliga
naturvatten.
• I Mellantjärn,Abborrtjärn,Gäddtjärn,
Hedströmmen och i samtliga cath &
release vatten inom fiskekort
Malingsbo-Kloten är endast flugfiske
tillåtet.
• Båt är tillåtet i samtliga naturvatten. I
Lilla Djurlången, Sörsjön och
Skälsjöarna får endast Sveaskogs
uthyrningsbåtar användas.
• Observera att ingen uppläggning av
båt får ske vid våra naturvatten.
Fiskeförbud
• Fiske är förbjudet i strömmande vatten
fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 30
november.
• Fiskeförbud i viken vid fiskodlingen.

Skälsjöarna
• Skälsjöarna är endast flugfiske från
Sveaskogs uthyrningsbåtar tillåtet. Allt
fiske från land förbjudet.
• Förhandsbokning gäller i Skälsjöarna.
• Maximalt 4 personer får fiska per dag i
respektive sjö.
• Högst 1 ädelfisk per person får tas upp
per dag.
• Minimimått är 40 cm.
• Fiske är tillåtet 1 maj - 31 augusti
Att tänka på
Du är själv skyldig att kontrollera vad som
gäller innan du börjar fiska. Länsstyrelsen
kan ge besked (www.lst.se).
• Ändringar eller tillägg i regler och
anvisningar kan göras under pågående
säsong.
• Övrig fiskelagstiftning gäller utöver dessa
regler.
• Vid misstänkt tjuvfiske ber vid dig kontakta
Sveaskogs kundcenter på tfn
0771-787 100.

Trevlig fisketur!

