Fiska

i Norrköping

Att fiska är kul!

Arkösunds skärgård

I Norrköping finns ett brett utbud av fiskemöjligheter - både för stora och små, nybörjare och
proffs! Här har vi Bråviken, Arkösunds skärgård, ett antal insjöar och dessutom Motala Ström
som rinner mitt genom centrala Norrköping och erbjuder fiske mitt i city.
Vad väntar du på? Det är bara att ge sig ut och pröva fiskelyckan!

Vägbeskrivning:
Fiskarter: 		
			
Fiskesätt: 		
Båtramp: 		
Bestämmelser:
Kortförsäljare:

Väg 209 mot Arkösund. Havsfiske fördel att ha tillgång till båt.
Abborre, braxen, gädda, gös, havsöring, regnbåge, sik, strömming, id, 		
näbbgädda, lax och lake.
Handredskap.
Arkösund, avgift.
Se näst sista sidan i broschyren.
Fritt fiske.

Broschyren är framtagen i samarbete med Upplev Norrköping.

Bråviken

Fotograf: Brita Nordholm.

Simonstorps fiskevårdsförening

Rodga fiskevårdsförening

SIMONSTORP

Magnehultsån

Vägbeskrivning: Norra stranden: E4 norrut, ta av mot Kolmården, följ Sjöviksvägen mot
			vattnet. Bra fiskeplatser från Sjövik mot Sandviken och vid Marmorbruket.
Fiskarter: 		
Abborre, braxen, gädda, gös, havsöring, regnbåge, sik, strömming, id, 		
			näbbgädda, lax och lake.
Fiskesätt: 		
Handredskap.
Båtramp: 		
Lindö, avgift.
Bestämmelser: Se skyltning vid bäckarnas utlopp. Under vissa perioder fiskeförbud inom
			en radie av 500 meter. Se näst sista sidan i broschyren.
Kortförsäljare:
Fritt fiske.

Glan (Glans fiskevårdsområde)

Glotternsjöarnas fiskevårdsområde

Svärtinge/Ristsjöarna

SVÄRTINGE

Motala Ström

KROKEK

Bråviken
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Glans fiskevårdsområde

Roxen Fiskevårdsområdesförening
Slätbaken

Fiskarter: 		
Gös, gädda, abborre, lake och vitfisk.
Fiskesätt: 		
Metspö, kastspö eller pimpel. Endast ett redskap per fiskande.
Båtramp: 		
Skärblacka, Ljusfors vid Orga Kvarn, avgift.
Bestämmelser: Max tre gäddor (45 cm) eller tre gösar (45 cm)/dag. Fiske endast till eget
			husbehov. Fiske får inte förekomma inom 100 meter från fasta redskap.
			Där bostadsbebyggelse, badhytter eller dylikt finns vid strand får fiske inte
			förekomma närmare än 100 meter.
Info: 			
Ulf Ulander 011–33 71 13 Johan Axelsson 0122-311 82
			Hugo Andersson 0122-20113
Kortförsäljare:
Turistbyrån, Källvindsgatan 1, Värmekyrkan, 011-15 50 00.
			Skeppsfourneringen, Skepparegatan 2, 011-21 14 20.
			Shell Skärblacka, Bergslagsvägen 20, 011-575 00.
			Svärtingekiosken, Finspångsvägen 521, 011-33 12 26.

Magnehultsån
Fiskarter: 		
Fiskesätt: 		
Bestämmelser:
Kortförsäljning:
			
			
Info: 			
			

Motala Ström
Omfattar: 		
			
Fiskarter: 		
			
			
Fiskesätt: 		
Bestämmelser:
Fiskesäsong:
Minimimått:
Info: 			
Kortförsäljare:
			
			
			
			

Regnbåge och laxöring.
Sportfiske.
Nedströms landsvägsbron endast flugspö.
Fiskekortsautomat, där finns även mer information och priser.
150 kr mete och spinn, 170 kr flugfiske. Barn under 16 år gratis i sällskap
med målsman.
Bremyre: L-O Larsson 011-891 25 (båtuthyrning).
www.sportfiskeguidning.se

Fiske i tre delområden från Fiskeby till Bråviken utanför Händelö.
Mellan Spången och fiskegränsskylt nedströms Gamlebro endast flugfiske.
Inplanterade: Öring och lax.
Naturligt bestånd: Gädda, abborre, gös, id, mört och björkna. Dessutom
förekommer: Regnbåge, vimma, sik, lake, löja, gärs, spigg, braxen och sarv.
Sportfiske.
Se hemsida eller sportfiskebroschyr. Fiskekorten skall bäras synligt.
Se hemsida eller sportfiskebroschyr.
Lax/öring 50 cm, gädda 50 cm, gös 50 cm, sik 35 cm.
011-18 73 57 eller www.cityfiskeinorrkoping.com
Fiskecentret, Fleminggatan 1, 073-553 00 60.
Fiskehuset, Revfens grund, 011-18 73 57.
Skeppsfourneringen, Skepparegatan 2, 011-21 14 20.
Statoil, Norra Promenaden 117, 011-13 29 94.
Turistbyrån, Källvindsgatan 1, Värmekyrkan, 011-15 50 00.

