FISKE
ÖREBRO
Tips på fiskevatten
i Örebro län 2014
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FISKA
ÖREBRO
I och runt Örebro finner du ett antal lättillgängliga vatten för alla typer av fiske.
Metande fiskare utmed Svartån i centrala Örebro, flugfiskare i Ånnabosjön eller
ett kompisgäng som söker storgäddan i Sottern.
För information om fiske i Örebro, kontakta:
Örebro Turistbyrå – 019 21 21 21 info@orebrokompaniet.se

FISKE FÖR HELA FAMILJEN
Svartån

I Örebro släpper vi årligen ut 3000 kg regnbågslax i Svartån. Fritt fiske gäller
sedan utmed hela Svartån med undantag för några lekställen för Aspen. Andra
arter du kan få är gädda, abborre, ål och lake. Även braxen och mörten trivs i
Svartåns vatten.
För mer information om fiske i Svartån och dess bestämmelser:
www.orebrotown.com Sökord fiske

Kvarntorps fiskeområde

Utanför Kumla, i Kvarntorpsområdet, finns ett flertal vattenfyllda dagbrott där
det är fritt fiske. I två av sjöarna, Söderhavet och Nordsjön, plantarar man in
ädelfisk årligen. Du kan välja på att fiska från land eller om du har med dig,
mindre båt.
För mer information om fiske i Kvarntorp:
www.orebrotown.com Sökord fiske

Ånnabosjön

Ånnabosjön i Kilsbergen, endast 20 minuter västerut, är en annan av Örebros
stadsnära sjöar där det planteras in ädelfisk. Här finns en asfalterad slinga runt
hela sjön och ner till vattnet kommer man via spångar. Put & Take-fiske.
För mer information om fiske i Ånnabosjön
www.kilsbergen.se
Kilsbergen Lodge 019-29 55 00
Fiskekort till Ånnabosjön köper du bl.a. på:
Kilsbergen Lodge 019-29 55 00
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FISKE FÖR ENTUSIASTEN
Hjälmaren

I Sveriges fjärde störta sjö finner du ett mycket bra fiske av bl.a. abborre, gädda,
lake, gös och ål. Gösfisket är vida känt och exporten av både gädda och gös
ligger i topp bland Sveriges produktiva fiskesjöar. Här fiskar du lämpligen från
båt i Hemfjärden, Mellanfjärden eller Storhjälmaren.
För mer om Hjälmarens fria fiske finner du på:
www.lansstyrelsen.se/orebro gå in under fliken djur och natur

Boo

I den sydöstra länsdelen finns två stora egendomar som båda har ett mycket
bra fiske för fiskaren som vet vad den vill ha. Både Boo och Brevens Bruk satsar
på fiske som näring och har både båtar och mycket bekväma stugor till uthyrning. Här finns även möjlighet till jakt och en skön vistelse i vacker miljö.
Boo Egendom omfattar 23 sjöar och sammanlagt över 1 000 ha fiskevatten. I
dessa vatten finns bl.a. gädda, gös, abborre, ål och kräftor. I en mindre sjö sätts
också ädelfisk ut. Nyligen har fiskebåtar i aluminium införskaffats och finns nu
till uthyrning. Här kan du även hyra stuga för en komplett fiskesemester.
Området kring Boo är mycket artrikt och naturskönt. Godsets Dovhjortsstam
går ofta inpå husknuten och inte sällan får man se både vildsvin och älg. Här
finns även ett rikt fågelliv med flera attraktiva arter.
För mer information om fiske på Boo Egendom: www.booegendom.se
Per Thelin 0706-426 454, per.thelin@booegendom.se
Fiskekort till Boos sjöar köper du bl.a. på:
Handlaren i Hjortkvarn
OKQ8 i Pålsboda
ICA i Pålsboda

Brevens Bruk

Brevens Bruk är en mycket välbevarad bruksmiljö som vuxit upp kring järnhanteringen. Även om bruket nu är nedlagt finns de vackra byggnaderna kvar med
Herrgården i centrum. Här finns både en by pub och restaurang. Det traditionella midsommarfirandet är bland de största i vår region. Brevensån rinner igenom
byn och sjön Sottern bjuder på ett mycket bra fiske. Sjön är 2 700 ha stor och
sedan 1997 är en del av den naturreservat för storlom och fiskgjuse. Här finns
det gott om både gös, abborre, gädda, lake och ål.
För mer information om fiske i Brevens Bruk: www.brevens.se
Birgitta Larsson 019-585850, birgitta.larsson@brevens.se
Fiskekort till Sjön Sotterns köper du bl.a. på: OKQ8 i Pålsboda
Brevens Bruks kontor, Bruksgatan 6, Brevens Bruk
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Tisaren

