travel & deals
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www.oberonfishing.com
www.oberonfishing.com
telefon
telefon070
070- -643
6436688
6688
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Kenneth Lilja
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Just nu har vi lediga fiskepaket

2014-2015

.

Kompletta paket med mat, boende, konferens, jaktguide och hundförare.

A14

Vi erbjuder charter och sportfisketurer i Öresund
8

0708-91 28 29 • www.torskturer.se

12

Allt för luftvapenentusiasten!
0451-910 90 VITTSJÖ

B13

C5

34

5

Där äventyret börjar!
Varför köpa dyrt
när man kan handla billigt!

Jakt - Fiske - Uteliv

www.atoutdoor.se
Vxl:
0492-103 60
Magasinsgatan 4, Vimmerby
Södra Långgatan 8, Kalmar

C12
C13
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www.el-ge.se

B11
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Tibro: Mariestadsvägen 27
Tel: 0504-135 18

le

- GPS
- Jaktkläder
- Vapenskåp
- Skjutstöd
- Med mera

040-81 800
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Vare sig det är en bra försäkring
eller hjälp med din utrustning så
finns det många professionella företag i
Sverige som har den service du behöver
när det kommer till jakt & fiske.

Satsa på marknadsledande Petzl. 3 års garanti!
Perfekt för jakt, fiske och friluftsliv – året om!

Whether it is a good insurance
policy or help with your equipment, there are many professional
companies in Sweden that offers the
services that you need.

Pannlampor på nätet sedan 2009. Alltid fri frakt!

40
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www.stockholmsfiske.se

Intresserad av
mänhet?
ning och friluftsliv i all
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, 0171-360 05
Skälbyg. 8, Enköping
www.mixfishing.se

Ett sJäLVkLart VaL

24

TIPS! kraja.se

Hitta ditt boende!

A11

6

Munkedals Herrgård

Fiske & Ca
asund
v
A Upplev lugnet! m

D4

D4

Fiske- och jaktturismbranschen
växer och därmed finns utrymme
för fler företag. Många utbildningar ger
dig redskapen att jobba med jakt & fiske
i framtiden!
För mer information kontakta respektive
utbildningsanordnare.

Imagine fishing grayling, whitefish and
trout in the midnight sun. Find your luck
in Arjeplog where the opportunities exist!
With 8,727 lakes, Sweden’s deepest lake,
Hornavan and Pite River, Skellefteå River
and Lais river, this is Sweden’s richest
municipal water. Just a stone’s throw
from the rivers you’ll find nice
accommodation at Kraja Camping.
Read more at www.kraja.se

Husvagnsplatser
Båtuthyrning
Stugor

Tel.+46 (0) 70 651 40 40
+46 (0)70 651 68 40
Camping, stugor, bastuflotte, grillkåta, båtar, naturstig mm.
29
2

Fiskekort • Båtuthyrning • Fiskeguide
Jaktarrangemang

www.avasund.se • avasund@live.se

C5

32

Vid foten av Flatruet, 20 km norr om Funäsdalen
B7

www.mittadalensfjallgard.se

Tel. 0640-450 08,
070-678 18 22

36

30

Sörbygdsvägen 1, Munkedal 0524-28500
info@munkedalsherrgard.se

28

www.eis-insurance.se

A10

Säljer Husqvarna,
Jonsered, Verktyg.
Återförsäljare åt
Can-am och Swedol.
Auktoriserad servicepartner åt Can-am,
Husqvarna, Jonsered.

Storgatan 2, Charlottenberg, www.edajarn.se
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JAKT

Jakt och Fiskemässor är den
perfekta platsen för alla intresserade! Många proffs är på plats och visar
upp nyheter och de nyaste teknikerna!
Gör ett besök du med!

Hunting and Fishing Fairs are
the perfect place for anyone
interested! Many professionals are
on site and showcases news and the
newest technologies! Make a visit!

Se nedan för några av de mässor som
arrangeras runt om i Sverige.

Below are some of the fairs organized
around Sweden.

