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Inledning 
Uppdraget	  har	  bestått	  i	  att	  undersöka	  vilka	  möjligheter	  som	  8inns	  
att	  8iska	  längs	  Bergslagsleden.	  	  !
Många	  vandrare	  efterfrågar	  möjligheten	  att	  8iska	  längs	  leden,	  men	  
8loran	  av	  8iskekort	  är	  stor	  och	  som	  vandrare	  är	  det	  inte	  lätt	  att	  få	  
information	  om	  vart	  det	  går	  att	  köpa	  8iskekort.	  !
Uppdraget	  har	  varit	  begränsats	  till	  en	  kartläggning	  av	  8iskevatten.	  
Några	  kontakter	  med	  8iskevårdsföreningar	  kring	  förenklande	  av	  
8iskekortförsäljning	  har	  inte	  skett,	  utan	  kräver	  ett	  djupare	  grepp	  i	  
så	  fall.	  	  !
Sjöar längs leden 
Beroende	  på	  hur	  man	  räknar	  så	  passerar	  en	  vandrare	  omkring	  ett	  
sjuttiotal	  sjöar	  och	  tjärnar	  på	  sin	  vandring	  på	  Bergslagsleden.	  Det	  
är	  alltifrån	  stora	  sjöar	  som	  Långvattnet,	  Ljusnaren,	  Usken	  och	  Mul-‐
ten,	  till	  ett	  antal	  småtjärnar,	  som	  ibland	  är	  så	  små	  att	  de	  saknar	  
namn.	  !
Fiskekort och fiske 
Det	  går	  att	  köpa	  8iskekort	  till	  ganska	  många	  av	  sjöarna,	  men	  föru-‐
tom	  ett	  par	  undantag,	  så	  måste	  det	  göras	  innan	  avfärd	  i	  t	  ex	  affärer	  
eller	  hos	  privatpersoner.	  	  !
Priserna	  varierar	  ganska	  mycket.	  I	  de	  sjöar	  som	  sätter	  in	  ädel8isk,	  
framför	  allt	  regnbågslax	  och	  öring,	  är	  priserna	  högre,	  än	  i	  övriga	  
sjöar.	  Där	  kan	  det	  kostar	  ett	  par	  hundrakappar	  för	  ett	  helt	  år.	  	  !
Förutom	  gädda,	  abborre	  och	  vit8isk	  förekommer	  till	  exempel	  gös,	  
lake	  och	  i	  en	  del	  vatten	  också	  sparsamt	  med	  öring.	  	  !!!!
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Bilden	  visar	  de	  största	  8iskekortsförsäljarna	  som	  har	  8lest	  8iskevat-‐
ten	  längs	  Bergslagsleden.	  Det	  8inns	  ytterligare	  några	  som	  arrende-‐
rar	  eller	  äger	  8iskerätten	  i	  någon	  enstaka	  sjö.	  	  !

!
!
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Resultatredovisning 
Etapp 1-5 
Fiskemöjligheterna	  på	  de	  första	  etapperna	  är	  goda.	  De	  stora	  8iske-‐
rättsinnehavarna	  är	  Sveaskog,	  Ljusnarsbergs	  8iskevårdsområdes-‐
förening,	  Hammarbackens	  hembygdsförening	  och	  Uskens	  8iske-‐
vårdsområdet.	  !
Fiskekort	  kan	  köpas	  i	  Kopparberg,	  Lindesberg,	  samt	  på	  mindre	  
orter	  som	  Storå,	  Ställdalen	  etc.	  	  !
Sveaskogs	  8iske	  i	  Långvattnet	  och	  Botjärnen	  kan	  köpas	  på	  nätet,	  
via	  inatur.se.	  	  !
Fiskekort	  till	  etapp	  3	  och	  4	  kan	  köpas	  vid	  etappmål	  Nyberget.	  Fis-‐
kekort	  i	  Usken	  vid	  etapp	  4	  och	  5	  kan	  köpas	  i	  närbelägna	  Siggebo-‐
da.	  	  !
I	  Smedsjön,	  etapp	  4	  sätter	  8iskeklubben	  FK	  Linde	  Pircka	  ut	  regn-‐
båge,	  öring	  och	  röding.	  Här	  8inns	  8ina	  möjligheter	  till	  ädel8iske	  
med	  handredskap.	  Fiskekort	  kan	  köpas	  i	  Lindesberg,	  Guldsmeds-‐
hyttan	  och	  Storå.	  !!!