Vid natursköna Tisaren finns möjlighet att hyra båt för sin fisketur. Brygga, båtplats, båtramp, rensstation och försäljning av fiskekort finner du vid Åsbron. Här
ligger även Hallsbergs Sportfiskeklubb och via dem kan du få en karta med en
beskrivning på bra fiskeplatser och lämpliga beten.
För mer information om fiske i Tisaren: www.hallsbergssfk.se
www.lansstyrelsen.se/orebro gå in under fliken djur och natur
Fiskekort till Tisaren finner du bl.a. på: Centralkiosken i Hallsberg
Tisarstrands Camping

Väringen

3 mil från Örebro finner du denna populära sportfiskesjö med god tillgång på
bl.a. gös. Sjön Väringen är artrik och här kan du få upp de flesta sötvattenfiskar
som vi har in vår svenska fauna. Fiskeklubben ordnar flera fisketävlingar varje år
och har även fiskeskola för ungdomar.
För mer information om fiske i Väringen:www.frovifiske.se
Fiskekort till Väringen finner du bl.a. på: www.frovifiske.se
Sporting Örebro www.sporting.se
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LAXÅ – ASKERSUND –
NORRA VÄTTERN
Det sägs att runtikring Askersund finns ett av Sveriges bästa fiskevatten, nämligen
Vättern. Välj att fiska i Norra Vätterns skärgård bland 250 öar, kobbar och skär eller att fiska på storvättern där fisket är fritt. I sjön hittar du inte mindre än 31 arter
och är dessutom är fisket av världsklass för flera arter som t ex röding, insjölax och
gädda.
För information om fiske i Laxå, Askersund och Norra Vättern, kontakta
Askersunds Turistbyrå – 0583 – 810 88, info@visitaskersund.se
Laxå Turistbyrå – 0584 – 109 20, turistbyra@laxa.se

FISKE FÖR HELA FAMILJEN
Alsen

Alsen är en populär fiskesjö som är lättillgänglig från Askersund och under sommaren sätter fritidsbåtarna från Alsens hamnar sin prägel på sjön. Vintertid bjuder
sjön på fint pimpelfiske och här finns möjlighet till både djupfiske och fiske på
grundare vatten runt öarna. I Alsen är det fritt fiske med handredskap (metspö,
haspel- och spinnspö, pimpel och dyl.) Fiskekort krävs för rodd med drag eller för
fler än 4 fiskespön per båt.
För mer information om fiske i Askersund – Norra Vättern: Askersund Turistbyrå
info@visitaskersund.se, 0583-810 88.
Fiskekort (och Båtuthyrning) till Alsen finner du bl.a. på:
City Camping, Gästhamnen Askersund – 0583 – 140 80
Husabergsudde Camping – 0583 – 711 435

Bastusjön

Bastusjön är en vacker skogstjärn, som bjuder på fiske av regnbåge och öring.
Fisket är lättillgängligt med fiske från brygga, och här finns också två vindskydd
med grillplats. Spinnfiske kan rekommenderas, då det finns mycket vegetation
runt sjön.
För mer information om fiske i Askersund – Norra Vättern: Askersund Turistbyrå
info@visitaskersund.se, 0583-810 88.
Fiskekort till Bastusjön finner du bl.a. på:
Varuhuset Rönneshytta – 0583 – 400 32
Danielssons Bilservice – 0583 – 410 48
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FISKE FÖR ENTUSIASTEN
Unden

Unden är en djup sjö med kristallklart vatten mitt i Tivedens skogar. Då Unden
är en grundvattensjö, vars tillflöde kommer till 40% från sjöns botten, så
anses den vara av riksintresse. Denna klarvattensjö är en av vårt lands förnämsta platser för Storrödingen då arten gynnas av sjöns topografi och ekosystem.
För mer information om fiske i Tiveden: www.tiveden.se
info@tiveden.se
Laxå turistbyrå: turistbyra@laxa.se, 0584 – 109 20
Askersunds Turistbyrå: info@visitaskersund.se, 0583-810 88.
Fiskekort till Unden finner du bl.a. på:
Tiveden Camping – 0584-474 83
Tiveds Handel – 0584- 474 15
Laxå Turistbyrå – 0584 – 109 20

