FISKEKORT PÅ MOBILEN
Nu kan man köpa fiskekort
via IFiske.se eller ladda
ner appen IFiske från
Apple Store eller din Play
Butik i telefonen och köpa
fiskekort direkt i den.

ÅTERFÖRSÄLJARE
NÅGRA AV VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE AV FISKEKORT
KARLSKOGA

Autoexperten

Labinhöjdsv. 2, 0586-361 00

Statoil

Strömsbro vid E18, Filipstadsv. 1,
0586-523 09

Karlskoga Cykel och
Motor

0586-324 20,
www.karlskogacykelmotor.com

Granbergsdal Hyttboa (begr. öppettider),
www.granbergsdalsbyalag.se
Turistbyrån Karlskoga 0586-614 74, www.karlskoga.se

SE Fiskebestämmelser – Ett dagkort gäller för fiske med ett (1)
spö fört för hand och maxfångst av tre (3) laxartade fiskar. Två kort
gällande lördag och söndag ger möjlighet att påbörja fisket fredag
eftermiddag med start 16.00. Totalt får då sex fiskar fångas under
helgen. Barn under 12 år fiskar på målsmans fiskekort (max 3 fiskar per
kort). Till ett spö får fästas en fluga, ett drag eller en krok med bete. När
tre fiskar är fångade så avslutas fisket eller nytt fiskekort löses. Vi har
förståelse för om flugfiskare med inklämd hulling återutsätter fångad
fisk, men att fånga och återutsätta fiskar utöver tillåten fångstkvot
är inte tillåtet. Återutsättning i samband med fiske med kastspö och
pimpelfiske är inte tillåtet. Mäskning är inte tillåtet. Egna båtar, kanoter
eller motsvarande får inte användas inom området. Eld får inte göras
upp på andra än anvisade platser. Tältning eller u
 ppställning av
husvagn eller husbil får ej ske i sportfiskesjöarnas närområde (75m).
Det finns iordningsställda platser för husvagnar. Medförda föremål får
inte lämnas eller kastas annat än i därför avsedda uppsamlingskorgar
eller säckar. Endast ett spö per giltigt fiskekort får medföras
till sjön, gäller även flugfiskespön. ÖVERTRÄDELSE BEIVRAS!
GB Fishing regulations – The fishing license is valid for fishing
with one (1) fishing rod and has a bag limit of three (3) salmonide
fish species. Two fishing licenses valid on Saturday and Sunday
give the license holder the opportunity to start fishing on Friday
afternoon starting 16:00. In this case six (6) fish can be kept during
the weekend. Children under 12 years of age may fish on their
guardians fishing license (maximum 3 fish per license). To a tackled
fishing rod may be attached either one imitation fly, one lure or one
hook with bait. When the license holder has reached the bag limit
of three fish, fishing must be ended or a new fishing license has to
be purchased. Catch and release (C&R) of fish is allowed for does
who fly-fish only on the following conditions: (1) using one barbless
hook and (2) fish which are release DO count as caught fish and are
part of the max quota of Three salmonid fish. C&R does NOT apply
to any other form of fishing e.g. ice fishing spinning. Feeding of fish
is not allowed. It is not allowed to use boats, canoes or similar in
our sports fishing lakes. (Bellyboats excluded.) BBQ and campfires
are only allowed at the indicated locations. Camping and motor
homes/ caravans cannot be setup within 75 meters of our sports
fishing lakes, there are however indicated locations were this is
allowed. Brought items cannot be left, and have to be disposed of
in the garbage containers, please take care of our environment.
Only one rod per fishing license may be brought to the lake,
this includes fly fishing rods. MISUSE WILL BE PUNISHED!