Rodga fiskevårdsförening
Omfattar: 		
			
Vägbeskrivning:
			
Fiskearter: 		
Fiskesätt: 		
Fiskekort: 		
Kortförsäljare:
			
			
Övrigt: 		

Vekmangeln, övre och nedre, Norrsjön, Bugsjön, Braxengölen, Skärgölen,
Skomakaren och Skybyggegölen.
Sjöarna ligger i skogarna runt Rodga, man når området från riksväg 55
norr om Åby, avfartsväg Näkna - Sörsjön.
Främst abborre och gädda men även braxen och annan vitfisk samt gös.
Sportfiske.
Årskort 200 kr eller veckokort 50 kr.
Lennart Ekdahl i Näkna, 011-611 13.
Gösta Österberg i Rodga, 011-61036.
Sörsjöns Camping, 011-612 50.
I mån av tillgång kan fiskekortsköpare disponera föreningens båtar.

Roxen (Roxens fiskevårdsområdesförening)
Fiskarter:		
Fiskesätt: 		
Bestämmelser:
Båtramp: 		
			
Övrigt: 		
Kortförsäljare:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Bland annat abborre, gädda och gös.
Handredskap, trolling.
Trollingbestämmelser. Max två spön/kort. Max två fiskar/dag och kort.
Kungsbro: Kontakta Anders, 070-60 60 661.
Idingstad Säteri: Kontakta Lars-Owe 013-71274.
Läs mer på www.roxen.nu
Ljungsbro cykel o sport, Cloettavägen 8, Ljungsbro.
Ljungsbro Sportfiskeförening, Borensvägen 133, Motala.
Roland Karlsson, Skrukeby Ö-gård, Linghem.
Sandviks camping, Stjärnorp, Vreta Kloster.
Hans Nilsson, Bergsbadsvägen 40, Berg.
ICA Norsholm, Norsholm.
ICA Nära Vretahallen, Bergsbadsvägen 1, Berg.
Shell Skärblacka, Bergslagsvägen 20, 011-575 00.
Öhammars, Nygatan 11, Linköping.
Hultins sportfiske, Nya Tanneforsvägen 15, Linköping.				
www.fiskekortet.com

Simonstorps fiskevårdsförening
Omfattar: 		
			
			
			
Fiskarter: 		
Fiskesätt: 		
Fiskekort: 		
Kortförsäljare:
Övrigt: 		
Info: 			

Svängbågen, Fläten, Myckelmossasjön, Bolen, Aborregölen, Stora Kosjön,
Lilla Kosjön, Ämten, Skärgölen med flera. Beskrivning av sjöar, fiskekortsförsäljare, lånebåtar med mera finns på anslagstavla vid Simonstorps
busshållplats, väg 55 mot Katrineholm.
Abborre, gädda, gös, lake och regnbåge.
Sportfiske.
Årskort 300 kr, veckokort 75 kr , dygnskort 40 kr.
Åby Tobak, Nyköpingsvägen 21, 011-601 76.
Lånebåtar finns i de flesta sjöar.
Ordförande Roland Byfalk 011-882 64.

Skärblacka Sportfiskeklubb - Mellanströmmen
Vägbeskrivning:		
				
				
				
Fiskarter: 			
				
Fiskesätt: 			
				
Fiskekort: 			
Båtramp: 			
Bestämmelser: 		
				
				
Info: 				
Kontaktperson: 		
				
Kortförsäljare: 		
				
				
				

Slätbaken

Vägbeskrivning: 		
				
Fiskarter: 			
				
Fiskesätt: 			
Båtramp: 			
				
Bestämmelser: 		
Kortförsäljare: 		

Svärtinge/Ristsjöarna
Omfattar: 			
Vägbeskrivning: 		
Fiskarter: 			
Fiskesätt: 			
Bestämmelser: 		
Kortförsäljning: 		
				
Info: 				
				
				

E4 söderut från Norrköping ca 5 km, tag höger vid Klinga trafikplats
(McDonald’s & OK/Q8) och höger mot Skärblacka cirka 10 km.
Mellanströmmen ligger i centrala Skärblacka och parkeringsmöjligheter
finns vid klubblokalen i gamla Smedbruket.
Öring, regnbåge, abborre, gädda, gös, asp, sutare, färna, id, mört,
braxen med flera.
Enbart flugfiske på strömsträckan. Fluga, spinn och mete runt sjön
från våra fem bryggor.
Säsongskort (från april till och med december), dygnskort.
Skärblacka, Ljusfors vid Orga Kvarn. Avgift.
Respektera fiskegränser och fångstkvot, ha fiskekort i beredskap.
Vadning förbjuden. Ett fiskespö/kortinnehavare. Övrigt se fiskekort
och anslagstavlan vid flugsträckan.
www.mellanstrommen.se
Magnus Åhlin, 0122-32032 eller 0701-75 10 75.
Johan Lundin, 0705-69 31 24.
Shell Skärblacka, Bergslagsvägen 20, 011-575 00.
Vakten Billerud, Skärblacka 011-24 55 55.
Skeppsfourneringen, Skepparegatan 2, 011-21 14 20.
www.fiska.se