Norra Vätterns Skärgård

Norra Vätterns skärgård är en stor och unik sötvattensskärgård, som består av
ca. 250 kobbar och öar. Med sitt klara vatten bjuder skärgårdsmiljön på en härlig naturupplevelse och Vätterns vatten är vida känt för sitt enastående fiske
av lax, öring, röding, gös och ål.
Då Vättern har flera naturskyddade områden och fiskeområden finner du lättast bestämmelserna på Länsstyrelsens sida: www.vattern.org
För information om fiske i Norra Vättern och Storvättern:
Askersunds Turistbyrå, info@visitaskersund.se, 0583-810 88.
Fiskekort till Norra Vättern finner du bl.a. på:
Husabergsuddes Camping – 0853 – 711 435 (även båtuthyrning)
City Camping, Gästhamnen Askersund – 0583 – 140 80
Olshammarsgården, Aspa – 0583 – 504 30
Bastedalens Herrgård – 0583 - 77 02 73 (även båtuthyrning och fiskepaket)

Sandsjötärn

Sandsjötärn är en lite glittrande skogssjö som lockar med exklusivt fiske med
inplanterad regnbåge. Här fiskar du från lyftbryggor och har tillgång till vindskydd och grillplats vid stranden. Sandsjötärn är en liten pärla bland fiskevatten, då den är tillgänglighetsanpassad, så att även rörelsehindrade fiskare
kan ta sig ut i naturen. Regler för fiske finns och fås vid köp av fiskekort.
För mer information om fiske i Sandsjötärn:
Askersunds Turistbyrå, info@visitaskersund.se, 0583-810 88.
Fiskekort till Sandsjötärn finner du bl.a. på:
Olshammarsgården, Aspa – 0583 – 504 30
7

KARLSKOGA-DEGERFORS
Fiskemöjligheterna i Karlskoga - Degerfors bjuder på en stor variation och såväl
äventyrsfiskaren som barnfamiljen kan lätt hitta sin perfekta fiskeutmaning.
För information om fiske i Karlskoga - Degerfors, kontakta
Karlskoga Turistbyrå – 0586 – 614 74 turism@karlskoga.se
Degerfors Turistbyra – 0586 – 483 93 turism@degerfors.se

FISKE FÖR HELA FAMILJEN
Möckeln

Här finner man ett varierat fiske på flertalet sötvattenarter såsom abborre,
gädda, gös, öring och siklöja. Sjön är områdets största och i fiskekortet ingår
även delar av Letälven. Fiska gädda i vassruggarna, meta från bron över Letälven,
sitt i en båt på sjön för att fiska på djupare vatten.
För mer information om fiske i Möckeln: www.mockelnsfvo.se
Karlskoga Turistbyrå – 0586 – 614 74 turism@karlskoga.se
Degerfors Turistbyra – 0586 – 483 93 turism@degerfors.se
Fiskekort till Möckeln köper du bl.a på:
Karlskoga Turistbyrå 0586 – 614 74
Degerfors Turistbyra 0586 – 483 93 (sommartid)

Alkvettern

Vid Lunedets Camping finner du sjön Alkvettern med dess fiske och friluftsliv.
Här kan du både meta och fiska från båt. På kroken kan du få både gädda,
abborre och gös. Båt kan du hyra på campingen och när du fiskat färdigt väntar
en trevlig restaurang. Fisket passar dig som vill prova på, familjen eller i vikarna
den som söker lite utmaning.
För mer information om fiske i Alkvettern:
Karlskoga Turistbyrå 0586 – 614 74
Lunedets Camping 0586 – 150 82
Fiskekort till Alkvettern köper du bl.a. på
Karlskoga Turistbyrå 0586 – 614 74
Lunedets Camping 0586 – 150 82
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FISKE FÖR ENTUSIASTEN
Kilsbergen