DEGERFORS

OK Q8

Garagegatan 44, 0586-428 10

Frendobutiken

Agens Torg, 0586-402 50

LEKHYTTAN

Lekhyttans Kök &
Kiosk

(vid Q-starmacken E18), 070-324 07 50

ÖREBRO

Statoil

Västhaga - E18, 019-26 33 00

Öslunds Jakt & Fiske

Elementvägen 5, 019-25 26 96

Outdoor

019-25 04 25, www.odx.se

Marin & Fritid AB

Aspholmsv. 3, 019-27 80 00,
www.marinfritid.com

KOLSVA

Måltavlan

0221-507 84, www.maltavlan.nu

FJUGESTA

OK Q8

Letstigen 17, 716 30 Fjugesta

HÄLLEFORS

Mickes Skog och
trädgård

Köpmannav. 6, 0591-100 29,
www.mickesskog.se

NORA

Statoil

Hagav. 2, 0587-126 35

LINDESBERG

Jakto AB

Löpargatan 4, 0581-836 95

SKINNSKATTEBERG Runes Cykel & Sport

Centralvägen 16, 0222-101 62

VÄSTERÅS

Willys Sportfiske

021-14 44 14, www.willyssportfiske.se

Sportfiskeboden

Fältmätargatan 6, 021-84 03 63

OK Q8

Hultgrensgatan 12, 0221-147 47

KÖPING

” Den tid man fiskar förkortar inte livet”

KILSBERGEN
ädelfiskevatten

SÄSONGEN 2018
Denna broschyr presenterar fiskevatten som ingår i området
Kilsbergen Ädelfiskevatten. För att nyttja fisket inom området
skall fiskekort lösas och medföras vid fiske.
Korttyper

www.kfisk.se
ch@kfisk.se

Dagkort (från kl. 00.00 – 24.00) Pris 185:- inkl. moms

www.sveaskog.se

Kedjeåsens Fisk AB arrenderar Dina fiskevatten från
Sveaskog och Länsstyrelsen
VI REKOMMENDERAR DESSA BOENDEN I OMRÅDETS NÄRHET:

Villingsbergs Camping och Pensionat www.villingsberg.se
0586-77 01 40
Karlskoga Kommun/Turistbyrån
www.karlskoga.se
0586-614 74
Stuguthyrning vid Karlskoga Golfbana		
0586-72 81 90
Brännebacken
www.brannebacken.se
0586-100 36 / 070-6062117
Black River
www.blackriver-karlsdal.se 070-201 68 08
Zlafen B & B
www.zlafen.se
0586-52110 (kl. 08.00-22.00)
Labbsand
www.labbsand.nu
070-5712369 / 070-4837200

Helgkort. Två dagkort gällande lördag och följande söndag ger möjlighet att påbörja
fisket fredag eftermiddag med start 16.00. Totalt får då 6 fiskar fångas under helgen.
Två dagkort gäller som familjekort (föräldrar samt 3 barn under 18 år) max 6 fiskar får
då fångas. Barn under 12 år fiskar på målsmans fiskekort (max 3 fiskar per kort).
NEDSKRÄPNING PÅ OMRÅDET BEIVRAS.
För mer information,
besök vår hemsida www.kfisk.se

FÖR FISKEINFORMATION
ring och lyssna 070-525 66 76
eller besök oss på
Facebook, Kilsbergen Sportfiske

www.kfisk.se

VILLINGSBERG

59° 15’03.5” N 14°39’10.8” E

KARLSDAL

2

59° 27’06.9” N 14°38’10.8” E
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4B

4A

KILSBERGEN ÄDELFISKEOMRÅDE
finns centralt placerat, väster om Örebro, på vardera sidan E18. Området
omfattar15 stycken sjöar med regnbåge, öring och fjällröding. Fjällröding
för vinterfiske.

5

6

Sjöarna indelas i tre kategorier: flugfiske-, familje- och
äventyrssjöar. Vid några av familjesjöarna är det möjligt för rullstolsbundna
att få möjlighet att fiska. Vindskydd, bryggor, eldplatser och soptunnor finns
vid de flesta sjöarna.
Sedan 1995 sköts området i egen regi av familjeföretaget K
 edjeåsens
Fisk AB. Vi producerar, under mycket goda och naturliga villkor, all fisk till
området. I ett av Sveriges största naturliga grundvattenflöden ligger vårt
kläckeri och yngelhall. Här ges möjlighet till en tidig start vilket ger goda
livsbetingelser under fiskens resterande uppväxttid. De livskraftiga ynglen
växer vidare till fina ”put and take” fiskar i vår odlingsanläggning som
ligger vid Svartälven, senare Gullspångsälven, som också är länets största
vattendrag.
Vår produktion av ”put and take” fisk är inriktad på kvalitet istället för
kvantitet. Livskraftiga fiskar, uppväxta i naturligt s trömmande vatten, kombinerat med utvalda foderblandningar och en väl kontrollerad fiskodling,
är bara några exempel på vad vi idag gör för att tillgodose den mest kräsne
sportfiskaren.