7-9 MAR
VILDMARKSMÄSSAN

2-3 AUG
DALARNAS JAKT & FISKEMÄSSA

Stockholmsmässan
Nordens i särklass största, bästa och mest
besökta outdoor event.
By far the largest, best and most visited
outdoor event in Scandinavia.
www.vildmarksmassan.se

Tallhed
Över 100 utställare och massa aktiviteter
inom jakt, fiske, hund och friluftsliv!
Over 100 exhibitors and lots of activities
within hunting, fishing, dogs and outdoor
activities!
www.dalarnasjaktofiskemassa.se

29-31 MAJ
SWEDISH GAME FAIR
Tullgarns Slott
Här finns alla ledande aktörer i branschen på
plats och erbjuder utrustning inom allt som har
med jakt, hund, viltvård och sportfiske att göra.
Here are all the leading companies in the
industry that provides equipment within all
aspects of hunting, dog, game and angling.
www.swedishgamefair.se

Fiskeutbildningar
med kvalitet
och närhet till
fina fiskevatten;
sjöar, tjärnar,
älvar och
fjällvatten

Jakten i Sverige varierar över
landet, från hav, kust och slättland till skog och fjäll. Jägarexamen
är obligatorisk för dig som vill skaffa
jaktvapen. Utbildningen till Jägarexamen ger en bred kunskap om viltarter,
lagstiftning, skytte, tillvaratagande och
om olika jaktformer.
För mer info: www.jagareforbundet.se
The hunt in Sweden varies across
the country, from sea, coast and
plains to forests and mountains. Those
who wish to acquire a hunting weapon.
must have a hunting license. Getting the
license you will get a wide knowledge of
game species, legislation, shooting, procurement and various types of hunting.
For more info: www.jagareforbundet.se

30-31 AUG
SKÅNSKA JAKT & FISKEMÄSSAN

FISKE
Sportfiske med handredskap är
fritt utmed de svenska kusterna
och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.
Det innebär att du får meta, spinnfiska,
pilka och pimpla samt fiska med lina som
har högst tio krokar.
Trolling ingår inte i det fria handredskapsfisket men är tillåtet på allmänt vatten
längs hela kusten.
Om du vill fiska någon annanstans måste
du alltid fråga den som äger fiskevattnet
eller har rätten till fisket om lov innan
du fiskar. I många fall måste du köpa ett
fiskekort för att få rätt att fiska.
Sport fishing with hand tools is
            freely along the Swedish coasts
and in the five large lakes Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren and Storsjön.
That means you can angle, spin fishing,
ice fishing, jigging and fishing with rope
which has ten hooks at the most.
Trolling is not included in the hand tool
fishing but is allowed in public waters
along the coast.

Bosjökloster Slott
Ca 250 utställare erbjuder utrustning för det
mesta inom fritid, jakt, fiske, hund och häst.
Ca 250 exhibitors offering equipment for
hunting, fishing, dog and horse.
www.sjfm.se

If you want to fish somewhere else, you
must always ask the owner of the fishing
water for permission before you fish. In
many cases, you must purchase a fishing
license.

Naturbruksgymnasiet
i Älvdalen erbjuder bl.a.

• Laxfiskeguide
• Jakt- och
fiskeguide

Vill du jaga eller fiska så har vi
alla möjligheter på egna marker.
Se www.munkedalsherrgard.se

För mer info ring: 0684-250 18 / Välkomna!
33

www.kvisslestrommen.com

Jakt och fiskepaket

Här är du nära naturen med över 1000
sjöar och vattendrag, perfekt för fiske!
www.smedjehogen.naturupplevelser.net

B7

Fore more info: contact each organizer.

Låt ditt intresse
bli ditt yrke!

Njut av herrgårdslif i en
underbar miljö

MITTÅDALENS FJÄLLGÅRD

B7

Hotell
Bed & Breakfast

The fishing and hunting tourism
industry is growing and there is
room for more business. If you would like to
work with hunting & fishing in the future
there are many training programs available
that give you what you need.

Bli jaktinstruktör!

p

Ädelfiske i ett flertal sjöar.

Klas Lindborg 076-401 92 52

MÄSSOR

Tänk dig att fiska harr, sik och öring i
midnattssolen. Finn fiskelyckan i Arjeplog där möjligheterna finns! Med 8727
sjöar, Sveriges djupaste insjö Hornavan
och Pite älv, Skellefte älv och Laisälven,
är detta Sveriges vattenrikaste kommun.
Ett stenkast från älvarna finner du
trevligt boende på Kraja Camping.
Läs mer på www.kraja.se

Munkedals
Herrgård

Here is a selection of campsites,
cabins and hotels who all do their
utmost to offer you a perfect and natural
experience with comfort and pleasure. In
addition, they have exciting activities for
those of you who want that little extra.
The choice is yours!