1
Långvattnet 
(Etappmål)

Gädda, abborre och 
vitfisk Sveaskog

Sveaskog kan köpas på 
nätet på Inatur

1 Botjärnen
Gädda, abborre och 
vitfisk Sveaskog

Sveaskog kan köpas på 
nätet på Inatur

1 Sandån (vid stugan)
Gädda, abborre och 
vitfisk

Ljusnarsbergs 
fiskevårdsområdesförening

Fiskekort kan köpas i 
Kopparberg, Ställdalen 
och Grängesberg

1 Skimfisken -

1 Lilla Kroktjärnen
Gädda, abborre och 
vitfisk

Ljusnarsbergs 
fiskevårdsområdesförening

Fiskekort kan köpas i 
Kopparberg, Ställdalen 
och Grängesberg

1
Småtjärnar i 
Jämmerdalen NR

Gädda, abborre och 
vitfisk

Ljusnarsbergs 
fiskevårdsområdesförening

Fiskekort kan köpas i 
Kopparberg, Ställdalen 
och Grängesberg

1 Holmsjön
Privat ägare, troligen 
skogsbolag Oklart

2 Olovssjön
AB, GÄ, MÖ, ÖR, GÖ, 
LA, SL

Ljusnarsbergs 
fiskevårdsområdesförening

Fiskekort kan köpas i 
Kopparberg, Ställdalen 
och Grängesberg

2 Ljusnarn (Etappmål)
AB, GÄ, MÖ, ÖR, GÖ, 
LA, SL

Ljusnarsbergs 
fiskevårdsområdesförening

Fiskekort kan köpas i 
Kopparberg, Ställdalen 
och Grängesberg

3 Ljusnarn (Etappmål)
AB, GÄ, MÖ, ÖR, GÖ, 
LA, SL

Ljusnarsbergs 
fiskevårdsområdesförening

Fiskekort kan köpas i 
Kopparberg, Ställdalen 
och Grängesberg
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Etapp 6-11 
Fisket	  längs	  etapperna	  6-‐11	  är	  betydligt	  mer	  begränsade.	  På	  etapp	  
6,	  	  Järleån	  är	  8iske	  förbjudet.	  Etapp	  7	  tillåter	  8iske	  i	  Dammsjön	  och	  
i	  Ramsjön,	  som	  ligger	  ett	  par	  kilometer	  bort	  från	  Bergslagsleden,	  
men	  som	  tas	  med	  ändå,	  eftersom	  det	  är	  ont	  om	  8iskemöjligheter.	  !
Längs	  de	  populära	  Kilsbergsetapperna	  8	  och	  9	  passerar	  leden	  8lera	  
sjöar,	  men	  det	  är	  upplåtna	  till	  privata	  8iskeklubbar.	  Endast	  i	  Södra	  
Ånnabodasjön	  (slutet	  på	  etapp	  9)	  är	  det	  möjligt	  att	  köpa	  8iskekort.	  
(ädel8isk).	  Detsamma	  gäller	  etapp	  10	  och	  11.	  Här	  är	  8iske	  endast	  
tillåtet	  i	  ovan	  nämnda	  Södra	  Ånnabodasjön	  (starten	  på	  etapp	  10.)	  

3 Stuttjärnen
Gädda, abborre och 
vitfisk

Ljusnarsbergs 
fiskevårdsområdesförening

Fiskekort kan köpas i 
Kopparberg, Ställdalen 
och Grängesberg

3 Stora Myggsjön
Gädda, abborre och 
vitfisk

Ljusnarsbergs 
fiskevårdsområdesförening

Fiskekort kan köpas i 
Kopparberg, Ställdalen 
och Grängesberg

3
Rasbackstjärn 
(rastplats)

Gädda, abborre och 
vitfisk

Ljusnarsbergs 
fiskevårdsområdesförening

Fiskekort kan köpas i 
Kopparberg, Ställdalen 
och Grängesberg

3 Kroktjärnen
Gädda, abborre och 
vitfisk

Hammarbackens 
hembygdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Hammarbacken, 
Nyberget, Vintermossen

3
Dammsjön 
(Nyberget)

Gädda, abborre och 
vitfisk

Hammarbackens 
hembygdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Hammarbacken, 
Nyberget, Vintermossen

4
Dammsjön 
(Nyberget)

Gädda, abborre och 
vitfisk

Hammarbackens 
hembygdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Hammarbacken, 
Nyberget, Vintermossen

4 Gränsjön
Gädda, abborre och 
vitfisk

Hammarbackens 
hembygdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Hammarbacken, 
Nyberget, Vintermossen

4 Kviddtjärnen
Gädda, abborre och 
vitfisk

Hammarbackens 
hembygdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Hammarbacken, 
Nyberget, Vintermossen

4 Smedsjön
Regnbåge, öring och 
röding FK Linde Pircka

Fiskekort kan köpas i 
Lindesberg, 
Guldsmedshyttan och 
Storå

4 Garphyttedammen - Privat skogsbolag

Bergvik kommer att ta 
över markerna. Inget 
idag.