I tre olika fiskeområden så kan du välja mellan inplanterad och naturliga fiske-bestånd. Karlsdal är ett område med 24 sjöar i varierande storlek och är ett Eldorado
för den som söker en fiskeplats för sig själv. Här fiskar du både ädelfisk och naturligt
bestånd. Villingsberg erbjuder 21 sjöar med allt från den djupa Storsjön med dess
vikar till den grunda och produktiva Norrgryten. Här fiskar du både ädelfisk och naturligt bestånd. Ramsjön är ett naturskönt område bestående av sex fiskesjöar som
passar alla. Här fiskar du både inplanterad och naturligt bestånd.
För information om fiske i Kilsbergen: www.kedjeasensfisk.se
Karlskoga Turistbyrå – 0586 – 614 74 turism@karlskoga.se
Degerfors Turistbyra – 0586 – 483 93 turism@degerfors.se
Fiskekort till Kilsbergsområdet köper du bl.a. på:
Karlskoga Turistbyrå 0586 – 614 74
Degerfors Turistbyra 0586 – 483 93 (sommartid)
Outdoor Extreme Örebro 019 – 25 04 25 info@outdoorextreme.se

Storbjörken – Ölen

Fiskeområdet satsar på kvalitetsinriktat sportfiske och man har ett gemensamt fiskekort
för de båda sjöarna. Här finner man både inplanterad och naturligt bestånd och stora exemplar av både gös och gullspångsöring dras årligen upp i Storbjörken. I Ölen finner man
bl.a. finsk öring. Båda sjöarna är rika på både gädda och abborre och s.k. vitfisk.
För information om fiske i Storbjörken och Ölen:
www.svarta.nu gå in under fliken ”att göra”
Karlskoga Turistbyrå – 0586 – 614 74 turism@karlskoga.se
Degerfors Turistbyra – 0586 – 483 93 turism@degerfors.se
Fiskekort till de båda sjöarna köper du bl.a. på:
Karlskoga Turistbyrå 0586 – 614 74
Degerfors Turistbyra 0586 – 483 93 (sommartid)
Handlarn i Svartå

Ullvettern

Ett paradis för gösfiskaren. Stora exemplar på upp mot 8 kilo har dragits upp och
beståndet är stabilt. Åtta sjöar bildar detta fiskeområde och miljön är typisk för Bergslagssjöarna.Här finner du allt från steniga stränder till vassvikar. Det rena vattnet med
lätt humusfärg ger dig bra fiske på bl.a. abborre, gädda, gullspångsöring, lake och gös.
Mer information om fiske i Ullvettern: www.ifiske.se
Karlskoga Turistbyrå 0586 – 614 74
Fiskekort till Ullvettern köper du bl.a. på: www.ifiske.se (sms)
Karlskoga Turistbyrå 0586 – 614 74
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BERGSLAGEN
För information om fiske i Bergslagen kontakta:
Turistbyrån i Nora, 0587-811 20, info@nora.se
Turistbyrån i Lindesberg, 0581-811 70, turistinfo@lindesberg.se
Turistbyrån i Kopparberg, 0580-805 55, turism@ljusnarsberg.se

FISKE FÖR HELA FAMILJEN
Norasjön

I Nora kan du fiska abborre, gädda, gös och öring, bara femtio meter från torget. Norasjön och sjöarna i trakten hör till de bästa fiskevattnen i länet.
Totalt finns ett 70-tal fiskevatten i kommunen. Lita på att det nappar! De
flesta sjöar i Nora ingår i kommunfiskekort, barn upp till 15 år fiskar gratis.
För mer information om fiske i Nora:
www.visitnora.se (även karta för kommunfiskekortet)
Turistbyrån i Nora, 0587-811 20, info@nora.se
Kommunfiskekortet köper du bl.a. på:
Turistbyrån i Nora, 0587-811 20, info@nora.se

Smedsjön

En mycket trevlig fiskesjö utanför Lindesberg i Bergslagen. Här finns flera
bryggor som är lämpliga vid flugfiske. Vindskydd och eldstäder för trevligt
umgänge och en camping för ca.15 husvagnar. Fisket är put & take och årligen
inplanteras 2000k kilo regnbåge, öring och röding. Fördelning veckovis under
sommartid. Både en brygga, en toalett och ett vindskydd är handikappanpassade. Även lättillgängligt.
För mer information om fiske i Smedsjön:
www.smedsjon.se
Turistbyrån i Lindesberg, 0581-811 70, turistinfo@lindesberg.se
Fiskekort till Smedsjön köper du bl.a. på:
Turistbyrån i Lindesberg, 0581-811 70, turistinfo@lindesberg.se

Garhytteån

I Garhytteån som flyter genom Kopparberg, fiskar du gratis med spö under
sommaren. Regnbåge släpps i med jämna mellanrum och reglerna är enkla.
Endast spö och max två fiskar om dagen på kroken. Fisket är lämpligt mellan
Finnhyttan och Folkets Hus i Kopparberg
För mer information om fiske i Garhytteån:
Turistbyrån i Kopparberg, 0580-805 55, turism@ljusnarsberg.se
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Klotensjön och Långvattnet