Ensam i landet med detta!

exhibitions

UTBILDNING

Här finns ett stort urval av
campingar, stugbyar och hotell
som alla gör sitt yttersta för att erbjuda
dig en perfekt och naturnära upplevelse
med komfort och trivsel. Dessutom har
dom spännande aktiviteter för dig som
vill ha det lilla extra. Valet är ditt!

Multirullar • Haspelrullar • Flugrullar

Båtförsäkringar

education

BOENDE

Unik service på alla
rullar på marknaden!

En hederlig gammal järnhandel

Välk

D10

C9

URES START!
-WHERE YOUR ADVENT
jakt, fiske, knivar,

Tel:08-582 491 05, Hylsnyckeln 6 i Bro

www.karesuandokniven.com

31

På jakt efter en
ny pannlampa?

B11

Öppettider: mån-fre 11-18, lör 11-15

Handicrafts from Lapland

EIS Scandinavia AB are known to insure
most types and models of boats. With
their insurance, you have a number of
benefits that not often, if ever, are available from any other Swedish insurance
company.
For more info: www.eis-insurance.se

Få effektiv hjälp!

MARIESTAD: Karlagatan 4

et
Vi har d r!
e
v
ö
h
e
b
du

Karesuando

accomodation

Ring 0684-130 22 eller 070-221 65 40

67x47

Besök oss på www.olssonsfiske.se

- Jaktvapen
- Kikarsikten
- Avståndsmätare
- Tubkikare
- Jaktradio

EIS Scandinavia AB är kända för att
försäkra de flesta typer och modeller
av båtar. Med deras försäkringar har
du ett flertal fördelar som oftast inte,
eller aldrig, finns att få hos de svenska
försäkringsbolagen.
För mer info: www.eis-insurance.se

48

Stora fiskar? Vi har redskapen!

19

Göteborg • Deltavägen 4 (Backaplan) • Tel. 031-22 05 70
Skövde • Mariestadsvägen 86 • Tel. 0500-48 69 07

A12

2

Sportfiske!

Ledande inom sportfiske sedan 1966.

eis-insurance.se

22

gävle | göteborg | halmstad | haparanda
helsingborg | jönköping | karlstad | kristianstad
linköping | luleå | lund | malmö | norrköping
stockholm | sundsvall | uppsala | västerås | örebro
örnsköldsvik | östersund | www.naturkompaniet.se

Tel: 0501-135 88
B9

37

Tel. 054-10 19 30 • Kvarnbergsgatan 44 i Karlstad

031-19 78 48 stjarnassportfiske.se

Spöhållare
Nu 69:-

072-564 97 23, Lissvägen 1, ORSA

A12

14

TIPS!

www.teamvidars.se

Kan havsöringsfiske på västkusten!

Öppettider:
Mån-Fre 09:00-18:00
Lör
10:00-14:00

Väskor, hundburar,
Jaktfilmer/radio,
tillbehör m.m.

www.dragsosportfishing.se

21-23 mars på Kistamässan

Bo bra vid västkustens bästa öringsfiske!

A11
A11

10

10 å r s - j u b i l e u m 2005 - 20 14

www.hafsten.se

Uddevalla • info@hafsten.se • 0522-64 41 17

9

För mer information kontakta utbildningsansvarig
Christer Persson, 070-311 94 05, christer.persson@alvdalen.com
Läs mer på: www.alvdalen.com
B9
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B10

Den perfekta
starten på
fiskesäsongen!

HN

Butiker:

Egen tillverkning av produkter till:
- Havsfiske
- Vinterfiske
- Spinnfiske
- Trolling
- Mete
Butik:Torggatan 2, Hjo • 070-228 94 78 B11
Webbshop: www.hjosportfiske.com Välkomna!

Allt för Sportfiske!

Bra service till rätt pris!

Nya Tanneforsv. 15, Linköping • 013-14 10 04

Stjärnås Sportfiske

Din leverantör av
jaktutrustning!

