
Följ oss i sociala medier
OVANSJOFLUGFISKE OVANSJÖ KRONOPARKS FLUGFISKE

För fiskekort och mer information
besök www.okf.nu

                          Järbo 16,5 km
, Kungsberget 14,1 km
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Nedre gräns

Sjömansgölen

Jättens stenar

Övre gräns

Grävsvinsselet

Märtahöljan

Ovan gölen

Övre poolen

Sandselet

Skvalas

Böjen

Österbackapoolen

Einars

Kontakt
Magnus Worén  072-734 87 61
Andreas Österbacka  070-733 08 18 
Mikael Nilsson  072-237 16 05

Borrsjöån

Jägarstugan

Grillplats

Österbergsmuren

N

Sandviken  28

Lumsheden  9

Ovansjö
Kronopark
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Välkommen till Borrsjöån
FISKEREGLER

Endast flugfiske med Catch & Release och hullinglös/inklämd enkelkrok.
Var varsam med fisken när den sätts tillbaka. Blöt gärna handen innan ni tar i 

fisken och använd gärna peang/kroklossare för avkrokning.
Fiske är tillåtet från att vi meddelar premiäröppning tills vi sedan meddelar om 

stängning.

Allt tjuvfiske och misskötsel polisanmäls med livstids avstängning som följd.

Information
Eldning är totalt förbjuden efter ån, vill man laga mat efter ån så skall man

använda sig av Trangiakök eller liknande på säker mark.
Vill man grilla så finns det en mycket fin grillplats vid Jägarstugan samt efter

vägen ner mot flugfiskesträckan där det även finns utedass.
 

Skulle man bli törstig och glömt drycken hemma så finns det en källa med friskt
gott källvatten en bit från Jägarstugan efter AK-vägen mot Kungsberget.

För fiskekort och övrig information
besök www.okf.nu



Welcome to Borrsjöån
FIshing rules

this is a fly fishing stream and it is only allowed to catch & Release.
Use barbless, single hooks as much as possible or flatten the barb with a pair of pliers 

before fishing.Please make sure your hands are wet before handling the fish.
when landing a fish, handle it as little as possible. Be gentle with the fish when you 

put it back in the water.

Fishing without licens will be reported to the police and you will be banned for life.

Information
making fires are only permitted in the fireplace at the beginning of the stream.

you can also use a Trangiakitchen etc. as long as it is a safe place to do so.
If you need to go the the bathroom,

there is a outdoor toilet further down the stream (by the permitted fireplace)

Have you forgotten the water at home, it’s a natural cold water spring 
nearby Jägarstugan. just follow the road over the bridge and you have it on your 

left hand side.

For fishing licenses and other information
visit www.okf.nu
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