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Fiske är tillåtet mellan klockan 06:00 och 22:00
Barn upp till och med elva (11) år fiskar gratis på vuxens fiskekort och kvot
Fiskekort skall bäras väl synligt och på anmodan visas upp tillsammans med
legitimation.
Endast flug-/spinnfiske med ett (1) spö och en (1) krok är tillåtet.
Max 2 laxartade fiskar får fångas. Därefter skall fisket avslutas. Återutsättning
av fångad fisk (sk. Catch & Release) är inte tillåtet.
Det är dock tillåtet att köpa mer en ett dagskort per dygn.
All sorts mete är förbjudet. Plastkula, bombarda eller annat kastflöte får inte
heller användas.
Naturliga agn såsom mask, räka, maggot och majs får inte användas och inte
heller konstgjorda beten typ powerbait.
Mäskning får ej ske.
Fiske efter Gräskarp får givetvis inte förekomma. Men skulle en av misstag
krokas så ska den försiktigt krokas loss i vattnet.
Vid isfiske får naturliga och konstgjorda agn användas för pimpelfiske. Max ett
(1) spö och en (1) krok är tillåtet.
Isfiske med angeldon får EJ förekomma.
Båt, kanot, flytring eller vadarbyxor/stövlar får EJ användas.
Det finns flertalet bryggor i sjön att fiska ifrån.
Var rädd om dig - bryggorna beträdes på eget ansvar!
Visa hänsyn till andra fiskare genom att rotera mellan bryggorna. Gå EJ på den
privata bryggan och marken.
Grillplats finns iordningsställd vid vindskyddet. Det är inte tillåtet att göra upp
eld i naturen eller vid bryggorna.
Det är inte tillåtet att övernatta vid sjön.
Camping finns vid Hjälmsjö strax utanför Örkelljunga.

Vi önskar dig en skön stund vid vår
vackra sjö och god fiskelycka!

Lilla Hålsjön (Trollsjön) vid Åsljunga

Ett av Skånes populäraste och vackraste
put and take-vatten.
Kontinuerlig utsättning
av regnbåge.
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Ring någon av våra Fisketillsynsmän när du ser något
konstigt beteende:

Roger Johansson: 070-664 71 41
Peer Runfors:
073-048 75 88
Per Långberg:
070-729 15 46
Lars Palm:
073-934 39 39

Fredrik Johansson:070-217 25 98
Ulf Strandberg:
073-158 98 76
Kjell-Åke Olsson: 073-067 51 22
Peter Magnusson: 070-953 37 31

En vacker och naturskön plats
där du kan njuta av utmanande
fiske efter regnbåge

www.ksff.se