Kameror, lampor, vapen,
kikare, kläder, knivar,
sågar, ryggsäckar.

23
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Vi har även
ammunition

SWEDJAKT.SE

NÄTBUTIKEN FÖR
KVALITÉTSMEDVETNA
JÄGARE!

3150:-

Välkommen till ditt fiskeäventyr i Blekinge skärgård!

SERVICE

B10

C11

Need something for your hunting
or fishing trip? Then visit anyone
of these stores or visit their website and
order what you need. They have Sweden’s best-stocked goods within hunting
and fishery. The stores offer good service
and knowledgeable staff.

B12

info@granobeckasin.com
Blåkullev. 4, 922 95 Granö, 0933 - 410 00
www.granobeckasin.com

service

Behöver du något till jakten eller
fisketuren? Besök då någon utav
dessa butiker eller gå in på deras hemsida och beställ det du letar efter. De har
Sveriges mest välsorterade varor inom
jakt- och fiske. Butikerna erbjuder bra
service och har kunnig personal.

41
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Företagspaket älgjakt

www.liljaevents.se

BUTIKER & UTRUSTNING

D10

Fiskesugen?

D6

shops & equipment

Uppgradera dina prylar!

38

friska luften ute till ha

kenneth@liljaevents

16

D3
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Fr
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HÅKA
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Tel. 070-324 51 43 • www.fisketur.se

D10

Välkommen till

+46 70 296 17 88

www.nedreklaralven.nu

Tel. 0980-81 000
www.kallaxflyg.se 43

F O TO:

A11

hansnordin.com

42

Fjällfiske i norra
Sverige, låt oss
förverkliga
dina drömmar!

D2

Tumlaren o lkomm
M/nS
ch M/S Amigo
havsdoften och d
en
Kä n
vs!

Flerfaldige svenska
mästaren inom
tävlingsfisket erbjuder
professionella
fiskeevents! B9

Välkommen till Mollösund och Sirius Dyk & Fiske

E2

Vi tar dig till ﬁsket, jakten och friheten

F3

Upplev fiskelyckan i sMÖGen!

Gå ut med Sirius på fisketur, sälsafari eller skärgårdstur.
Ta kontakt för tider och bokning på tel: 070-628 14 22 eller
e-post: christer@siriusdykochfiske.se.
www.siriusdykochfiske.se
A12

0684-101 00 • www.bokaharjedalen.se

an

Linda: 073-068 03 41 Kenth:070-393 58 59
www.granssjoarna.se info@granssjoarna.se

Din bokningsbyrå i Härjedalen

Boende & Aktiviteter, Fiskeguidning

FISKA med legendarenalla dagar året om!

17

OBERON
OBERON
HAVSFISKE
HAVSFISKE- -LYSEKIL
LYSEKIL

ÄDELFISKE & RIPJAKT B5
VILDMARKSUPPLEVELSER

www.andensfiske.se/ronny

www.skryllegarden.se

35

B7

fr

C12

070-438 49 68

FREE
MAP

070-822 39 57, 070-657 11 45
klartmankan@gmail.com

Tfn. 046-587 53 • 070-564 27 62

HANS NORDIN

Put and take i Lund
Billigast i Skåne B14

A11

• Stuga- and summer house rental • Fishing boat rental
• Ice fishing • Fishing guides • All-in fishing packages
• Fishing tackle- and gear • Scandinavian agent for
Marcraft custom-built fishing boats

Munkedals Herrgård offers hotel,
conference, hunting and fishing
packages in a traditional setting
near Gothenburg, right next to
Örekilsälven. Gather your friends
and experience a fishing or hunting
event out of the ordinary!

GrATIS kaRta

3

Rögle Sportfiske!

Whether you are experienced
or a beginner, there are many
companies that offer a wide range of
amazing and affordable packages.
Experiences combined with accommodation and transfer, for example.
There is something for everyone!

JAKT & FISKE

C8

Jag tar dig/er med på en oförglömlig fisketur
efter Gädda, Abborre, Gös, Lax
och Havsöring, i Stockholms
skärgård, Mälaren, Vänern
samt Vättern, allt efter årstid!

All utrustning står jag för.
Även mat och boende
ronny@andensfiske.se
ordnas om så
Tel. 070-523 26 92
önskas.

