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Upplev ditt nästa fiskeäventyr här!
ASKERSUND MED OMNEJD
Hos oss kan du på egen hand uppleva ett kvalitativt fiske antingen i skogstjärnar, sjöar och småsjöar, vikar, på Storvättern eller i NorraVätterns skärgård bland 250 öar, kobbar och skär.
För dig som önskar ett riktigt trollingäventyr på Vättern kan du boka dig en egen guide för en
dag eller två. Då kan du vara säker på att du får tips från riktiga fiskeentusiaster med mycket stor
kunskap om var det nappar som bäst!
I denna broschyr hittar du all information om var du köper fiskekort, bokar guider, vilka
fiskevatten och arter som finns samt tips och inblick i de regler som finns.

Välkommen!
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Experience your next fishing
adventure here!
THE ASKERSUND AREA
The Askersund area has a wealth of small forest lakes and larger watercourses, as well as the 250
islands of northern Lake Vättern, the fifth largest lake in Europe, all waiting for you to explore.
Experienced guides, available for day bookings, are ready to take you on a trolling adventure on
Lake Vättern. Our guides are serious fishing enthusiasts with a lifetime of knowledge on the local
fishing conditions.
This brochure has all the information on where to buy fishing licences, book guides, details on
fishing sites and the fish species available, as well as helpful hints and an overview of the
regulations that apply.

Welcome!
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Fiskekort/Fishing licence

Båtramper/Slipways

Ruda/Crucian carp

Kräftor/Crayfish

Björkna/Silver bream

Mört/Roach

Löja/Bleak

Sutare/Tench

Sarv/Rudd

Braxen/Common bream

Lake/Burbot

Röding/Char

Öring/Brown trout

Lax/Salmon

Sik/Lakewhitefish

Regnbåge/Rainbow trout

Ål/Eel

Gös/Zander

with fishing permitted

Abborre/Perch

med tillåtet fiske
Gädda/Pike

Sjöar
Lakes

A •
• • • •						 • • • • • • • • •		
Bastusjön		
• •			 •		•							•			• J
Bergsjön		
K
• •				•		•							•		
Djäknesjön		
K
• •				•		•							•
Fågelsjön (del av), Skiren (del av), Kårbergsån		 • •									• • •		•
		
N
Gransjön		
• •										•			•				A
Hanesjön		
• •				•		•							•				K
Hjärtasjön		
I
• • •							 • • • • • • • •			
Hökensås		
K
• •				•		•							•
Igelsjön		
A
• •													•
Kolsjön		
• •													•				B
Kroksjön		
K
• •				•		•							•
Kvarnsjön		
K
• •											•		•
				
Lugnasjön		
A
• •													•
Långsjön		
E
• •								•			•		•		
Mellre Fisklösen		 • •				•		•							•				K
Nedre Fisklösen		
K
• •				•		•							•
Norra Aspelången		 • •													•				B
Norra Vätterns Skärgård (västra delen) western section		
B •
• • • • •			 •		 • • • • • • • • •		
Norra Vätterns Skärgård (mellersta delen) central section		 • • • •
C
			 •		 • • • • • • • • •		
Rössjön (del av)		 • •													•				B
Sandsjön		
B
• •									• •		• •
Sandsjötärn							•					
B
Storsjön		
E •
• • •					•												
Lilla Röllingen		 • •													•
A
Svaldresjön		
E
• •
Södra Aspelången		 • •										•
B
		•
Sörängs Bergsjö		
K
• •				•		•							•				
Tisaren
• • •									 • •		 •				 F •
Tärnsjön		
•														•				B
Unden		
G
• •			•			• • • • •				• •			•
Viksjön
		•													•				H
Västra Laxsjön		 • • •		•													 M
Vättern (Storvättern)		 • • • • •		 • • • • • • • • • • • •		 •
Åmmelången		
D
• • •							 • • • • • •
			
Örflon (del av) m.fl. skogstjärnar
L
• •									•		• •
				
Örgaveln		
E
• •								 • • • • • •
Östersjön (del av)		 • •									• • •		•					•
N
Östra Laxsjön		 • • •		•															
M
= fritt fiske, läs mer om förutsättningarna i respektive sjö på nästa uppslag/unrestricted fishing; more details on the next spread.
				
