Kystfiskeri
Sorthat, (1) området kun 400 meter fra Hotel
Skovly. Det er store rev, klipper og sten - og rigtig
mange gode gemmesteder for havørred.
Fluestangen kan med fordel benyttes.

Smaragdsøen

(4)

Baggeåen

Lystfiskeri ved
skønne Hotel Skovly

Blykobbe å, (2) går gennem Hotel Skovly’s

grund og ud i Østersøen. Havørreden går op i
åen. Åen er helårsfredet, så der skal holdes 500

(3)

meters afstand på hver side ved udløb.
Havstrækningen ved Pyritsøen, (3) er et område
med sten hvor der er landet laks og havørreder.
Baggeåen (4) fører bla til Smaragdsøen, og er
fredet 16/9 - 22/1 med 500 meter på hver side!

(1)

Stranden (5) er perfekt til fluefiskeri, når vejret er
til det, ellers skal spinner og blink benyttes.

(5)

(2) Blykobbe å
Hotel Skovly
Nyker Strandvej 40
3700 Rønne
tel. (+45) 5695 9784
www.visitskovly.dk
booking@visitskovly.dk

www.visitskovly.dk

Smaragdsøen
I Smaragdsøen kan vilde havørreder fanges året rundt, men søen byder også på
både store gedder og aborrere.
Man har ført Baggeåen igennem Smaragdsøen, hvilket betyder at havørreden
trækker op i søen. Der er derudover fanget gedder på helt op til 15 kg!
Det kræver det normale danske fisketegn at fiske i søen.
Alle ørredfisk, farvet som blanke er fredet i perioden 16. september - 28/29 februar.

!

Pyritsøen
Pyritsøen ligger lige syd for Smaragdsøen. Fra omkring år 1900 til i slutningen af
1980’erne har man gravet ler her.
Søen er meget klar, og kan nås via stier som går omkring søen. Der er en bestand
af gedder og aborrer. Der kræves ikke fisketegn. Vi har selv fanget gedder og
aborrer ved de røde pletter!

!

*

Har du haft held med snøren, har vi
frysemuligheder - så din fangst kan
blive nedfrosset.

!

Smaragdsøen
Baggeåen

*

Derudover har vi
altid plads i vores
fyrrum til dine
våde waders !!

*
*

Safirsøen
Safirsøen er den sø der ligger tættest på Hotel Skovly.
Safirsøen er det ideelle sted til familieturen og ligger meget tilgængeligt. Fiskene er
ikke helt så store som i Smaragd og- pyritsøen, men der er mange af dem.
Det er en gammel lergrav, og vandet er rent og klart. Der kræves ikke fisketegn.
Vi har selv fanget gedder og aborrer ved de røde pletter!

!

*

Skovlysøen
Skovlysøen er den mindste sø der ligger på Hotel Skovly’s grund.
Søen har i tidernes morgen haft forbindelse til Safirsøen, men er nu forbundet via
kilde. Søen har en lille bestand af skaller og aborrer. Søen er hyggelig og perfekt til
børn. Der kræves ikke fisketegn! Vi har selv fanget aborrer ved den røde plet!

*

!

Du kan nå søerne fra Hotel Skovly, ved at gå 250 - 900 meter gennem skoven, eller
tage bilen via Havvej.

* *
Skovly søen

*

Blykobbe å

Mangler du fiskeudstyr, kan vi anbefale
vores lokale Sport-Dres i Rønne, kun 3
km fra Hotel Skovly. De fører alt det
du lige mangler !
SPORT-DRES
St. Torvegade 96, Rønne
www.din-fangst.dk