• Färdiga fiskepaket
• 250 km kanotleder

Munkedals Herrgård erbjuder
hotell, konferens, jakt och fiskepaket i en anrik miljö nära Göteborg,
ett stenkast från Örekilsälven.
Samla dina vänner och upplev ett
fiske- eller jaktevent utöver det
vanliga!

Din Bästa Guide

Fiska i Hans Lidmans
berömda vatten!

munkedalsherrgard.se

med tips om

1

Kronobergs Lax AB

Fiske, jakt och många andra äventyr arrangerar vi åt er efter
behov och önskemål! Vi tar emot företag, grupper såväl som
enskilda personer. Tillgång till övernattning finns.

Oavsett om du är rutinerad eller
nybörjare så finns det många
företag som erbjuder fantastiska och
förmånliga paket med varierat utbud.
Såsom upplevelser kombinerat med
boende och transfer. Hitta det som
passar just dig!

FOTO: FORSHAGAAKADEMIN

070-306 85 13 | widmarksvildmarksfiske.com

Jockfall offers both fishing and hunting.
The hunt is conducted in diverse terrain on
your own or with a guide. Here you have a
camping site, cabins, restaurant and a fish
shop that has all the materials you need
for your fishing trip. Perfect for a business
to have conference. Do not miss Jockfallet
with its 9 meter drop where you can watch
the large playful salmons when they travel
up the rapid flood waters, unbeatable!

Upplev äventyret!

SPORTFISKEGUIDE RONNY ANDÉN
Guidade fisketurer • Isfiske • Dykresor

TIPS!

Jockfall erbjuder både fiske och jakt.
Jakten bedrivs i varierande terräng på
egen hand eller med guide. Här finns
camping, stugor, matservering och fiskebod med försäljning eller uthyrning av
allt det material du behöver för ditt fiske.
Perfekt för ett företag att ha konferens
på. Missa inte Jockfallet med 9 meters
fallhöjd är man kan studera de stora
leklystna laxarnas väg uppför de strida
vattenmassorna, oslagbart!

D9

A11

aktiviteter,
boende, butiker,
utrustning,
resor & paket,
utbildning m.m.

TIPS! jockfall.se

Around our expansive country
there are countless enthusiasts
who long to give you a great hunting or
fishing experience in the small or large.
Skilled and experienced guides, who
whould love to show you their favorite
places.

Upplev spänningen!

+46 70 206 73 70
www.sportfishingdalsland.com

2014

RESOR & PAKET

Runt vårt avlånga land finns
otaliga entusiaster som längtar
efter att ge dig en härlig jakt- eller fiskeupplevelse i det lilla eller stora. Duktiga
och erfarna guider som gärna lär dig mer
och tar dig med till sina favoritställen.
Häng på du med!

Tel: 0271-411 50 •kanotcamping.se

Scandinavia AB

AKTIVITETER

Published and produced by

activities

Öppet: Fredag 9-17, lördag 9-18, söndag 10-16. Köp din biljett redan nu på www.sportfiskemassan.se
Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev – vi lottar ut 25 fribiljetter!
45

D10

21

(källa: www.naturvardsverket.se)

SWEDEN
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WWW.FJALLORNA.SE

SVERIGES JAKTSÄSONGER
”BRA ATT HA” WEBBSIDOR

SWEDEN’S HUNTING SEASONS

SOME HELPFUL WEBSITES

VILDSVINSJAKT / BOAR HUNTING

2

Jakttiden för vildsvin sker främst söder om Dalälven och sträcker sig
från 16/4-15/2. Årsunge är lovlig hela året. Sugga med kultingar är
dock fredad året runt.
The hunting season for wild boar occurs mainly south of the Dalälven
and extends from 16/4-15/2. Årsunge is lawful throughout the year.
Sows with piglets, however, is protected all year round.

3

WWW.JAGAREFORBUNDET.SE
En intresseorganisation för de svenska jägarna,
som verkar över hela Sverige. Dels har de ett
omfattande samarbete med olika viltforskningsprojekt.
An association for the Swedish hunters, who
are represented throughout Sweden. They also
have an extensive collaboration with various
wildlife research projects.

