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F I S K E I R O N N EBY 2022

Fiske i Ronnebyån
Havsörings- och regnbågefiske i Ronnebyån är välkänt och
lockar fiskeentusiaster från när och fjärran varje år. För allas
trivsel, var vänlig respektera följande grundregler:
FISKESÄSONG
Fiske är tillåtet från 19 mars t o m 30 september. Övrig del av
året råder fiskeförbud.
FISKEKORT
Fiskekort krävs och ska bäras väl synligt. Kortet ska uppvisas
för fisketillsynsman om du blir tillfrågad. Fiskekortet är personligt
och får inte användas av andra än dig.
FLUGFISKE, SPINNFISKE OCH METE
I Pool 1 får du bara fiska flugfiske, i pool 2, 4 och 5 spinnfiske.
Till flugfiske räknas traditionellt flugfiske med flugspö, fluglina,
tafs och fluga. Till spinnfiske räknas fiske med drag eller
wobbler samt kastvikt och fluga. Du får bara fiska med rörligt
bete, d v s spöet ska hållas i handen och betet vevas in. Mete
är tillåtet i Pool 5.

DU KÖPER FISKEKORT FÖR RONNEBYÅN PÅ
www.iFiske.se

Priser
Premiärfiskekort vuxen:
Premiärfiskekort, ungdom
(13 – 18 år): 		

250 kr
150 kr

Säsongskort vuxen:		
700 kr
Säsongskort ungdom (13 – 18 år): 200 kr
Dagsfiskekort vuxen:		
100 kr
Dagsfiskekort ungdom (13 – 18 år): 30 kr
Barn under 13 får fiska på vuxens fiskekort i vuxens
sällskap.
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POOL 1
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Med ett fiskekort får du fånga två havsöringar/dag och
fritt antal regnbåge. Havsöring under 50 cm skall
enligt lag alltid återutsättas, dvs släppas tillbaka i ån.
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POOL 4

Ronnebyåns fiske-pooler
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Ronnebyån indelad i fem olika fiskepooler med olika
regler. Pool 1 börjar vid avspärrningen nedanför
Norrebro och Pool 5 slutar vid hamnbron.

Pool 1:

Norrebro – Stadshusbron

Ronnebyån

Endast flugfiske

Pool 2: Stadshusbron – Rosengatan
Spinn- & flugfiske

Pool 3: Rosengatan – Söderbro
Fiskeförbud. Fredad zon

Pool 4: Söderbro – Gångbron
Spinn- & flugfiske

Pool 5: Gångbron - Hamnbron
Spinn- & flugfiske, mete

OBS! Det är förbjudet att fiska från järnvägsspårsområde och från broar eller båt.

POOL 5
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Med anledning av omfattande skadegörelse, tjuvfiske och otillåtna
fiskemetoder upphör möjligheten att köpa fiskekort i Skärsjön 2021-07-20.
Läs mer på www.ronneby.se/fiske

Galtsjön & Skärsjön
I Galtsjön och Skärsjön kan man fiska hela året om. Du måste
ha fiskekort och ha det på dig så att det syns tydligt.
VINTERFISKE
Vinterfiske från is är tillåtet med 1 pimpelspö och 10 angeldon
per fiskare och fiskekort. Fiskekort krävs även för isfiske.
FÅNGSTBEGRÄNSNING
Max tre regnbågslaxar får fångas per dag och kort. Andra
arter får fiskas utan begränsning.
GODKÄNDA REDSKAP
Man får endast fiska med flug- och spinnfiske. Till flugfiske
räknas traditionellt flugfiske med flugspö, fluglina, tafs och
fluga. Till spinnfiske räknas fiske med drag eller wobbler samt
kastvikt och fluga. Du får bara fiska med rörligt bete,
dvs spöet ska hållas i handen och betet vevas in. Endast ett
redskap per fiskekort. Mete är tillåtet.
VÄGBESKRIVNING
Galtsjön ligger mellan Bräkne-Hoby och Ronneby, avfart från
E22:an.
Skärsjön ligger mellan Ronneby och Kallinge. Följ skyltning
från Kallingevägen.