Alsen		

I följande sjöar är det förbjudet att fiska: Fallhyttesjön, Ottersjön. Fiske ej tillåten i privata sjöar. No fishing in the following lakes: Fallhyttesjön, Ottersjön. Fishing not permitted in private lakes.
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För att få reda på koordinater
till båtramper gå in på
www.visitaskersund.se

To get coordinates for the
slipways in the area, please visit
www.visitaskersund.se
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Försäljning av fiskekort / Sales of fishing licences

J. Bastusjön Fiskeklubb
E. Storsjöns Fiskevårdsförening
A. Askersunds Fiskevårdsförening
Danielssons Bilservice +46 583 410 87 		
32
400
583
Varuhuset Rönneshytta +46
BeGe:s Sport +46 583 104 63
Varuhuset Rönneshytta +46 583 400 32
Ken Lampa +46 583 220 88
Husabergsudde Camping +46 583 71 14 35
Hökensås
K.
87
410
583
+46
Danielssons Bilservice, Gålsjö
Askersunds CityCamp & Gästhamn +46 583 140 80
Camping Tiveden +46 584 47 40 83
583 221 92
+46
st
Lindkvi
John
B. Munksjö Fiskeklubb
BeGe:s Sport +46 583 104 63
ning
F. Tisarens Fiskevårdsföre
Olshammarsgården +46 583 504 30
Tivedstorp + 46 584 47 20 90
63
104
583
+46
Sport
BeGe:s
Magnus Johansson, Aspa +46 70 581 57 61
Bastedalens Herrgård +46 583 77 02 73
05
Matöppet Åsbro +46 582 500
Åke Eriksson +46 583 504 57
Fiskekortautomat i Granvik.
Tisarstrands Camping +46 76 762 50 52
Leif Grahn +46 583 503 47
Fishing licence vending machine in Granvik.
G. Undens FVO
iFiske online.
L. Tivedsporten Eco Camp
BeGe:s Sport +46 583 104 63
C. Hammars Fiskevårdsförening
+46 70 783 10 02. iFiske online.
15
40
Tiveds Handel +46 584 47
BeGe:s Sport +46 583 104 63
M. Västra och Östra Laxsjöarna
83
40
47
584
+46
Tiveden
g
Campin
Magnus Johansson, Aspa +46 70 581 57 61
Revelbadets camping +46 583 630 30
H. Zinkgruvans Fiskeklubb
Olshammarsgården +46 583 504 30
Spelbuitken i Laxå +46 584 100 69
Lennart Gustafsson +46 73 832 24 36
Bastedalens Herrgård +46 583 77 02 73
Skyllbergs Sportfiskeklubb
N.
I. Hjärtasjöns FVO
D. Åmmelångens FVO
Brukskontoret +46 583 403 00
		
32
400
583
+46
hytta
Rönnes
et
Varuhus
Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå +46 583 810 88
iFiske online.

Båtuthyrning/Boat hire
Alsen

Askersund CityCamp & Gästhamn
+46 583 140 80
Husabergsudde Camping +46 583 71 14 35

NorraVättern

Olshammarsgården +46 583 504 30
Ösjönäs +46 70 736 03 88
Magnus Johansson +46 70 581 57 61

Viksjön

Lars Lind +46 583 201 36

Bergsjön, Kvarnsjön

OK/Q8 Karlsborg +46 505 441 51

Tiveden

Göran Hartman +46 70 511 81 60
Tivedsporten Eco Camp +46 70 783 10 02
Ösjönäs +46 70 736 03 88

