
Båt/Flytringsfiske i Lilla Djurlången

Allmänt:
Lilla Djurlången är en väldigt vacker skogssjö, perfekt för den som
önskar stillhet, natur och trevlig omgivning. Här finns regnbåge med
en snittvikt på c:a 1 kg. Förutom regnbåge förekommer det även gädda och abborre i sjön. 
Sjön är väldigt populär och har i det närmaste outforskade områden som i den sydöstra delen, 
där är sjön grundare och kan ge fina påslag framför allt under tidig vår och sen höst. Grillplats
och bord samt handikapps brygga finns i anslutning till parkeringen i norra delen samt ett 
vindskydd i den södra. Det strandnära djupet på många ställen gör det möjligt till att komma 
åt fisken från land och är en mycket uppskattad familjesjö.

Denna sjö är som skapt för flytrings
fiske och är tillåtet hela säsongen.
Vad kan väl vara mer himmelskt
för en flugfiskare än att driva runt i
en flytring på en vacker och rofylld
skogssjö när regnbågen vakar efter
insekter?
Flytringsfiskare visar hänsyn till
landfiskare och landfiskare har
alltid företräde framför fiskare i
flytring. 
Endast Sveaskogs uthyrningsbåtar
får användas i sjön och bokas på
Kloten Fritid och Konferens där du också hämtar båtnyckel Påkoppling av 
batteri/bensindriven motor är förbjudet på Sveaskogs båtar

Regler röda vatten:
Lilla Djurlången tillhör de röda sjöarna där det är tillåtet att flugfiska, spinnfiska och
meta. Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag med två upphängare eller
en krok med bete. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte
tillåtet.                    

Camping med husbil/husvagn tillåtet endast för de som löst fiskekort

Inget vinterfiske i Abborrtjärn

Köp fiskekort hos någon av våra återförsäljare: 
Kloten fritid & konferens, tel. 0580-883 00, Runes Sport Skinnskatteberg 0222-101 62
eller Nyfors handel 070-108 93 04. Du kan också köpa ditt fiskekort online, dygnet runt

Sportfisket drivs av Sveaskog

http://www.kloten.nu/