JAKT!
FOTO: MUNKEDALS HERRGÅRD

AAKAD

WWW.SJORADDNING.SE
En ideell förening som står för 70% av
sjöräddningen i Sverige.
A non-profit organization which accounts
for 70% of sea rescue in Sweden.

Startar i södra och mellersta Sverige i början av oktober och pågår
cirka 2 månader. I norra Sverige startar älgjakten i början av september och är uppdelad i två perioder med uppehåll för brunsten i
månadsskiftet september-oktober.
Starts in southern and central Sweden in early October and lasts about
2 months. In northern Sweden the moose hunt starts in early September
and is divided into two parts with a break for the rut in late September
and early October.

Jakttiden för rådjur är lång med början 16/8 på hornbärande djur
till 31/12 i norra Sverige där rådjursjakten slutar. Från och med 1/10
är alla rådjur tillåtna. Vissa län har också jakt på hornbärande rådjur
under tiden 1/5-15/6.
Hunting season for deer is long. It starts 16/8 with hunting for bucks
and ends 31/12 in northen Sweden where the deer hunting ends. As
of 1/10 all deer is allowed. During 1/5-15/6 some counties also allows
hunting for horned deer.

RSHAG

ÄLGJAKT / MOOSE HUNTING

RÅDJURSJAKT / DEER HUNTING

E M IN

WWW.SVENSKAFISKEVATTEN.SE
Här kan du söka bland 1800 fiskeområden,
köpa fiskekort online och mycket mycket mer.
Here you can search among 1800 fishery areas,
buy a fishing license online and much more.

FO
F O TO:

Bedrivs mest norr om Dalälven och utövas både höst och vinter.
Höstjakten bedrivs mestadels med stående eller stötande hund.
Vinterjakten sker oftast med smygjakt.
Grouse hunting is practiced both autumn and winter for the most
part north of Dalälven. Fall hunting is mostly conducted with an
upright or an offensive dog. Winter hunting takes place usually
with stalking.

Jakt är ett stort intresse i Sverige som är på frammarsch och har
på senare tid ökat. I Sverige finns nästan 300 000 jägare, varav
cirka 200 000 är frivilligt anslutna till Svenska Jägareförbundet.
En stor del av jakten består av utländska jägare som kommer till
Sverige för att jaga. Ägare av jaktmarker arrenderar ut jakttider
och boende åt jaktturister. Många företag i Sverige utvecklar
och ordnar med attraktiva erbjudanden inom jaktturism.
Framtiden för jaktturismen i Sverige ser mycket ljus ut då
utländska jaktturister står på tur för att få jaga i Sverige!

WWW.SMHI.SE
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut som har dagens extremer och
prognoser.
Swedish Meteorological and Hydrological
Institute, which has today’s extremes and
weather forecasts.

4

WWW.NATURVARDSVERKET.SE
Regeringens centrala miljömyndighet.
Arbetar för ett stärkt och breddat
miljöansvar i samhället.
The government’s central environmental
authority. Working for a strengthened and
diversified environmental responsibility.
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Hunting is of great interest in Sweden and has recently
increased. In Sweden there are nearly 300,000 hunters, of which
about 200 000 are members of the Swedish Hunters Association.
A large part of the hunt consists of foreign hunters who come to
Sweden. Owners of hunting land leases hunting times and
accommodation for hunting tourists. Many companies in Sweden
develops and offers attractive hunting packages. The future of
hunting tourism in Sweden looks very bright since foreign
hunting tourists are standing in line to come to Sweden!

GÅRD

SKOGSFÅGELJAKT / FOREST BIRD HUNTING

Gemensam jaktlycka!
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Är du tjej och fiskeintresserad?
Fjällorna är en rikstäckande fiskeklubb vars
syfte är att få fler tjejer fiskeintresserade.
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Rovdjur i Sverige
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NÅGRA AV SVERIGES VÄLKÄNDA FISKEVATTEN
SOME OF SWEDEN’S WELL-KNOWN FISHING WATER

JOCKFALLET
Här kan man förvänta sig ett fiske i absolut världsklass och samtidigt njuta av närheten till naturen
och komma nära det otroliga skådespelet med
hoppande vildlaxar som Jockfallet bjuder på.