Unden

Camping Tiveden +46 584 47 40 83
Magnus Johansson +46 70 581 57 61
Hamgården+46 584 47 40 30

Vättern

Ösjönäs +46 70 736 03 88
Magnus Johansson +46 70 581 57 61

Tisaren

Tisarstrands Camping +46 76 762 50 52
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Tips på sjöar
Unden (nr 31)

Unden är en fin och djup sjö med
kristallklart vatten mitt i Tivedens skogar.
Då Unden är en grundvattensjö, vars tillflöde kommer till 40 % från sjöns botten,
så anses den vara av riksintresse. Unden är
också en av vårt lands förnämsta storrödingssjöar, då rödingen gynnas av sjöns
topografi och ekosystem.
Mer information om fiske i Unden
och regler kring fisket hittar du på
www.skaraborgsfiske.se/unden

Alsen (nr 1)

Alsen är en populär fiskesjö som är lätttillgänglig från Askersund och under
sommaren sätter fritidsbåtarna från Alsens
hamn sin prägel på sjön. Vintertid bjuder
sjön på fint pimpelfiske och här finns
möjlighet till både djupfiske och fiske på
grundare vatten runt öarna. I Alsen gäller
det fria handredskapsfisket. Med det
menas att det är fritt att fiska med handredskap (metspö, haspel- och spinnspö,
pimpel och dyl.) Det fria fisket gäller
även från land eller båt under förutsättning att båten inte framförs med motor,
åror eller på annat liknande sätt. Vid
trollingfiske krävs fiskekort.

NorraVätterns Skärgård
(nr 19 & 20)

Norra Vättern är en unik sötvattensskärgård och ekopark, som består av

Sandsjötärn (nr 23)

cirka 250 kobbar och öar. Med sitt klara
vatten bjuder skärgården på härligt fiske
med fantastiska naturupplevelser. Då Norra Vätterns Skärgård är en ekopark och ett
naturreservat får man beakta reglerna för
landstigning och tältning i området.
I skärgården råder fritt fiske för handredskap,
i likhet med reglerna för fiske i Alsen. För
trolling krävs fiskekort. Olika fiskevårdsföreningar ansvarar och säljer fiskekort för
olika delar av skärgården. Se diagrammet på
s. 4. Men mer information, fiskeregler och
områdesindelningen hittar du på www.lansstyrelsen.se och www.vattern.org.

Storsjön (nr 24)

Storsjön är den fina, mörka skogssjön för
fiskaren som söker lugnet i naturen. Långt
från all bebyggelse, drar sig Storsjön genom många vikar vidare ut i intilliggande
småsjöar, som sträcker sig långt ut i
vildmarken. Här finns iläggningsramp med
vindskydd och grillplats, och traktens
kunniga fiskare ger gärna tips om bra
fiskeställen.

Bastusjön (nr 2)

Bastusjön är en vacker skogstjärn, som
bjuder på spännande fiske av inplanterad
regnbåge och öring. I Bastusjön är det
lätt att fiska från brygga, och här finns
också två vindskydd med grillplats.
Spinnfiske är att föredra, då det finns
mycket vegetation runt sjön.

Sandsjötärn är en liten glittrande skogssjö
som lockar med exklusivt fiske av inplanterad regnbåge. Här fiskar du från lyftbryggor och har tillgång till vindskydd och
grillplats vid stranden. Sandsjötärn är en
liten pärla bland fiskevatten, då den är tillgänglighetsanpassad, så att även rörelsehindrade fiskare kan ta sig ut i naturen.
Regler för fiske fås med köpet av fiskekort från ansvarig fiskevårdsförening.

Tisaren (nr 29)

Tisaren är en populär fiskesjö och har en
mycket brant sydsida, vilket är av riksintresse för naturvård. I sjön finns det
gott om fisk som t.ex. abborre, gädda,
och gös. Brygga för funktionsnedsatta
finns vid Tisarstrand.

