
Riktlinjer för Catch & Release i Lilla Lövsjön (Ej bindande)
• Fisken i Lilla Lövsjön är vår gemensamma resurs och viss dödlighet (>10%) finns alltid vid catch and release-fiske, så har du fått 

flera fiskar på ett ställe utforska gärna en ny plats.
• Bedriv helst fisket med flugor som har hullinglösa krokar 
• Om du väljer att fiska med flugor där kroken är försedd med hulling, så rekommenderar vi starkt att du klämmer in hullingen.
• Drilla bestämt och kör inte slut på fisken. En slutkörd fisk är full med mjölksyra återhämtar sig ytterst sällan. 
• En ytterligare åtgärd för att inte köra slut på fisken är att INTE köra med en för lätt utrustning och  för tunn tafs. Vi 

rekommenderar därför att du fiskar med minst klass 5 och tafstjocklek 0,18 mm. Om du väljer att fiska med små flugor så har vi 
givetvis full förståelse att du går ner i tafstjocklek.

• Fisk som blöder skall EJ återutsättas, då dödligheten i stort sett är 100%. Den får anses ingå i din fångstkvot.
• Om möjligt frigör fisken i vattnet och använd då gärna peang eller dylikt. 
• Du får ALDRIG ta i en fisk med torra händer. Då skadas fiskens slemhinna som gör att den lätt drabbas svampinfektioner. Oftast 

leder detta till att fisken till slut dör.
• Använd en modern håv som har knutlöst nät för att inte skada fiskens slemhinna.
• Undvik onödig luftexponering (exempelvis vid fotografering) som skapar stor stress hos fisken och som den många gånger inte 

återhämtar sig ifrån. 
• Catch & release ska inte bedrivas vid vattentemperaturer på över 18°C. Syrehalten i vattnet är då för låg för att fisken ska ha en 

rimlig chans att återhämta sig. En bra tumregel är att om det är badtemperatur, så skall du inte köra catch & release.
• Om du har för avsikt att köra C & R så rekommenderar vi starkt att inte bedriva fisket enligt Booby metoden. Erfarenheten visar 

att fisken tar booby-flugan väldigt distinkt och flugan ofta hamnar långt ner i fiskens hals. Risken är då att gälarna kan skadas då 
flugan tas bort, vilket minskar chanserna avsevärt till att göra en lycka återutsättning av fisken.


