Nedre Dalälven
Plats & Resväg
Nedre Dalälven är 200 km variationsrikt fiskeområde med omväxlande
örika fjärdar/sjöar och forsområden. Artrikedomen är stor med ett 30-tal
fiskarter. Främst fiskas efter gädda, gös och abborre i lugnflytande delar.
Arter som här blir här ovanligt stora. Nära mynningen i havet finns ett av
landets främsta lax- och havsöringsfisken. Hela området har mycket höga
naturvärden. En central del är nationalpark och hela området är ett
biosfärområde.

Älven rinner från väst till havet i
öster, knappt två timmars bilresa norr
ut fr Stockholm och 1,5 timme fr
Arlanda flygplats. Avstånd fr
Stockholm ca 150 km, avstånd fr
Arlanda drygt 120 km oberoende av
vilken del av område man ska till.

Säsong
Älvkarleby öppet 15 mars-30 november, Bästa fisket lax: juni-juli. Bästa
fisket havsöring: mars-början maj och september-november. Gädda, gös,
abborre. Fisket sker främst i öppet vatten (normalår) april-november.

Arter & Rekord
Rekord handredskap: Gädda 18 000 g. Gös: 11 705 g år 2010 (svenskt
rekord i sörvatten), Abborre: över 2 000 g. Lax: 27 970 g (Sv rek fångad i
sötvatten). Havsöring: drygt 13 000g, Björkna 1 480 g (Sv rekord), Id 3
500 g.

Gästservice
Vi skräddarsyr och bokar olika fiskeupplevelser och logi. Allt från enklare
vandrarhem till stuga eller hotell i direkt anslutning till älven. Paketeras
med eller utan professionella fiskeguider som är experter på vattnen och
arterna lax, havsöring, gädda, gös, abborre och vitfisk. Våra hyrbåtar är
Linder 400 Fishing medan guiderna har större båtar.
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Fiskeutrustning & fiskesätt

Boende

Lax och havsöring i Älvkarleby: tvåhands flugspö eller
spinn modell större med modell min 0,40 lina. Gädda och
gös: Normal utrustning för fiske där gädda över 10 kg
kan förekomma resp. gös över 8 kg. Abborre, gigg- eller
annan spinnfiskeutrustning. Harr och öring: traditionell
flugfiskeutrustningför fför fiskar upp till 1 500 g. Vitfisk:
traditionellt mete.

Nedre Dalälvsområdet erbjuder logi som passa alla typer
av gäster som besöker området. För naturälskaren finns
det både självhushållsstugor och campingplatser med
enskilt läge nära älven eller någon av dess vackra fjärdar.
Vill man bo med bättre standard och ha tillgång till mer
service erbjuder vi hotellboende i direkt anslutning till
fiskevattnet, och alltid med naturen inpå knuten. För den
prismedvetne finns tillgång till vandrarhem där man bor
med god standard i vacker miljö nära vattnet.

Bestämmelser
Olika områden har olika reglersom man måste informera
sig om. Älvkarleby: max 3 lax eller havsöringp/dag,
minimimått Lax 50cm. Havsöring 45cm. Övriga området.
Återutsättning av gädda över 80 cm. Minimimått gös 45
cm. Abborre inga regler.

Andra aktiviteter
Många utländska besökare tar en dag i Sveriges huvudstad
Stockholm ett par timmar bort. Mycket höga
naturupplevelser i området med bl.a nationalpark som har
en permanent utställning i Gysinge.

Kontaktinformation & bokning
Företag: Nedre Dalälven
Adress: Kölnavägen 25
Postnummer/Ort: SE-810 21 Gysinge
Telefon: +46 (0)291 - 211 80
Hemsida: www.nedredalalven.se
E-post: info@nedredalalven.se

Kontakt till återförsäljare:

Språk
På Nedre Dalälven talar vi svenska, engelska, tyska,
franska och ryska med våra gäster.

Ytterligare information
Sträckan från Hovran vid Hedemora ner till Marmafjärden
anses vara ett av Sveriges mest intressanta områden fiske
efter gös, abborre och gädda.
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