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Fiskekortsförsäljning:
Tydingesjöns Camping
Lindvalls Järn i Broby
Viktors Järn och
Christenssons Bygg o Foder  
i Hästveda,
Turistbyrån och Sportfiskebolaget  
i Hässleholm
m.fl 

Priser:
Dagkort 50 kr
Veckokort 100 kr
Månadskort 150 kr
Årskort 300 kr
Angeldon 3 kr/st

Barn och ungdom under  
16 år får fiska utan     
fiskekort.



Tydingesjön 
och Kallsjön

Fiske och  
rekreation 

i

Aborre: Abborre finns i båda sjö-
arna , metas  med mask.

Braxen: Finns i  
riklig mängd i båda sjöarna,  
metas med majs eller mask.  

Braxen på 2-3 kg har fångats.

Gädda: Rikligt med stor gädda finns. 
Wobbler, skeddrag, mete  

med levande agn är alla  
bra fångstmetoder.

Gös: Finns i Kallsjön 
kanske också i Tydingesjön, mete eller 
spinn nattetid på sommaren är bra fiske-
metoder. Gösens minimimått är 40 cm.

Lake: Finns i båda sjöarna fiskas under 
den kalla årstiden med bottenmete.

Mört: Mört finns i stora mängder och 
fångas med mete och mask 
 eller brödsmulor.

Sutare: Finns i båda sjöarna, 
 fiskas mellan skymmning och gryning 
 med majs 
 eller mask.

Ål: Finns liksom laken i båda 
sjöarna. Bottenmete med mask, 
majs eller levande agn. Fiskas bäst  
under vår och sommarmånaderna, 
Stora ålar på 3 kg
 finns i sjöarna! 

Information och Restriktioner för fiske, båttrafik och 
ilandstigning;

Båtuthyrning och information om båtramper;

Fiskerapportering;
Vi vill gärna att ni hör av er om ni fångar någon intressant fisk!
Jättegäddor eller andra stora fiskar, speciell art (gös m.fl) eller 
om ni vill tala om något annat ni observerat. 
Skicka ett mail till susanne.hansson@envisys.se.  
Skicka gärna foto!

Tydingesjön:
Möjlighet att lägga i båt i Tydingesjön finns vid Tydingesjöns Camping, 
rakt nedanför campingens infart, där finns också bårtar att hyra.  
Var observant på bad och campinggäster när ni kör ner.  
Vid lågt vatten kan rampen vara svår att använda.
Båt att hyra finns i Oset tel nr 04440880, 0705590880

Med hänsyn till fågellivt är det från 
den 1 april - 15 juli förbjudet att gå 
iland på eller vistas inom 50 m från 
dessa öar.

Motorbåtstrafik förbjuden inom detta 
område 1 juni-30 september.

Maximal hastighet 
för motorbåtstrafik 
hela året  5 knop.

Vi rekommenderar att endast 
elmotorer används!
I annat fall måste miljöbensin 
användas i båtmotorerna.

  
Kallsjön:
I Kallsjön finns ingen ramp men möjlighet att lägga i båt finns vid 
Karlsnäs badplats.
Båt att hyra finns i Karlsnäs tel nr 0451-32114
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