4 Usken (Etappmål)
Gädda, abborre, vitfisk, 
sparsamt med öring Uskens fiskevårdsområde

Fiskekort kan köps i 
Lindesberg, Nora och 
Siggeboda

5 Usken (Etappmål)
Gädda, abborre, vitfisk, 
sparsamt med öring Uskens fiskevårdsområde

Fiskekort kan köps i 
Lindesberg, Nora och 
Siggeboda

5 Södra Brunnsjön
Gädda, abborre, vitfisk, 
sparsamt med öring Uskens fiskevårdsområde

Fiskekort kan köps i 
Lindesberg, Nora och 
Siggeboda

5 Storsjön (rastplats) -
Sveaskog och privata 
markägare Fiske privat

5 Järleån (etappmål) - Fiske förbjudet Fiske förbjudet
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Etapperna 12-17 
De	  södra	  Kilsbergsetapperna,	  samt	  etapperna	  i	  Tiveden	  har	  goda	  
möjligheter	  till	  sport8iske.	  De	  första	  etapperna	  12,	  	  13	  och	  14	  pas-‐
serar	  8lera	  sjöar	  där	  8isket	  tillhör	  Kedjeåsens	  8isk,	  Multens	  8iske-‐
vårdsområde	  och	  Ekosafari.	  !
Fisket	  längs	  etapperna	  15-‐17	  drivs	  av	  Laxåsjöarnas	  8iskevårdsför-‐
ening,	  Sveaskog	  och	  Hökensås	  sport8iske.	  	  !
Fiskekort	  8inns	  här	  att	  köpa	  bland	  annat	  i	  Karlskoga,	  Nora,	  Örebro,	  
Fjugesta,	  Mullhyttan,	  Svartå	  och	  Laxå.	  	  !
Hökensås	  sport8iske	  sätter	  ut	  regnbåge	  och	  öring	  i	  två	  mindre	  sjö-‐
ar	  längs	  etapp	  17.	  Fiskekort	  8inns	  att	  köpa	  i	  Granvik,	  Hammar,	  	  el-‐
ler	  Askersund,	  samt	  även	  vid	  etappmålet	  Tivedstorp.	  	  !
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6 Järleån (etappmål) - Fiske förbjudet

7 Dammsjön
Regnbåge, Gädda, 
abborre, vitfisk Kedjeåsens fisk

Fiskekort kan köpas i 
Karlskoga, Örebro, 
Fjugesta och Nora.

7 Kvarndammen - Privat ägare Privat fiske

7 Ramsjön Gädda, abborre, vitfisk
Kedjeåsens fisk

Fiskekort kan köpas i 
Karlskoga, Örebro, 
Fjugesta och Nora.

8
Stora 
Klockarhyttesjön - Privat ägare Privat fiske

9 Stora Dammsjön - Örebro amatörfiskeklubb
Fiske bara för 
medlemmar

9 Göljan - Fiskeklubben Nymfen
Fiske bara för 
medlemmar

9 Stora Gårdsjön - Kedjeåsens fisk

Fiskekort kan köpas i 
Karlskoga, Örebro, 
Fjugesta och Nora.

9
N, M och Ö 
Ånnabodasjöarna - Garphyttans fiskeförening

Fiske bara för 
medlemmar

9

Södra 
Ånnabodasjön 
(Etappmål)

Regnbåge, Rödning, 
Gädda, Abborre Storstenshöjden AB

Fiskekort kan köpas i 
Garphyttan och Örebro

10

Södra 
Ånnabodasjön 
(Etappmål)

Regnbåge, Rödning, 
Gädda, Abborre Storstenshöjden AB

Fiskekort kan köpas i 
Garphyttan och Örebro

10 Falkasjön - Storstenshöjden AB
För närvarande fiske 
förbjudet, byggnation

10
Björktjärn 
(Rastplats) - Garphyttans fiskeförening

Fiske bara för 
medlemmar

11
Lilla och Stora 
Tväggelåten - Privat ägare Privat fiske

11 Leken - Oklara ägarförhållanden Oklara ägarförhållanden



Till	  8lera	  av	  de	  sjöar	  som	  Sveaskog	  äger	  har	  tidigare	  det	  så	  kallade	  
Sverige8iskekortet	  gällt.	  Då	  Sveaskog	  tog	  bort	  kortet	  för	  några	  år	  
sedan	  har	  de	  försökt	  arrendera	  ut	  8iskevattnen.	  Idag	  8inns	  ett	  antal	  
sjöar	  där	  de	  äger	  8iskerätten,	  men	  inte	  säljer	  8iskekort.	  	  !
Enligt	  Erik	  Björnlund,	  8iskeansvarig	  för	  området	  på	  Sveaskog,	  
kommer	  de	  att	  börja	  sälja	  någon	  form	  av	  8iskekort	  till	  dessa	  sjöar	  
via	  www.inatur.se,	  troligtvis	  under	  2015.	  !!!!!
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12 Lillsjön (Rastplats) Gädda, abborre, vitfisk Kedjeåsens fisk

