2017

Fiske i Timrå
Bergeforsfisket • Ljustorpsfisket
Lögdö vildmark • Havsfiske

Norrlands närmaste vildmark
w w w . v i s i t t i m r a . s e • Te l . 0 6 0 - 6 5 8 5 8 1 4

Våra fiskevatten
Timrå erbjuder ett varierat fiske med allt från
kust, strömmande vatten till sjöar och tjärnar

Fiske i 3 zoner
Zon 1: fiske enbart från land och begränsat
antal platser. Säsongstart 16 april.
Zon 2: Begränsat antal platser. Land- och båtfiske tillåtet med förhyrd båt. Fisketid, se ovan.
Zon 3: Land och båtfiske med valfri båt. Fiske
tillåtet året om. Deltafisket ca 7 km.
Endast ett spö, som skall vara handhållet eller
inom mycket nära räckhåll, per fiskande är til�låtet. 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag,
spinnare och vobbler förbjudet.

Fiskekort tel

Fakta

Fiskekarta

Bergeforsfisket

Pris från 80 till 450 kronor/dygn
Lax och havsöring
Laxen börjar stiga i början på juni med en topp runt
midsommar. Det har varit en uppgång i laxfisket på
senare år och det är inte ovanligt med laxar runt 20
kg. Havsöringsfisket är som allra bäst på våren, från
slutet av april och in i maj. Höstfisket kommer igång
i mitten av september.
Populär fiskeplats i Deltafisket är Stavrevikskurvan,
där står det mycket fisk i de djupa hålorna. Här fiskar
man oftast med spinnfluga och sänke eller stora
tunga skeddrag, för att komma ner till fisken i de
djupa hålorna. Det finns även möjlighet att hyra båt
för den som vill prova på så kallad harling.
Det sker årliga utsättningar av både lax och
havsöring.
Hemsida - www.bergeforsfisket.com

Fiskekort är personliga
Barn 0-15 år fiskar gratis
Ett spö per fiskare, latmete är ej tillåtet
Båtförbud gäller, utom i vissa sjöar
Ädelfisk är begränsat till 3 per dygn och kort.
Öring i åarna begränsat till 1 per dygn.
Ljustorpsån och Mjällån. Minimimått: Öring
50 cm, harr 35 cm och all lax ska återsättas.
Fiskeförbud 15/9-14/10. Harr fredad under
maj. Endast flugfiske tillåtet 14/10-31/12

Pris: 80 kr/dygn och 800 kr/år
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Ljustorpsåns fiskevårdsområde

Ljustorpsåns fiskevårdsområde är ett naturskönt område med både sjöar och strömmande
vatten. Mest känt är fisket i den 35 km långa
Ljustorpsån och den oreglerade Mjällån.
Fiskevård bedrivs kontinuerligt med bland
annat utsättning av öring och regnbåge i ett
antal tjärnar. Sjöarna Röjesjön, Aspen och
Stavretjärnen bjuder på fiske efter vildvuxen
gädda och abborre. Här får man fiska från båt.
I de båda vattendragen Ljustorpsån och
Mjällån har biotopvårdsåtgärder genomförts.
Ljustorpsån och Mjällån är kända för sitt goda
fiske efter havsöring och harr. Det fångas även
någon enstaka lax på sommaren. Bästa havsöringsfisket är på våren när smältvattnet börjat
sjunka undan. Höstfisket efter fredningstiden
kan också vara bra om vattnet inte fryser.
Hemsida - www.ljustorpsfisket.se

Fiskekarta över Ljustorp FVO och Lögdö vildm

1 spö per sportfiskare. Spöet skall vid fiske
vara inom räckhåll. Öring, röding och regnbåge vars längd understiger 25 cm skall försiktigt avkrokas och återutsättas. Max 4 fiskar/
dygn får behållas (gäller regnbåge, öring och
röding). Båtförbud gäller, utom i vissa sjöar.
Nätfiske och mäskning är förbjudet.
Pris 100 kr/dygn & 950 kr/år i put&take
40 kr/dygn & 350 kr/år i övriga sjöar
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Lögdö vildmark

