
 

 

 

 Hjo  kom m un och  Hjoåns  Fiskevårdsom rådesförening  hälsar dig 

Vä lkom m en t ill Ungdom ens  Kräft fiske  i Hjoåns  da lgång! 
 

 

 
Onsdagen  den  14 augus t i kl. 18:30-21:30 

 
- Kräftfisket är till för elever i Hjo kommuns grundskolor årskurs 1-8.  

 
- Alla som anmäler sig får fiska, men du måste anmäla dig i förväg. Anmälan ska göras senast  

1 augusti på V-klass eller via kommunens hemsida www.hjo.se 
 
- Man får bara behålla kräftor som är längre än 10 cm. Kräftor som är mindre än 10 cm ska 

försiktigt sättas ut på den plats där de fångades. Vid kvällens slut räknar man hur många kräftor 
man fått och rapporterar det när man återlämnar redskapen. 

 
- Kommunen tillhandahåller de redskap som behövs (två kräfthåvar, kräftbete samt en vittjeklyka). 

Redskapen lämnas ut vid Hammarskolans parkering från kl 17:00. Redskapen lämnas tillbaka på 
samma ställe efter avslutat fiske, senast kl. 22.30 
 

- Inga andra redskap eller annat bete får användas. 
 
- Om man tappar bort eller har sönder redskap så får man betala ersättning för redskapen.   

 
- Man får inte vada ut i ån, skräpa ned eller göra åverkan på annat sätt. 

 
- Kräftfisket sker denna kväll fritt inom i princip hela reservatet, från båda sidorna av ån. Detta är 

möjligt tack vare att en privat fiskerättsinnehavare har varit tillmötesgående och upplåtit sin 
fiskerätt till ungdomarna.  

 
- Du väljer fritt fiskeplats, dock kommer en del områden att spärras av med band. Tänk på att inte 

lägga dina redskap i omedelbar närhet av andras redskap. Håll alltid ett avstånd på minst ett par 
meter. 

 
- Med tanke på säkerheten förutsätter vi att någon vuxen är med och hjälper till vid fisket. 
 

- Har du frågor kontakta Jesper Pettersson tel 0504-181 41, e-post: jesper.pettersson@hjo.se 
 

Anmälan sker via kommunens hemsida www.hjo.se eller på skolans lärplattform V-klass. 
Endast elever som går i Hjo kommuns grundskolor årskurs 1-8 kan anmäla sig. 
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