Forshagaforsen Camping
Plats & Resväg
Forshagaforsen i Klarälven har ett av Nordens bästa sportfisken efter lax
och öring. Här fångas även årligen gäddor över 120 cm bara ett stenkast
från campen. Vi erbjuder boende i 4-bäddsstugor invid Klarälvens strand
samt båtuthyrning och fiskekortsförsäljning. Vi kan erbjuda guidning och
instruktioner i flugfiske efter lax och öring och även andra
fiskearrangemang efter önskemål. I närområdet finns många olika vatten
med varierande fiske.

Forshaga är beläget i Värmland vid
älven Klarälvens strand cirka 20 km
norr om Karlstad. Det ligger 320 km
väst om Arlanda International Airport
samt 290 km norr om Göteborg och
Landvetter flygplats. Lätt tillgängligt
både med bil, buss och tåg.

Säsong
Säsongen för lax och öring är 20 maj - 15 oktober. Under sommaren finns
goda möjligheter att fiska efter gädda, abborre och gös i sjöarna kring
Forshaga. Under vår och höst tas de största gäddorna i området.

Arter & Rekord
Rekordfångster i området - Lax: 11,2 kg Klarälven. Öring: 10,4 kg
Klarälven. Gädda: 14,0 kg Klarälven.

Gästservice
Vi har 8 roddbåtar för uthyrning, alla anpassade för forsar och
strömmande vatten. Vi ger information om fisket samt ger tips om hur du
ökar dina chanser till ett lyckat fiske i rådande förhållanden. Vi har
kunniga guider som har god erfarenhet av alla typer av fiske och kan ge
instruktion i kastteknik för fluga.
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Fiskeutrustning & fiskesätt

Boende

Fisket i Klarälven sker från båt, landfiske eller vadning
beroende på plats och vattenföring. Lämplig utrustning är
2-hands flugspö eller där det är tillåtet även
haspelutrustning lämpad för lite tyngre fiske. För
gäddfisket under höst och vår är jerkutrustning eller
tyngre haspelutrustning att föredra. Tillgängligheten till
övriga vatten i området varierar och i vissa sjöar finns
möjlighet att hyra båt. Möjlighet till trolling finns i vissa
sjöar. Det finns mycket bra mete efter sutare i sjöar i
området, och bottenmete med haspelspö är att föredra.

Vi har fyra stycken 4-bäddsstugor. Två stycken av dessa
har en köksdel samt dusch och toalett. De andra två
stugorna är utan dusch och toalett. Alla stugor är utrustade
med kylskåp och rinnande vatten samt våningssängar. För
husvagn och husbil finns 20 stycken campingplatser med
el. Gemensamt kök, duschar och toaletter finns i en
servicebyggnad tillgänglig för alla boende på campingen.
Det finns lekplats och grillplats med vindskydd vid älven.
För möten finns ett konferensrum med utställning från
Klarälvens historia, växt- och djurliv och fiske.

Bestämmelser

Kontaktinformation & bokning

Under säsongen 2014 är det tillåtet att ta upp odlad
fettfeneklippt Klarälvslax och Gullspångsöring med
minimimåttet 60cm, all övrig lax och öring skall genast
återutsättas. Rekommenderat maxmått på gädda är 100
cm. För övriga vatten finns regler och enklare info på
campen.

Företag: Forshagaforsen Camping
Adress: Industrileden 2
Postnummer/Ort: SE-667 32 Forshaga
Telefon: +46 (0)727 - 32 81 94
Hemsida: www.forshagaforsen.com
E-post: forshagaforsen@sportfiskarna.se

Andra aktiviteter

Kontakt till återförsäljare:

Klarälvsbanan, 9 mil bilfri asfaltsväg längs älven. Bad i
älven och sjöar i närområdet. Shopping i köpcenter i
Karlstad. Fiske för barn på campen.

Språk
På Forshagaforsen Camping talar vi svenska och engelska.

Ytterligare information
Anläggningen drivs av Sportfiskarna, Sveriges Sportfiskeoch Fiskevårdsförbund, och här finns också vårt
regionkontor för Värmland. www.sportfiskarna.se

2017-03-10

Sweden - a great angling country where the chance of catching your dream fish is never far away!
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