Kroksjön (nr 12) nr. 12)

Kroksjön är en hyrsjö i Tiveden och lämpar
sig alldeles utmärkt för sällskap eller företag som vill hyra en sjö för egna aktiviteter.
Vattnet är mycket klart och det finns ett
stort bord med tak och bänkar, samt grillplats. Sjön är stor och är lagom för upp till
35–40 personer som vill fiska. Förutom
grillplatsen finns det ett vindskydd med
grillplats på en hög kulle med underbar
utsikt över sjön. Förbokas hos Hökensås
Sportfiske på telefon +46 502 230 00.

Fiskeguider
Charterfiske

Ove Johansson är kanske en av landets
främsta fiskeguider och har haft stora
framgångar inom tävlingstrollingen. Han
är utsedd till Sveriges och Europas mästare inom den kategorin. Erbjuder fiske
på Vättern under isfri säsong.
+ 46 706 76 29 08, www.charterfiske.se

PredatorGuide

Fredrik Fredén är nationellt erkänd
predatorspecialist – gädda och gös samt
en skicklig rödingfiskare. Erbjuder
spinn- och trollingfiske efter gädda samt
6

trollingfiske efter den unika storrödingen
som utmärker sjön Unden. Erbjuder även
ismete med inriktning på gädda och gös.
+ 46 70 494 65 02,
www.predatorguide.se

Niclas Sörlid, Aspa

Niclas Sörlid erbjuder guidade fisketurer på Vättern. Fullt utrustad Silver
Hawk för spinn, trolling och vertikalfiske. All utrustning ingår. Fullständig
behörighet.
+46 73 043 39 64,
nicke.salbo@hotmail.com

= fritt fiske/unrestricted fishing

Fiskebutiker/
ent
Fishing equipm
ersund.
Ask
• BeGe:s Sport, Storgatan 27,
+46 583 104 63
ttvägen 19, 		
• Varuhuset Rönneshytta, Hy
32
Rönneshytta. +46 583 400

Tips on fishing waters
Unden (no. 31)

Lake Unden is a beautiful, deep lake with
crystal clear water in the middle of
Tiveden forest. The lake is of national
significance as it is fed by groundwater,
with 40% of its inflow coming through
the bottom of the lake. The lake is also
one of the best waters in the country for
catching lake char, as this species benefits
from the topography and the ecosystem
in the lake.
For more information about fishing in
Lake Unden and the regulations, please
visit www.skaraborgsfiske.se/unden

Alsen (no. 1)

Lake Alsen is a popular lake for fishing,
easily accessible from Askersund. During
the summer months, the boats from the
marina make their presence known on the
lake. The lake also provides plenty of
opportunity for ice fishing in the wintertime, offering fishing in deep water as
well as in more shallow areas around the
islands. Fishing with hand-held equipment is free in Lake Alsen. This means
fishing is unrestricted when using a rod
from land or a boat, providing the boat
is not powered by engine, oars or any
other means. Trolling requires a fishing
licence.

NorraVätterns Skärgård
(no. 19 & 20)

Northern Vättern is a unique freshwater
archipelago and ecopark, consisting of

about 250 islets and islands. With its clear
water, the archipelago offers a wonderful
fishing experience in a fantastic setting.
Since Northern Vättern Archipelago
is an ecopark and nature reserve, you have
to comply with the rules for disembarking and tenting in the area. Fishing with
hand-held equipment is unrestricted,
but trolling requires a licence. Different fisheries management associations
are responsible for different parts of
the archipelago and each sells fishing
licences for its respective area.Please see
the chart on page 4. More information,
including fishing regulations and zoning,
is available at www.lansstyrelsen.se and
www.vattern.org

Storsjön (no. 24)

Lake Storsjön is a beautiful, dark lake in
the forest, ideal for those who seek to
relax and enjoy the scenery. Far from
built-up areas, Storsjön stretches through
its many inlets into small adjacent lakes,
reaching miles into the wilderness. A
slipway with wind shelter and barbecue
area is available. Knowledgeable local
fishing enthusiasts are happy to share
their tips about good fishing spots.