AGA AK
FORSH
A D E M IN

PITEÄLVEN
En av Sveriges nationalälvar med fantastiska
fiskemöjligheter i strömmande eller stilla
vatten. Harrarnas och öringarnas paradis.
(Köp fiskekort på Fiskekort.se)
BYSKEÄLVEN
En av Sveriges största orörda skogsälvar och
mest kända laxälv.
UMEÄLVEN
Umeälven är en 470 kilometer lång
fjällälv som erbjuder ett mycket
varierande fiske. Här kan
man hitta fiskevatten som
gjorda för flugfiske.
(Köp fiskekort på Fiskekort.se)

AMMERÅN
En strid älv med forsar och strömmar och
mest känd för sitt fina harrfiske.

TÄNNÄS
Detta område omfattar inte mindre än
66 olika fiskevatten med bra och
lättillgängligt fjällfiske.
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LULEÄLVEN
Sträckan mellan Boden och Luleå är ett av
Sveriges bästa lax- och öringsvatten därutöver
finns sik, harr, gädda och abborre.

LÅNGAN OCH HÅRKAN
Ett av Jämtlands bästa harrvatten. Rena
drömmen för sportfiskaren med sammanlagt
62 kilometer strömmande vatten!

GIMÅN
En ca 170 km lång skogsälv med strömmar och
sjöar som erbjuder mycket bra fiske.

F O TO:

LAISÄLVEN
En 60 km lättillgängligt älv med
både lugna och vilda forsar samt
grunda och djupa. Perfekt för att
fiska harr och öring!
(Köp fiskekort på Fiskekort.se)

A D E M IN

KALIXÄLVEN
En av Europas sista outbyggda älvar som erbjuder
ett fantastiskt fiske i en genuin landsbygdsmiljö.
Känd för sina enorma stora vildlaxar.
RÅNEÄLVEN
Sveriges största skogsälv och kanske mest
känd för sina stora gäddor.
(Köp fiskekort på Fiskekort.se)
TORNEÄLVEN
Torneälven är Sveriges nordligaste laxälv med
bra fiskevatten i alla dess former.

HARROKJAURATJ
Ligger i Norrbotten och är ett utmärkt
val för den som vill fiska harr.

ARJEPLOGSSTRÖMMARNA
Ett helt unikt natur- och fiskeområde för sport
-fiskaren. Här finns framförallt harr och sik men
strömmarna är mest kända för sin grova öring,
som vandrar in från Uddjaure och Hornavan.

DAMMÅN
Dammån slingrar sig genom höga berg o dalar
i orörd vildmark. Dammån utgör det viktigaste
lekområdet för Storsjöns storvuxna öring.
(Köp fiskekort på Fiskekort.se)
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Let your fishing dreams become reality in Sweden!
Either you like trolling, sportfishing or flyfishing,
the Swedish coastlines, rivers and its largest lakes,
boasts a wide range of the most popular kind of
fish. In Sweden, it’s not uncommon to have an
entire stream or lake to yourself. Sweden offers not
only excellent fishing waters, but peace and quiet,
beautiful scenery, as well as fresh air and pristine
waters – an angling paradise!

KAITUMÄLVEN
En av våra få kvarvarande genuina norrlandsälvar.
Den börjar sitt lopp ur tre jättelika fjällsjöar och är
enligt många den harrtätaste älven i Sverige.

FORSH

Låt dina fiskedrömmar bli verklighet i Sverige!
Oavsett du tycker om trollingfiske, sportfiske eller
flugfiske, har svenska kustlinjer, floder och dess
största sjöar ett brett utbud av de mest populära
typer av fisk. I Sverige är det inte ovanligt att ha
en hel ström eller sjö för sig själv. Sverige erbjuder
inte bara utmärkta fiskevatten, utan också lugn
och ro, vacker natur, samt frisk luft och orörda
vatten - helt enkelt ett sportfiskeparadis!

ÄNGESÅN
Även kallad Flugfiskarens älv och känd för sin storvuxna och stridbara vildlax! Ängesån rinner tvärs
över polcirkeln med över sex mil högklassiga och
varierande flug- och spinnfiskesträckor.
(Köp fiskekort på Fiskekort.se)

F O TO:

FISKE!
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077-579 00 90

INDALSÄLVEN
Indalsälven är en av Sveriges största älvar
på nästan 430 km. Här finns bedårande natur
och mycket gott fiske året runt.
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FLÄSTASJÖN
Bra vatten för mete och stor gädda!
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LAGAN
Bra vatten och rikligt med lax längst
ner och mycket övrigt fiske längre
uppströms.
RÖGLE DAMMAR
Ingår numer i Skrylle natureservat. Här finns bl.a.
gädda, abborre och braxen.