Från Norrköping väg 209 mot Arkösund vid Östra Husby följ skylning
Stegeborg. Havsfiske fördel att ha tillgång till båt.
Abborre, braxen, gädda, gös, havsöring, regnbåge, sik, strömming, id,
näbbgädda, lax och lake.
Handredskap, havsfiske fördel att ha tillgång till båt.
Stegeborg, norra sidan, avgiftsfri. Följ anvisningarna när det gäller
parkering.
Se näst sista sidan i broschyren.
Fritt fiske.

Jusjön, Sarven, Åkern, Holmsjön, Holmsjögöl och Lomgölen.
Ristvägen norr om Svärtinge.
Regnbåge och laxöring.
Sportfiske.
Holmsjön, Holmsjögöl och Lomsjön endast flugfiske tillåtet.
Fiskekortsautomat: Vid Erstorp Ristvägen 72 150 kr mete och spinn,
170 kr flugfiske. Barn under 16 år gratis i sällskap med målsman.
Lars-Peder Johansson 011-33 14 89
www.sportfiskeguidning.se
Under augusti och september kan vi även erbjuda kräftfiske.

Några vanligt förekommande regler som en fiskare bör tillämpa och respektera:
• En utrustning (spö-rulle-lina) per fiskare.
• Bevara och skydda den natur som existerar, lämna inga spår efter dig.
• Respektera fredningstider, fredningsområden, minimimått och maxantal fiskar du
får ta upp.
• Tänk på att inte fånga mer fisk än du själv kan förbruka och att sälja fisk för egen
vinning inte heller är etiskt.
• Att så snabbt och smärtfritt som möjligt avliva den fisk som skall behållas.
• Det fria handredskapsfisket gäller endast i Bråviken (efter Händelö) och i Arkösunds
skärgård.
• Fiske med nät, trolling, dragrodd eller fiske med angeldon eller liknande ingår inte i det
fria fisket.
• Det är förbjudet att fiska närmare än 100 meter från fasta fiskeredskap, bland annat
nät och fiskodling och 300 meter från privata bryggor och sjötomter.
• Fisket ingår inte i allemansrätten.
• Ska fisken återutsättas (catch & release) så finns det en del saker man bör ta
hänsyn till: Använd knutlösa håvar, drilla inte fisken för länge, bra verktyg att ha
med sig är tång och en avkrokningsmatta som man fuktar upp, begränsa fiskens
tid ovanför vattnet (foto, vägning, måttning ska gå snabbt), se till att fisken hinner
återhämta sig i vattnet innan du återutsätter den, svårt skadad fisk ska avlivas.

Upplev Norrköping.
På ditt sätt eller på tusen andra vis.
Det är bara att erkänna: inte ens vi som bor i Norrköping har
koll på allt som går att uppleva i och omkring vår stad.
Här finns något för alla. Du kommer knappt att tro dina
ögon. Eller öron.
Sveriges vackraste stad?
Så säger många som kommer hit. Vi som bor här är lite mer
blygsamma, men vi delar gärna med oss av de storslagna
miljöerna. Norrköping har fått sin unika prägel av en rad olika
saker. Inte minst det strömmande vattnet och vattenfallen,
det fantasieggande Industrilandskapet, de ståtliga stenfasaderna och spännande inslag som charmiga Knäppingsborg
och det levande universitetsområdet.
Kittla alla dina sinnen.
Norrköping är regionens kulturhuvudstad. Dessutom är vi en
evenemangsstad av rang. Här kan du njuta av musik, nöjen
och sport i toppmoderna miljöer. Lägg därtill ett komplett
shoppingutbud, rikskända museer och Kolmårdens Djurpark
med nya häftiga Safari. Och missa för allt i världen inte
Visualiseringscenter C som erbjuder allt från hisnande 3D-film
i domen till spännande prova på-upplevelser för alla åldrar!
Från café till kanot på fem minuter.
Runt hörnet finns skogar, sjöar och skärgård som inbjuder till
sköna nedslag och upptäcktsfärder i fantastisk miljö. Testa
klippklättring vid Ågelsjön, kanot i Sandviken, mountainbike i
Kolmården eller segling i S:t Anna. Eller varför inte hiva
upp en havsöring mitt i centrum? I Norrköping har du tusen
möjligheter. Var vill du börja?
Läs mer på www.upplev.norrkoping.se

KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET
Adress: Trädgårdsgatan 8, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
www.norrkoping.se