Bastusjön (no. 2)

Lake Bastusjön is a beautiful forest lake,
stocked with rainbow and brown trout,
offering an exciting fishing experience.
A jetty provides easy access to the lake.
Two wind shelters with barbecue areas

are also available. Spinning is the preferred technique here, as the vegetation
grows thick around the lake.

Sandsjötärn (no. 23)

Lake Sandsjötärn is a small glimmering
forest lake stocked with rainbow trout.
Jetties provide access to the water, while
wind shelter and barbecue area are
available on the shore. Lake Sandsjötärn
stands out among the fishing waters of
the area, as it offers disabled access,
enabling fishing enthusiast with reduced
mobility to experience nature. Fishing
regulations are provided with the fishing
licence, available from the fishing
management association in charge.

Tisaren (no. 29)

Lake Tisaren is a popular fishing lake with
a very steep southern slope, which is of
national interest for natural conservation.
The lake has plenty of fish such as perch,
pike and zander. A jetty with disabled
access is available at Tisarstrand.

Kroksjön (no. 12)

Located in Tiveden, Lake Kroksjön is
available for renting and ideal for private
parties or companies that want to rent an
entire lake for their activities. The water
is crystal clear and there is a large covered
table with benches, as well as a barbeque
area. The lake is big and suitable for up
to 35–40 people who want to go fishing.
In addition to the barbeque area, there is
a wind shelter with a barbeque near the
lake. To pre-book, please call Hökensås
Sportfiske at +46 502 230 00.

Guiding services

Charter Services

Ove Johansson is perhaps one of the
most prominent fishing guides in the
country and he has been very successful in competitive trolling, a category
for which he is Swedish and European
champion. Offers fishing on Lake Vättern
during the ice-free season.
+ 46 706 76 29 08, www.charterfiske.se

PredatorGuide

Fredrik Fredén is a nationally known
specialist of predator species, such as
pike and zander. He is also a skilled

char fisher. Specialises in spinning and
trolling for pike and trolling for the lake
char that is specific to Lake Unden. Also
offers day trips with ice angling for pike
and zander. +46 70 494 65 02,
www.predatorguide.se

Niclas Sörlid, Aspa

Niclas Sörlid offers guided fishing trips
on Lake Vättern. Fully equipped Silver
Hawk for spin, trolling, and vertical
fishing. All equipment includ- ed. Fully
licensed. +46 73 043 39 64,
nicke.salbo@hotmail.com
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Lake Vättern and Lake Unden
can be
treacherous waters, with win
d conditions
that change rapidly from cal
m to a gale
in a short space of time. Do
not go out
on these lakes if you are uns
ure about the
weather, even if you suspec
t the fishing
might be good.

Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå
Besöksadress: Sjöängen – Drottning Kristinas väg 2, 696 30 Askersund
(under högsäsong/during high season Hamnen/Harbour Askersund)
Postadress: 696 32 Askersund
Tel: +46 583 810 88
www.visitaskersund.se • info@visitaskersund.se
För våra öppettider, besök | For opening hours, please visit
www.visitaskersund.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, felskrivningar och ändringar.
The publishers can not be held responsible for any misprints, errors or alterations.
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Var rädd om dig – så tänk på
att Vättern
och Unden inte är sjöar att
ta för givna.
Var uppmärksam på vädero
mslag så väl för
dig som är storfiskare eller
bara tar en tur
med båten. Vädret kan växla
mycket snabbt
från nästan stiltje till kuling
och det lugna vattnet för vandlas snabb
till ett stormigt
hav med mycket grov sjö. Så
om du är
osäker på vädret åk inte ut
även om det
nappar som aldrig förr!

