Skräddartorpsån
Det har fiskats öring i Skräddartorpsån säkerligen sedan urminnes
dagar. I början av 1900-talet förekom dock inte något egentligt
sportfiske, utan man fiskade mer för sitt husbehov.
Skräddartorpsån är ett litet strömvatten som rinner mellan sjöarna
Lumsen och Söndagssjön, c:a åtta km utanför Malingsbo.
Ån är liten, oftast bara 3-7 meter bred och är i behov av en restaurering. 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 i
hela dess längd.
Öringfångsten är ej hög, men ändå
tillräcklig för att skänka flugfiskaren
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 samt att minimimåttet höjts
till 40 cm.
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. (se th)
Fiskevårdsområdet uppmanar samtliga
besökare till att på ett korrekt sätt återutsätta all fångst under minimimåttet om detta är
möjligt. Fisketrycket på fisken är tidvis hårt, och kvalitén på fisket skulle snabbt försämras
om samtliga besökare behöll en fisk.
Detta gäller även skadad fisk. Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och
hänsynsfullt fiske rekommenderar vi återutsättning.
Skräddartorpsfallet är ett reservat som består av flera vackra fall med mellanliggande sel. Den
totala fallhöjden är 32 meter.

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.