HÄR KAN DU KÖPA FISKEKORT
Galtsjön Wärdshus, Galtsjön 1, Ronneby
tel 0457 160 35
www.iFiske.se
TILLSYN OCH ÖVERTRÄDELSE
För övervakning av fisket i Ronnebyån, Galtsjön och Skärsjön
avarar tillsynsmän som är utsedda av Länsstyrelsen. Brott
mot angivna fiskeregler kan medföra avstängning från aktuellt
om-råde, att du blir fråntagen ditt fiskekort samt beslagtagen
fångst och utrustning. Avgiften för indraget fiskekort ersätts ej.

1000 kr
Säsongskort ungdom 13 – 18 år:

400 kr

Barn under 13 år får fiska på vuxens fiskekort i vuxens
sällskap.
Dagskort vuxna:
Dagskort ungdom 13 – 18 år:

100 kr
30 kr

Båtkort 12 timmar:
Båtkort 4 timmar:
Minimiålder 18 år för att hyra båt

100 kr
70 kr
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Med anledning av omfattande skadegörelse, tjuvfiske och otillåtna
fiskemetoder upphör möjligheten att köpa fiskekort i Skärsjön 2021-07-20.
Läs mer på www.ronneby.se/fiske

Trafikplats
Ronneby Norr

57

en

väg
ge
llin
Ka

E22

Ronneby N

P

Karls
k

rona

F I S K E I R O N N E BY 2022

Övriga fiskevatten i Ronneby kommun
Det finns gott om andra sjöar och vattendrag i Ronneby kommun där det går att lösa fiskekort. Här är några tips:

Bräkneån Norra

Listersjön och Sännen

I Bräkneån finns öring, gädda, abborre, ål och vitfisk. Säsongen sträcker sig över hela året, med undantag för öring som
bara får fiskas mellan mars och september. Fiskekort kan du
köpa i Lanthallen Bräkne-Hoby och på Tararp Bed & Breakfast. Mer information om och fiskekort för Bräkneån hittar du
även på: www.ifiske.se/fiske-i-ronneby-kommun

På Johannishus gods erbjuds fiske i Listersjön och Sännen. I
området finns även ett antal iordningställda rastplatser varav
några med grillmöjlighet. Sjöarna erbjuder fiske efter gädda,
aborre och vitfisk.Fiskekort kan köpas online på:
www.ifiske.se/fiskekort-listersjon-och-sannen.htm Dygnskort
samt 3-dygnskortet kan även köpas genom SMS (med
WyWallet), information finns på ifiske.se samt på skyltar i
området. Mer information om priser och regler hittar du på:
www.johannishus.com

Bräkneån Södra
Fiskekortet gäller Bräkneåns södra del men också för Vierydåns västra sida upp till gränsen mellan Väby och Hakarp
samt sjöarna Bysjön och Viesjön. Här finns abborre, braxen,
sutare, sik, gädda, regnbåge, havsöring, bäcköring, sarv och
Id. Fiskekort finns bla att köpa hos ICA- nära, Bräkne-Hoby,
Svalemåla Stugor och Garnanäs Fishingcamp. Mer information om regler och priser hittar du på: www.mortstrommen.se

Länkar

Eringsboda

http://www.hjorthalan.se/fiske.html

I norra delarna av Ronneby kommun ligger Eringsboda. Där
finns tio sjöar med en sammanlagd yta av mer än 300 hektar
där du kan fiska med fiskekort som du köper i affären i
Eringsboda. Området ligger i södra delen av
eringsbodabygden och de vanligaste fiskarterna är gädda,
abborre, braxen, sutare, mört och ruda. I vissa sjöar finns
också lake, sik, gös och ål.

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge

Här kan du söka och hitta information om fler fiskevatten och
förutsättningar för fiske i Blekinge och Ronneby kommun:
http://www.ifiske.se/fiska-i-blekinge-lan.htm

www.visitblekinge.se
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Fiskesäsongen i
Ronnebyån 2022
19 mars - 30 september
Fiskepremiär i Ronnebyån
Var med och tävla i fiskepremiären. Pris går till
den som fångar första fisken.
Mer info: www.ronneby.se/fiske

FFFiskekort
på
www.iFiske.se

Ronneby Kommun behöver
fler tillsynsmän till
våra tre fiskevatten
Intresserad ?
Maila till
fritidkultur@ronneby.se
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Se vad som är på gång på visitronneby.se
RONNEBY TURISTINFORMATION, TURIST@RONNEBY.SE
TEL 0457 61 75 70, WWW.VISITRONNEBY.SE
INSTAGRAM.COM/VISITRONNEBY

FACEBOOK.COM/VISITRONNEBY

