Fiske på Ånnsjön
Det är inte bara fågellivet som gjort Ånnsjön beryktat. Fisket på sjön har fått många sportfiskare att återvända till
sjön år efter år.
De arter som finns i sjön är röding och öring. På grund av olyckliga omständigheter finns även Canadaröding i sjön.
Ortsbefolkningen m fl har dock på senare år försökt att fiska ut arten ur sjön med goda resultat. Ånnsjön har relativt
grunda vatten med god bottenvegetation. Det är på sådana platser som rödingen trivs. Vill du fånga en fin öring bör
du söka dig till steniga bottnar. Vare sig du väljer att fiska på vintern eller på sommaren har du stora möjligheter att
få fin fisk.
Jag har fiskat på sjön i 20 år, då företrädesvis med öppen haspel, metspö på sommaren och pimpelfiske på vintern.
Under de senare åren som jag fiskade på sjön kom jag av en slump över ett flugspö med rulle. Det var dessa år som
gav fisket en ny dimension. Att fånga en öring som endast vägde 3 hekto blev en utmaning då man har en tafs på 0,15
mm. Att känna varje rörelse och knyck fisken gör mig lika rusig av lycka som om den skulle ha vägt 3 kilo tagen på
haspelutrustning.

Säsongsfiske
Vinterfisket har sin tjusning på Ånnsjön. Du måste inte vara utrustad med skoter för att kunna ta dig ut på sjön. Har
du skidor så tar du dig snabbt ut till en bra fiskeplats. Tänk på att sjön bara är en mil i diameter. Ett tips till dig som
vinterfiskar är att under den tidiga säsongen fiska på grunda vatten nära land. Vad jag har erfarit så är chanserna
stora att fisken håller till där innan det har bottenfrusit. Bra vinterfiske för den senare delen av säsongen har du ute
på "Bredden" med gräsbottnar och ett djup på ca 3 meter.
Fiska på varierande djup. Det är inte ovanligt att få fisk precis under iskanten. Normalt är dock att fiska någon
decimeter från botten. Pröva dig fram vad det gäller blänken (pirkar) . Bra färger brukar vara kopparfärgat med
inslag av rött.
Är du ute på sjön så bör du tänka på att vädret snabbt kan skifta. Det kan från strålande sol och vindstilla snabbt slå
om till snöstorm med allt det för med sig. Har du eller någon annan i sällskapet tillgång till mobiltelefon så ta den med
på fisketuren.
Sommarfisket är för mig fisket med stort F. Att med båt eller kanot ge sig ut på sjön en morgon när den ligger
spegelblank och solen värmer är för mig en av livets höjdpunkter. Efter midsommar brukar vattentemperaturen ha
stigit så pass att man kan prova med långdrag på "Bredden", vilket brukar ge bra utdelning. Fiskar du med drag och
spinnare så kan jag rekommendera dig att använda ljusa drag i början på säsongen och sedan gå mot mörkare färger
fram mot augusti månad.

Tänk på att köpa fiskekort och att kontrollera var på sjön kortet gäller.