GYLLEBOSJÖN
Gyllebosjön är en ganska djup sjö, vilket
gör den extra intressant för fiske
efter abborre, brax, gädda, gös,
karp, mört, sutare m.m.

A D E M IN

SVARTÅN - ÖSTERGÖTLAND
Här finns flera olika fiskearter men ån kanske
är kanske mest känd för sin riklighet på färna
och sarv.
SOMMEN
Med sitt varierande fiske erbjuder Sommen
stora möjligheter för sportfiskaren men är
kanske mest känd för storrödingen och öringen.
KALMARSUND
Fisket i Kalmarsund är fritt och här lurar
havsöring och många fler arter om
man har tur.
HARASJÖMÅLA
Här kan både spinnfiskaren, metaren och flugfiskaren trivas och få sitt lystmäte tillfredställt.
KARLSKRONA SKÄRGÅRD
Populärt gäddvatten med fritt fiske. Karlskrona
är känt för att vara ett eldorado av stora gäddor.
MÖRRUMSÅN
Ett sportfiskeparadis med totalt ca 24 fiskarter.
Lax är vanligt förekommande längre ner.
TOMMARPSÅN
En typisk skånsk slättå och en av regionens största
reproduktionslokaler för havsöring. Du hittar bl.a.
gädda, abborre, ål, mört och id.
(Köp fiskekort på Fiskekort.se)

AGA AK

HÖKENSÅS
Stort område med Put and Take fiske med
många besökare.
(Köp fiskekort på Fiskekort.se)

HJÄLMAREN
Sveriges till ytan fjärde största sjö
med fritt och bra allroundfiske!
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FORSH

VÄTTERN
Vättern är unik på många sätt och erbjuder
stora möjligheter till ett variationsrikt fiske,
både för yrkes- och fritidsfiskare.
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TIPS!

F O TO:

VÄNERN
Bra allroundfiske med kulturella skatter
utöver det vanliga som passar alla!

MÄLAREN
Bra allroundfiske som passar alla!

fiskekort.se

GRAHN

KLARÄLVEN
Här är harren den vanligaste fångsten
men på vissa platser fångar du
även öring av skaplig storlek.

TYTTBO FORSFISKE
Sportfiskarnas eget vatten där man kan fiska
och bo intill natursköna Dalälven.
(Köp fiskekort på Fiskekort.se)

Fiskekort.se erbjuder fiskekort
till många vatten i hela Sverige
(se exempel på kartan till vänster).
Du handlar via din dator eller
smartphone. Fiskekortet har du i
handen inom några sekunder både
som SMS och E-post. Snabbt och
enkelt! För mer info: fiskekort.se.
You can buy your fishing license
at Fiskekort.se to many waters
throughout Sweden (see examples
on the map to your left). You order
it via your computer or smartphone. Within seconds, both as
SMS and Email, you have your fishing licence in your hand. Easy and
simple! For more info: fiskekort.se

HÅKAN

FORSHAGAFORSEN
Forshagaforsen erbjuder ett unikt fiske efter
insjölax och öring. (Köp fiskekort på Fiskekort.se)

DALÄLVEN
Dalälvens har över 30-talet arter. De vanligaste förekommande är gädda, lax, aborre, öring, gös och harr.

F O TO:

ÖSTERDALÄLVEN
Är cirka 300 km lång och är känd framför allt för sitt fina
harrfiske, men även fisket efter öring kan vara riktigt bra.
Det är främst flugfiske som bedrivs i älven, som i allmänhet
är mycket lättvadad.

“Vägvisande media på en helt ny nivå”
Utgivaren ikläder sig inte någon ersättningsskyldighet
på grund av eventuell uteslutning, oriktigthet
eller ofullständighet på kartan.
Vill du också synas på kartan? Kontakta gärna oss:
054-700 01 77 eller www.visitmedia.se
Gilla oss på facebook.com/visitmedia.se
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