Lögdö vildmark är ett sammanhängande område
som omfattar 50 000 hektar land, 3500 hektar
sjöar och tjärnar samt cirka 60 km åar och bäckar.
I de många variationsrika mindre sjöarna och vattendragen finns det gott om öring, röding och
regnbåge och i de många biflödena har bävern
etablerat sig med dammar och hyddor. Gädda
och abborre dominerar som fiskinslag i de större
sjöarna, vilket erbjuder spännande fiske.
Öring, röding, regnbåge
Det finns ett 30-tal sjöar och tjärnar där det finns
öring, röding och regnbåge. Dessa vatten som
ligger mellan 250 och 300 meter över havet är
fattiga på vegetation och har kallt och syrerikt
vatten, vilket gör dem tilltalande för laxfiskar. I
Abborrtjärn, Ropnästjärn, Andersjön, Skälsjötjärn
samt Stora Åstjärn sker kontinuerlig inplantering
av öring, röding och regnbåge.
Hemsida - www.logdowild.se

Fakta
Minimimått: Lax 60 cm, öring 40 cm och harr 30
cm. När det gäller gädda är det tillåtet att ta upp
3 gäddor per dygn mellan 40 och 75 cm.
Fisket efter lax är förbehållet fiskerättsägarna
d.v.s. vid kusten inom 300 meter från fastlandet
eller från ö på minst 100 meter.

Fiskekarta

Havsfiske efter 9 mil kust

Sportfisket längs kusten kräver inget fiskekort och
kan bedrivas året runt både från land och båt.
Bästa fisket efter havsöring infaller efter islossningen och pågår tills vattentemperaturen når
8-10 grader, vilket de flesta år innebär senare
hälften av april och hela maj månad. Fisket kommer igång igen när vattentemperaturen sjunker
framåt hösten. Gädda och abborre finns rikligt i
Tynderösundets inre del sommartid. Strömming
kan pimplas, spinnas med upphängen efter yttre
kuststräckan vid Tynderösundet maj - juni.
När det gäller sik och harr så är fiske med fluga
den lämpligaste metoden. Sik fiskas med fördel
på vårisarna. Harrfisket brukar vara bra under
sommar och höst och fiskas lämpligen med fluga.

Vivstavarvstjärn
Fakta
Max ett spö buret från land
Max tre fiskar per dygn och kort
Majs och rom är inte tillåtet som bete
Röding & öring mindre än 25 cm sätts tillbaka
Barn under 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap
Pris: 125 kr/dygn för ej medlemmar
Fisketjärn som drivs av Storöringens fiskeklubb. Ligger vid Vivstavarvstjärns
camping. Kontinuerlig utsättning av regnbåge, röding och öring. Den största
röding som fångats är på 3,7 kg. Fiskekort köpts på Gulf i Sörberge. 060-57 85 85
eller via swish 123 520 8251.
Hemsida - www.stororingen.se

mark finns att köpa på din turistinformation

Hitta till oss
GPS-koordinater för Timrå
Lat 62.4854563 Long 17.3248651
N 62° 29’ 7.641” E 17° 19’ 29.5134”

Lögdö vildmark

Väg 331
Väg 331 mot
Sollefteå

Mot Liden

Ljustorps FVO

E4:a
Norr

Bergeforsfisket
Vivstavarvstjärn
E4:a syd mot
Sundsvall

Fritt havsfiske

Boende nära fiskevatten i Timrå
Hotell, vandrarhem samt bed&breakfast
Söråkers herrgård och hotell: 060-408 40
Wifstavarvstjärns vandrarhem: 060-580 540
Lögdö Herrgård, vandrarhem vid Ljustorpsån: 070-673 90 15
Annexet på Idyllen, vandrarhem på Åstön vid havet: 060-480 20
Lövbergs B&B, Ljustorp: 070-660 82 40
Stugor
Lögdö vildmark, fyra stugor: www.logdowild.se
Bergeforsfisket, en stuga: www.bergeforsfisket.com
Ljustorpsåns fiskestuga: bokas via www.lantanaraboende.se
Lantnära boende, flera stugor: www.lantnaraboende.se

Fiskeaktiviteter sommaren 2017
Guidade bussturer hel/halvdagar vår, sommar och höst till Lögdö
vildmark. Upplysning Ingela Dahlin ingeladahlin@stororingen.se
Flytringstorsdagar i Stor-Åstjärn under sommaren
11 juni Flugkastarkurs m Tellis Katsogiannos, Storöringens fiskeklubb
19-22 juni Fiskeskola för barn vid Vivstavarvstjärn.
26-29 juni Flytringsfiske vid Vivstavarvstjärn
27 augusti Familjedag vid Vivstavarvstjärn
? Aborrjakten vid Söråkers hamn
Tjejfiskedag i Lögdö vildmark, för datum se www.logdowild.se
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar under säsongen
Broschyren är producerad av Lena Liljemark & Timrå kommun 2017

