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Tillstånd till sportfiske, enligt gällande regler, kan
erhållas genom lösande av fiskekort.
Endast flugfiske med flugspö och fluglina samt
hulling lös krok är tillåtet (alt. intryckt hulling).
Utfärdat fiskekort är personligt och får ej överlåtas.
Fiskekortet skall uppvisas vid anfordran av fisketillsyningspersonal.
Kombifiske: Ditt ”vanliga” fiskekort för öring i
Lumsåns restaurerade sträcka ger dig även rätt
att gäddflugfiska i Lumsåns sel.
Fiske är tillåtet från 05.00-23.00
Fiskesäsong from den 1/4 tom 31/7
Tillåtet att flugfiska efter gädda tom 30 nov i
Lumsåns sel (rödmarkerat på kartan)
All fisk måste återutsättas, även skadad fisk!
All vadning i ån är förbjudet.
Eldning får endast förekomma i smedjan
Skräpa inte ner, använd toaletter och sopsäckar.
Undvik att störa djurlivet vid ån. Var aktsam om
växter.
Parkeringsplatser
Sågen - plats för 2 bilar finns vid gångbron över
Lumsån.
Smedjan
Lumsen - plats för 2 bilar vid rastplatsen
(Lumsåns början)

Med Catch and release menas att inte avliva någon fisk
eller bedriva ett fiske där man har avsikt att skada fisk
som kan leda till döden. All fisk ska återutsättas.
5 Enkla steg för att släppa en fisk fri och tillförsäkra sin
överlevnad
1) Använd hullinglösa krokar eller krokar med nedklämd
hulling, så skadar man inte fisken i onödan.
2) Drilla fisken så lite som möjligt. Förkorta kampen så
mycket det går. Stressen och utmatningen kan döda
fisken.
3) Kroka av fisken i vattnet. Man behöver inte ta ut fisken
från vattnet. Tiden som fisken är utanför är avgörande för
sin överlevnad.
4) Ta inte fisken kring gälarna. Undvik röra fiskens gälar
eftersom de är mycket ömtåliga. Helst om man inte rör den
överhuvudtaget.
5) Håll fisken en stund mot strömmen om den är utmattad.
Det hjälper fisken att återhämta sig snabbare, särskilt på
sommaren (alternativt i stilla vatten: för fisken sakta fram
och tillbaka tills den vill av egen kraft simma iväg).
Läs mer om Lumsåns flugfiske på www.releasethefish.se
Har ni några funderingar el. misstanke om tjuvfiske kan ni
vända er till Sami på tel. 070-643 98 60
Tack på förhand / Sportfiske för morgondagen.