Fiskekort kan köpas i 
Karlskoga, Örebro, 
Fjugesta och Nora.

12 Aborrtjärnen Gädda, abborre, vitfisk Kedjeåsens fisk

Fiskekort kan köpas i 
Karlskoga, Örebro, 
Fjugesta och Nora.

12 Mörktjärnen Gädda, abborre, vitfisk Kedjeåsens fisk

Fiskekort kan köpas i 
Karlskoga, Örebro, 
Fjugesta och Nora.

12 Lilla Sirsjön

12 Multen
Gädda, abborre, öring 
(sparsamt) Multens fiskevårdsområde

Fiskekort kan köpas i 
Fjugesta och Mullhyttan

13 Multen
Gädda, abborre, öring 
(sparsamt) Multens fiskevårdsområde

Fiskekort kan köpas i 
Fjugesta och Mullhyttan

13 Tunntappen Privat markägare Privat fiske

13 Norra Holmsjön
Privat markägare (Von 
Horn) Privat fiske

13 Södra Holmsjön
Privat markägare (Von 
Horn) Privat fiske

13 Lillbjörken Regnbåge m m Ekosafari

Fiskekort kan köpas i 
Svartå, Svartå herrgård, 
Degerfors.

14 Lillbjörken Regnbåge m m Ekosafari

Fiskekort kan köpas i 
Svartå, Svartå herrgård, 
Degerfors.

14 Lill Trysslingen Ekosafari Privat fiske

14 Toften
Gädda, abborre, Gös 
m m Ekosafari

Fiskekort kan köpas i 
Fjugesta, Hasselfors, 
Laxå, Svartå, Mullhyttan, 
Degerfors.

15 Borasjön Gädda, abborre, vitfisk
Laxåsjöarnas 
Fiskevårdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Laxå

15 Lången Gädda, abborre, vitfisk
Laxåsjöarnas 
Fiskevårdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Laxå
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Fiskerättsägare längs Bergslagsleden 
Här	  följer	  de	  markägare	  som	  8inns	  längs	  leden.	  	  
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15 Kråksjön (Rastplats) Gädda, abborre, vitfisk
Laxåsjöarnas 
Fiskevårdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Laxå

15 Abborrtjärnen Gädda, abborre, vitfisk
Laxåsjöarnas 
Fiskevårdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Laxå

15 Grässjön - Privat ägare Fiske förbjudet

15 Grytsjön Gädda, abborre, vitfisk
Laxåsjöarnas 
Fiskevårdsförening

Fiskekort kan köpas i 
Laxå

16 Kroktärnen Gädda, abborre, vitfisk Sveaskog
Sveaskog kommer sälja 
kort 2015 troligtvis.

16 Bosjön (Rastplats) Gädda, abborre, vitfisk Sveaskog
Sveaskog kommer sälja 
kort 2015 troligtvis.

16 Mövattnet - Privat markägare Privat markägare

16 Kråksjön - Privat markägare Inget fiskekort säljs

16 Stålvattnet - Sveaskog och privat Inget fiskekort säljs

17 Tullsjön - Sveaskog och privat Inget fiskekort säljs

17 Nödre Fisklösen
Regnbåge, Öring, 
sparsamt Hökensås sportfiske

Fiskekort kan köpas i 
Granvik, Askersund, 
Karlborg, Tivedstorp, 
Hammar m fl.

17 Mellre Fisklösen
Regnbåge, Öring, 
sparsamt Hökensås sportfiske

Fiskekort kan köpas i 
Granvik, Askersund, 
Karlborg, Tivedstorp, 
Hammar m fl.

17
Kölnavattnet 
(Rastplats) Gädda, abborre, vitfisk Sveaskog

Sveaskog kommer sälja 
kort 2015 troligtvis.