Vi önskar alla seriösa fiskare välkomna!
KEDJEÅSENS FISK AB
FÖR FISKEINFORMATION, ring och lyssna 070-525 66 76
eller besök oss på Facebook, Kilsbergen Sportfiske

A: VILLINGSBERG

B: KARLSDAL

lovligt vatten

ej lovligt vatten

1. Lobergstjärn

Flytringfiske/Vinterfiske
• Endast flytringsfiske tillåtet med flugspö (Bellyboats only.)
Dock ej pontonbåt eller liknande
• Rödingfiske under vintersäsongen

vandringsled
lovligt vatten

ej lovligt vatten

1. Norrämten (4,3 ha)
Endast till uthyrning • För bokning se: www.kfisk.se
2. Mellanämten (10,1 ha) Familjesjö
• Nära husvagnsparkering
Vinterfiske:
• Vindskydd
Samtliga sjöar på ädelfiske
3. Svarttjärn (2,6 ha)
Flugfiskesjö
området utom våra
• Bryggor och vindskydd
flugfiskesjöar är utmärkta för
• Endast flugfiske
vinterfiske.
• Vinterfiske ej tillåtet.
Rödingfisket sker i :
4. Orrtjärn (1,4 ha) Familjesjö
Lobergstjärn på Karlsdals
• Vindskydd
området och Sörämten
• Nära husvagnsparkering
på Villingsbergsområdet.
5. Sörämten (16,0 ha) Familjesjö
Vi planterar ut Röding
• Bryggor och vindskydd
kontinuerligt under hela
• Flytringsfiske tillåtet med flugspö, dock ej
vintersäsongen så det finns
pontonbåt eller liknande
gott om fisk i dessa sjöar.
• Rödingfiske under vintersäsongen
OBS! Vid öppet vatten tillåts
6. Trehörningen (4,4 ha)
Flugfiskesjö
endast flytringsfiske med
• Bryggor och vindskydd.
flugspö i Lobergstjärn.
• Endast för flugfiske • Vinterfiske ej tillåtet.
7. Sävsjön (7,4 ha) Familjesjö
OBS!
• Vindskydd
För att komma till våra sport
8. Stora Svinsjön (5,1 ha) Familjesjö
fiskevatten i Villingsberg
• Handikappsvänlig • Vindskydd
passerar man Villingsbergs
Camping och fortsätter ca. 4
9. Lilla Svinsjön (1,0 ha) Äventyrssjö
km ytterligare.
• Vindskydd

2. Kviddtjärn (4,3 ha)
Flugfiskesjö
• Endast för flugfiske • Vindskydd • Vinterfiske ej tillåtet.
3. Lobergs Abborrtjärn (13,2 ha) Familjesjö
• Handikappsvänlig med brygga. Ligger i förbindelse med vägen.
• Husvagnsparkering.
4A. Fisklösen (2 ha)
4B. Fisklösen (25 ha)

Flugfiskesjö

Familjesjö
• Vindskydd • Flytringsfiske

5. Stenbotjärn (3,3 ha)

Familjesjö
• Vindskydd • Bryggor
• Handikappsvänlig, två bryggor. Ligger i förbindelse med vägen.

6. Bastkulltjärn (1,4 ha)
Flugfiskesjö
• Vindskydd • Endast för flugfiske • Vinterfiske ej tillåtet.

Våra sjöar är indelade i tre kategorier, märkta med
respektive symbol vid sjönamnen under kartorna.
Flugfiskesjöar - Vid flugfiskesjöarna är det enbart tillåtet att fiska
med flugspö, fluglina och fluga. Vinterfiske är ej tillåtet i våra flugfiskesjöar
Utsättning av fisk: En gång per vecka, vanligtvis torsdagar.
Familjesjöar - Vid familjesjöarna är det tillåtet att fiska med flugspö,
spinn, haspel samt mete.
Utsättning av fisk: En gång per vecka, vanligtvis torsdagar.
Äventyrssjöar - Vid äventyrssjöarna är det tillåtet att fiska med flugspö, spinn, haspel samt mete.
Utsättning av fisk: Äventyrssjöarna får inte fisk varje vecka, dock minst
fyra gånger per år.

