
 

 

            

TYP AV VÄDER
(klart,molnigt,regnigt)
LUFTTEMP(oC):
(uppskattad temp)
KLÄCKNING
(Ja/Nej) –ev. vad kläckte
FLUGA FISK(arna) TOG

 

LOKALT NAMN PÅ AVFISKAD STRÄCKA:
(På vissa platser finns det skyltar efter ån, med de 
lokala namnen på. Se även detaljkartan på 
baksidan)

ART 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 Längre

ÖRING     
 
 

 
 

GÄDDA     
 
 

 
 

Utöver fiske i fiskevårdssyfte begränsas fiskekortsförsäljningen till max fyra kort per dygn. (Två kort via  ifiske.se, samt  två kort som kan 
köpas på Malingsbo Camping.)                                         
Den upplåtna sträckan är c:a 4km lång och har varit objekt för en intensiv fiskevårdsinsats. Fisket som endast är upplåtet för bokningar 
bedrivs som ett beståndsanpassat sådant.
Lumsån hyser ett svagt bestånd av naturlig öring. 
Är du ute efter matfisk, är Lumsån inte rätta vattnet för dig, men om du uppskattar och värnar om ett avstämt flugfiske på öring i en 
vacker omgivning, är du välkommen till Lumsån. 
Det är naturreservat utefter hela fiskesträckan, så far fram utan att lämna några spår efter dig. 

Åns karaktär är varierad, med höljor, spännande nackar, varvat med mindre forsar och lugnflytande partier. Insekternas förekomst i och 
kring Lumsån, är naturligtvis mycket beroende av väder och vattenstånd. En sen vår kan ge flera veckors förskjutning. Syns inga sländor 
och inga vak, kan nymffiske i de snabbare vattenavsnitten med imitation av brun eller grön frilevande nattsländelarv ge överraskningar. 

Flugfiska gädda i Lumsån
Merparten av allt flugfiske som utförs i Lumsån är efter öring, men nytt för i år (2015) är att vi kan även erbjuda flugfiske efter gädda i åns 
lugnare sel. Speciellt i mitten av maj, tiden efter gäddleken, brukar krokodilerna jaga på grunt vatten. 
När öringfiskeförbudet träder i kraft (1/8) så är det fortfarande tillåtet att flugfiska efter gädda på selen. Gäddan finns i stort antal och kan 
fiskas under stora delar av året.  
Flugfisket efter gädda kan erbjuda ordentliga fighter och snittvikten på gäddorna är överlag relativt hög. Detta gör att man som flugfiskare 
är i behov av ett grövre spö, både för drillning av fisk men även för att man ofta vill använda stora flugor. 

Fiskevårdsprojektet Lumsån
Visionerna med vårt projekt är att skapa en modell att arbeta efter för andra fiske- och markägare, fiskevårdsområdesföreningar med 
flera med egna vatten. 
Vi vill sprida information och framförallt inspiration att ta vara på det man har.  Med biotopvård och vettiga regler  kan man skapa 
attraktiva fiskevatten. 

Projektet är möjligt tack vare tillstånd av Länsstyrelsen i Dalarna och genom pengar från EU mål 2 (Älgmark), ABU-Garcia 
fiskevårdsfond, Sveriges Flugfiskares Fiskevårdsfond,  SVEA SKOG, Leader Bergslagen och Föreningen Sportfiske För Morgondagen. 

Du kan följa projektets fortskridande på föreningens hemsida http://www.releasethefish.se
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Strövtåg i byn
Catch and release blir framtidsfisket i Lumsån
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