Utanför Kopparberg i Bergslagen finner du två sjöar som bjuder in till ett fiske
utifrån eget önskemål. Från land eller båt i områden som är nästintill orörda
får du en skön naturupplevelse samtidigt som de riktigt stora gäddorna lurar i
vassen. Vattnet är rikt på gädda, abborre, regnbåge, röding och öring.
För mer information om fiske i Klotensjön och Långvattnet:
www.fiskekort.se
www.nordicdiscovery.se
Turistbyrån i Kopparberg, 0580-805 55, turism@ljusnarsberg.se
Fiskekort till Klotensjön och Långvattnet köper du bl.a. på
Naturarvskompaniet i Kloten 0580-310 07, info@naturarvskompaniet.se

FISKE FÖR ENTUSIASTEN
Hällefors

I området runt Hällefors finner du både Loka Brunn och Grythyttan. Här finns
en av Sveriges största Fiskevårdsföreningar som vårdar ett av vår regions bästa
fiske. Man fogar sammanlagt över 12 Ädelfisksjöar varav två är s.k. hyrsjöar.
För de flesta gäller fiske från land men flera av sjöarna har både spänger, bryggor, eldstäder, torrtoa eller vindskydd.
För mer information om fiske i Hällefors:
www.hellefors-fiskeforening.se
Turistbyrån i Hällefors, 0591-120 01, turist@hellefors.se
Fiskekort till sjöarna i Hällefors köper du bl.a. på:
www.fiskekort.se/halleforsfvt, SMS- eller onlineköp

Hyrsjöar i Bergslagen: Kvavsjön och Stora Borrsjön

Dessa två sjöar är s.k. hyrsjöar och grupper kan under en dag hyra sjön för
privat fiske. Inför fisket sätts Öring och Regnbåge ut så man har ingen fångstbegränsning. Kvavsjön är spångad runt om och i Stora Borrsjön har man
möjlighet till fiske från båt. Mete, spinn och fluga är det som gäller och
Bergslagsfiske kan hjälpa till med både utrustning och båtuthyrning.
För mer information om hyrsjöarna Kvavsjön och Stora Borrsjön:
www.bergslagsfiske.se
Turistbyrån i Lindesberg, 0581-811 70, turistinfo@lindesberg.se
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TURISTINFORMATION I ÖREBRO
TURISTBYRÅER

Auktoriserade turistbyråer.
Örebro Turistbyrå
Olof Palmes Torg 3
Tel. 019-21 21 21
Öppen mån-lör
Wadköpings Turistbyrå
Skomakaregården, Wadköping
Öppen tis-sön
Turistbyrån Örebro slott
slottets sydvästra torn
Öppen helger och sommartid
Gustavsviks Turistbyrå
Receptionen,
Gustavsviks Camping
Öppen dagligen under
campingsäsongen

TURISTSERVICEPLATSER

På turistserviceplatsernna får du enklare information om Örebro.
CITY

I VÄSTER OCH NORR

First Hotel Örebro
Storgatan 24, norra delen av city

Kilsbergen Konferens & Lodge
Ånnaboda, norr om Garphyttan

Örebro kommun Servicecenter
Drottninggatan 5

Café Svanen
Rånnesta, Tysslingen

Quality Hotel Örebro
Boglundsgatan 2, intill E18/E20

Örebro Airport
Utmed E 18 mot Karlskoga

Scandic Grand Hotel Örebro
Fabriksgatan 23, södra delen av city

Gårdsmejeri Ostbiten
Östra Granhammar, Vintrosa

Scandic Hotel Väst Örebro
Västhagagatan 1B, intill E18/E20

Smultrongården
Södra Dylta

Clarion Hotel Örebro
Kungsgatan 14, Örebro city

ÖSTERUT

Svampen
Dalbygatan 4, norra Örebro
Tekniska kvarnen
Kvarnfallsvägen 9, Karlslund
Livin
Järnvägsgatan 22, norrcity
Behrn Hotell
Stortorget 12

Hampetorps Camping
Hampetorp, utmed Rv 52
Sjökrogen
Katrinelund, öster om Örebro
Café Brevens Bruk
Bruksgatan 15, Brevens Bruk
Vinöns Skola
Vinön
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