17 Stora Gäddsjön Gädda, abborre, vitfisk Sveaskog
Sveaskog kommer sälja 
kort 2015 troligtvis.

17 Sörämten Gädda, abborre, vitfisk Sveaskog
Sveaskog kommer sälja 
kort 2015 troligtvis.

Sveaskog 
Ljusnarsbergs fiskevårdsområdesförening 
Privat ägare, troligen skogsbolag 
Hammarbackens hembygdsförening 
FK Linde Pircka 
Privat skogsbolag 
Uskens fiskevårdsområde 
Sveaskog och privata markägare 
Kedjeåsens fisk 
Privat ägare 
Örebro Amatörfiskeklubb 
Fiskeklubben Nymfen 
Garphyttans fiskeförening 
Storstenshöjden AB 

Multens fiskevårdsområde 
Privat markägare 
Privat markägare (Von Horn) 
Ekosafari 
Laxåsjöarnas Fiskevårdsförening 
Sveaskog och privat 
Hökensås sportfiske



Avslutning 
Som	  konstaterat	  är	  möjligheterna	  att	  8iska	  längs	  leden	  tämligen	  
goda.	  De	  8lesta	  går	  endast	  några	  etapper	  på	  leden	  och	  har	  säkert	  
inga	  större	  problem	  att	  köpa	  8iskekort	  för	  de	  aktuella	  sträckorna,	  
om	  de	  bara	  vet	  var	  de	  ska	  handla	  8iskekort.	  !
Kilsbergsetapperna	  är	  de	  mest	  populära	  för	  vandring,	  och	  det	  är	  
också	  tyvärr	  där	  möjligheterna	  är	  sämst	  för	  8iske.	  Fiskerätten	  ägs	  
av	  8iskeklubbar	  och	  det	  får	  anses	  ganska	  svårt	  att	  det	  skulle	  8innas	  
intresse	  från	  dem	  att	  upplåta	  8iske	  för	  vandrare,	  särskilt	  som	  det	  
sätts	  in	  ädel8iske	  i	  sjöarna	  regelbundet.	  	  !
Förslag på fortsättning 
!
Bergslagsledsfiskekort 
Drömmen	  att	  få	  till	  ett	  Bergslagsleds8iskekort	  kan	  nog	  vara	  svår	  
att	  uppfylla,	  men	  kanske	  inte	  helt	  omöjlig.	  Fiskevatten	  8inns	  längs	  
hela	  leden,	  och	  de	  8lesta	  8iskevårdsföreningar	  erbjuder	  8iskekort.	  	  !
Om	  de	  är	  intresserade	  av	  ett	  samarbete	  kan	  ju	  vara	  värt	  att	  under-‐
söka	  i	  en	  fördjupad	  studie.	  Fördelen	  för	  dem	  är	  att	  de	  får	  ökad	  för-‐
säljning	  av	  8iskekort.	  Nackdelen,	  och	  kanske	  det	  stora	  problemet	  
är	  hur	  fördelningen	  av	  inkomster	  skulle	  ske.	  Vem	  vet	  vilka	  sjöar	  
det	  8iskats	  i?	  !
Men	  kan	  detta	  lösas	  på	  så	  sätt	  att	  alla	  föreningar	  delar	  lika,	  vilket	  
troligen	  är	  enda	  möjligheten,	  så	  kanske	  det	  går	  att	  komma	  iland	  
med	  ett	  sådant	  projekt.	  
 
Dock	  bygger	  det	  lite	  på	  att	  alla	  föreningar	  går	  med,	  så	  det	  inte	  bli	  
en	  eller	  två	  som	  står	  utanför.	  	  !
Förenklad försäljning 
Ett	  incitament	  skulle	  kanske	  kunna	  vara	  att	  Regionförbundet	  ge-‐
nom	  att	  avsätta	  lite	  resurser	  kan	  hjälpa	  8iskevårdsföreningarna	  
med	  att	  låta	  8iskarna	  köpa	  8iskekort	  på	  nätet	  och	  betala	  med	  kort.	  
Lösningar	  för	  detta	  8inns	  ju	  redan	  och	  det	  är	  nog	  bara	  en	  incita-‐
mentsfråga,	  kanske	  i	  viss	  mån	  också	  en	  kostnadsfråga.	  Fiskekorts-‐
försäljning	  på	  nätet	  förenklar	  ju	  även	  för	  alla	  8iskare,	  inte	  bara	  för	  
de	  som	  vandrar	  leden.	  	  !
Information på webben 
Det	  mest	  grundläggande	  och	  enklaste	  är	  att	  utifrån	  denna	  rapport	  
hänvisa	  till	  8iskekortsförsäljningarna	  vår	  Bergslagsledens	  webb-‐
plats.	  Denna	  åtgärd	  är	  kostnadsfri	  och	  kan	  genomföras	  omgående.
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