
Flämsjön och Ämten
50 kr/dygn, 100 kr/vecka, 300 kr/årskort. Barn under 
16 år gratis tillsammmans med målsmans fiskekort. 
Fiske får endast ske från båt. Båthyra 50 kr/tim,140 kr/
dag. Fiskekort säljs på Flämslätt Stift- & Kursgård,  
tfn 0511-304 40 eller på ifiske.se. 

Skärvalången, Bysjön, Vagnsjön & Eggbysjön 
50 kr/dygn, 100 kr/vecka, 100 kr/familj & dygn, 175 kr/
säsong 6 mån, 300 kr/årskort. Fiskekort säljs på ifiske.se 
och här hyr du även båt till Skärvalången, 125 kr/dygn.

 

Lången
80 kr/dygn, 160 kr/vecka, 500 kr/årskort. Barn under 
15 år gratis i sällskap av målsman med fiskekort.  
Pensionärer 40 kr/dygn, 80 kr/vecka, 250 kr/årskort. 
Båthyra 100 kr/4 tim, 150 kr/8 tim (upp till ett dygn). 
Fiskekort säljs på Gulf i Timmersdala, tfn 0511-815 80, 
samt på ifiske.se.

Flian Övre
40 kr/dygn, 100 kr/vecka, 200 kr/årskort. Barn under 
15 år gratis. Fiskekort säljs på ifiske.se.

Flian Herrtorp
40 kr/dygn, 100 kr/vecka, 300 kr/årskort. Barn under 
15 år gratis i målsmans sällskap. OBS: Öringen är 
fredad och skall alltid släppas tillbaka. Fiskekort finns 
att köpa på Herrtorps Qvarn, tfn 0511-37 21 73 eller 
genom att swisha aktuellt belopp till 1235292172. 
Ange datum och vilket fiskekort det gäller.

 
Hornborgasjön
OBS! 20 mars-15 juli är Hornborgasjön ett fågelskydds-
område. 
Fiskekort södra delen 50 kr/dygn, Hornborga skifteslag 
tfn 0703-93 80 89. Båthyra 100 kr/dag.
Fiskekort för mellersta/norra delen 40 kr/dag oavsett 
ålder, köps hos Hornborgasjöns Stugby tfn 0511-600 
40, 0707-16 00 43. Båtar finns också att hyra under 
fiskesäsongen. 
Fiskepaket: Boende i stuga, lån av roddbåt, fiskekort 
och fisketips. För pris, ring 0511-60040.

Uppdaterad 220714

FISHING IN THE SKARA AREA
Try your fisherman’s luck in one of our many lakes

Skara has excellent fishing waters, such as the
Valle lakes and river Flian. Try your luck catching
some typical Swedish freshwater fish such as pike,
perch, or roach.
A fishing permit is usually required. You can  
purchase a permit on the spot, or online  
at www.ifiske.se. If you have a Swedish
mobile, you can also pay by text in some cases.
You can also fish in river Flian, but please note, any
trout you catch must be released safely. The ide, 
chub, perch, pike, tench, eel, and roach you may 
keep! If you visit in winter, why not try ice fishing! 
Imagine the peace and tranquility on the thick ice,
surrounded by snow-clad forests. Do remember
to bring plenty of food and hot drinks, as well as
your own safety equipment. Ideally, you should
not go out on the ice alone.
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