Östa - Fiske i Dalälven
Plats & Resväg
Ett av Europas bästa och mest varierade fiskevatten med flera olika arter.
Unikt älvlandskap med fiske på stor gädda, gös och abborre i vildmarkslik
natur i Färnebofjärdens Nationalpark. Boende i välutrustade stugor nära
vattnet, endast 1 timma & 45 minuters resa från Arlanda.

Östa ligger 135km NV om Stockholm.
Transport sker enklast med bil.
Arlanda 112km, 1,45h. Nynäshamn
195km. Uppsala 77km. Västerås
79km.

Säsong
Vi har öppet från 1 maj till 31 oktober. Gädda och abborre kan fiskas
under hela året men bästa tiden för de olika fiskarterna är april-juni och i
oktober-november för gädda, juli-september för abborre och juni-augusti
för gös.

Arter & Rekord
I våra vatten finner vi över 20 olika fiskarter där gädda, gös och abborre
dominerar samt gott om id, braxen, sarv mm. Gäddor över 100 cm vanliga
och upp till 130 cm förekommer. Rekordgösen vägde 11,705 kg. Abborrar
på 1 kg ej ovanliga och kan bli uppåt 50 cm.

Gästservice
För uthyrning har vi Linders aluminiumbåtar 410-440 med 4 hk
utombordare. Karta över fiskeområdet, ankare och flytvästar ingår.
Restaurang öppen under sommarsäsong. Fiskeguide beställs i samband
med bokningen.
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Fiskeutrustning & fiskesätt

Boende

Gädd- och gösfisket sker från båt. Från islossningen i april
fram till hösten håller gäddan oftast till i grundare partier.
På senhösten samlas storgäddan djupare, under stora stim
av vitfisk. För gädda och gös praktiseras spinnfiske,
trolling och särskilt för gös vertikalfiske. Beten som
används är stora jiggar, skeddrag, wobblers, jerkbaits och
spinnare. Abborren fiskas främst med mindre jiggar,
spinnare och små wobblers.

Mysiga hus på 66 kvm omgivna av tallskog i trevlig
fritidsby. Totalt 6 bäddar fördelade på 1 sovrum med två
enkelsängar och 2 sovrum med våningssängar. WC/dusch.
Rejäl storstuga med sittgrupp, TV och välutrustad
köksdel. Uteplats med möbler under tak. Parkeringsplats
intill stugan. Avstånd till strand och båtplats 100 - 500
meter. I närområdet finns servicebutik och restaurang/pub
som har säsongsöppet. Vandringsleder i svamp -och bärrik
natur som passerar de magiska Ingbo källor, Älvåsa café
och minigolf. Kilometerlånga sandstränder med fina
badplatser och iordningställda grillplatser. Gröna
kunskapshuset ger möjlighet till guidning och information
om natur och kultur i området.

Bestämmelser
Man får endast ta upp fisk för tillagning under besöket.
Minimått: Gös 50 cm, Lax 60 cm. Öring 40 cm, Harr 40
cm. Maxmått: Gädda 100 cm. Ta endast upp den mängd
fisk som du kan äta under dagen, fisk får ej frysas och
transporteras med hem. Fångstrapportering av gädda och
gös till hyresvärden före hemfärd.

Andra aktiviteter
Variera med flugfiske vid Tyttbo ( 40 min m. båt) eller vid
Gysinge som också erbjuder en vacker bruksmiljö med
café, restaurang och hantverksförsäljning. Vandra på
långa sandstränder med utrustade vindskydd perfekta för
grillning. Utforska vandringslederna i bär och svamprik
natur, Ingbo källa och Gröna Kunskapshuset. Besök
Gårdsjö Älgpark, Sala silvergruva eller Uppsala
Domkyrka.

Kontaktinformation & bokning
Företag: Östa - Fiske i Dalälven
Adress: Tega, Vansjö 515
Postnummer/Ort: SE-744 91 Heby
Telefon: +46(0)73-657 34 00
Hemsida: www.ostafishing.se
E-post: info@ostafishing.se

Kontakt till återförsäljare:

Språk
Det går bra att kontakta oss på engelska och svenska.

Ytterligare information
Fiskevårdsområdet ligger inom Färnebofjärdens
nationalpark. Här möts sydligt och nordligt i svensk natur
vilket innebär en ovanligt stor artrikedom bland växter
och djur.
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