Välkomna att fiska i våra naturvatten i
Malingsbo-Kloten!
Naturskönt område vars stora skogar och rika vatten erbjuder goda möjligheter för fiske
och friluftsliv. Här finns vatten för såväl den erfarne sportfiskaren som för nybörjaren
och familjen. Abborre och gädda men även naturligt bestånd av öring och röding samt
inplanterad regnbåge finns i vattnen, varav några ligger inom Ekopark Malingsbo.
Kartans olika färgmarkeringar visar var du får fiska och vilken typ av fiskekort som krävs
för de olika vattnen.
Våra Naturvatten
Fiskeregler
Innan du ger dig ut på fisketuren ska du
uppmärksamma följande villkor och regler:

Fiskekort Naturvatten
Årskort
(Gäller hela året)
Årskort Familj
(Gäller hela året)
3-dagskort
(Gäller från kl.00.00 (dag 1)
– kl. 24.00 (dag 3)
Dagskort
(Gäller kl. 00.00 – 24.00
vald dag)
Gruppkort skolklass
för skolklass gäller för max
30 elever per klass och
dygn, gäller endast i
naturvatten.

Övriga regler för fiske

• Fiske får ske med ETT spö, (ett kort = ett
fiskekort)
• Till ett spö får fästas en fluga, ett drag eller
en krok med bete, ej levande bete i våra
ädelfiskesjöar.
• Det spö som används skall vara fört från
hand eller vid varje tillfälle vara omedelbart
åtkomligt för den fiskande.
• I naturvatten får du använda tio angeldon
per fiskekort (gäddsax är inte tillåtet)
• Ryckfiske är förbjudet, men det är tillåtet
att använda huggkrok för att bärga fångad
fisk.
• Mäskning ej tillåten
• Fiske med utter eller nät är förbjudet.
• Båt är tillåtet i samtliga naturvatten, dock
är det inte tillåtet med uppläggning av båt
vid våra naturvatten.
• Fiskeförbud i viken vid fiskodlingen

OBS! Fiske är förbjudet i ALLA strömmande
vatten inom Malingsbo-Kloten
fr.o.m. 1 oktober t.o.m. den 31 december

Allmänna villkor

BLÅA vatten (Gädda & Abborre)
• Spinn, mete och flugfiske.
• Minimimått för gädda är 45 cm och maxmått
75 cm: Detta uttagsfönster gäller i ALLA vatten,
vilket betyder att endast fisk mellan 45-75 cm
får tas upp.
Max 3 fiskar (gädda) per kort och dag får
behållas.

• Kräftor får inte fångas.
• Eld får endast göras upp på anvisade
platser.
•Skräpa inte ner, ta med dig skräpet hem

Återförsäljare fiskekort

Att tänka på
Du är själv skyldig att kontrollera
vad som gäller innan du börjar fiska.
Länsstyrelsen kan ge mer besked
(www.lst.se).
• Ändringar eller tillägg i regler och
anvisningar kan göras under
pågående säsong.
• Övrig fiskelagstiftning gäller utöver
dessa regler.
• Vi ersätter inte borttappat kort
• Om du bryter mot reglerna upphör
fiskerätten omedelbart.
• Vid misstänkt tjuvfiske ber vid dig
kontakta Sveaskogs kundcenter på
tfn 0771-787 100.

GULA vatten Catch and release (Ö)
Mindre tjärnar och strömmande vatten där vi
satsar på restaurering.
• Catch & release.
• Endast flugfiske med hulling lös krok
• Vadförbud i alla strömmande vatten
• OBS! I Håltjärnarna är fiske tillåtet 1/5 – 31/8.

Våra fiskarter
Gädda och Abborre
Ö = Öring

Trevlig fisketur!

• Kloten Nature Resort 0580-883 00
• Runes Sport Skinnskatteberg 0222-101 62
• Du kan också köpa fiskekort online på
www.sveaskog.se/fiskekort el. www.ifiske.se

