
ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten ger oss rätt att vistas i naturen, 
även på privat mark, för att exempelvis plocka 
bär och svamp. Du får gå över någon annans 
mark när du ska till ett fiskevatten och du kan 
också tillfälligt använda en brygga om den 
ligger utanför en tomt. Det är tillåtet att gå i 
land, bada och tillfälligt förtöja vid en strand 
som inte tillhör någon tomt eller är skyddad för 
fågelliv. Du får även tälta något enstaka dygn i 
naturen. Lämna inte kvar skräp och var försiktig 
om du gör upp eld. I skyddade naturområden 
gäller särskilda regler som finns att läsa om på 
plats. Mer information om vad allemansrätten 
innebär finns på naturvardsverket.se

SMÅLANDS SJÖRIKE
I sydvästra Småland ligger sjön Bolmen, 
omgärdad av fyra kommuner – till-
sammans utgör de Smålands sjörike. 
Ett rike där naturen är på sitt allra mest 
generösa humör – ett rike som är öppet  
för alla. sjoriket.se

FEGEN INSPIRATION 
AREA
Fegen är både en sjö och ett naturreservat 
som ligger på gränsen mellan tre län. 
Platsen bjuder på ett rikt djurliv och det 
finns alla möjligheter till ett aktivt friluftsliv 
i den sköna naturen. Sommartid kan du 
besöka turistbyrån i Fegen. visitfegen.se

FISKEKORT
Gipro Fiske tillhandahåller fiskekort för de 
flesta av kommunens fiskevårdsområden.

Gipro Fiske 
Södra Storgatan 9, Gislaved 
0371-142 40

FISKARTER

I Gislaveds kommun finns det 388 sjöar...

FISKE I GISLAVEDS 
KOMMUN
Gislaveds kommun erbjuder med sina 388 
sjöar och flera vattendrag ett spännande fiske 
efter bland annat aborre, gädda och gös. Fisket 
varierar från Sveriges tionde största sjö Bolmen 
till ån Nissan som rinner från norr till söder 
genom hela kommunen. För att få fiska krävs 
fiskekort eller tillstånd från fiskerättsägaren. 
Under respektive fiskevårdsområde finns 
information om var det går att köpa fiskekort. 
Vissa fiskevårdsområden hyr ut båtar och 
det kan även finnas tillgång till båtramp och 
grillplats. Var noga med att ta reda på vilka 
fiskeregler som gäller i de olika sjöarna. Att följa 
reglerna och riktlinjerna bidrar till fiskevård och 
ett mer hållbart fiske.

På iFiske.se finns information om ett antal 
fiskevårdsområden i Gislaveds kommun. 
Här går det att köpa fiskekort till vissa 
områden direkt på nätet.

FISKE
KARTA OCH INFORMATION 
FÖR GISLAVEDS KOMMUN

Gislaveds kommun erbjuder en fantastisk natur 
med flera naturreservat av olika karaktär.

Vid frågor eller beställningar av broschyrer 
kontakta turism@entergislaved.se

www.entergislaved.seMER ATT GÖRA
I Gislaveds kommun finns ett rikt kulturliv och en 
mångsidig landsbygd, som gör en mängd fritids- 
och utomhusaktiviteter möjliga under hela året.

KANOT
Paddla kanot och lev ett härligt 
friluftsliv på och utmed Nissan, 
en av Smålands vackraste åar 
med en magnifik natur runt 
omkring, eller i någon  
av kommunens 388 sjöar.

DJURLIV
Här i dom djupa delarna av 
Småland är naturen alltid nära. 
Det finns ett rikt djurliv och du 
kan få se både älg och rådjur, 
tranor och tjädrar bland många 
andra djur.

VINTERSPORT
Vintertid kan du bland annat 
njuta av södra Sveriges största 
skidanläggning, Isaberg 
Mountain Resort, en skidort 
med 11 nedfarter och naturligt 
läge mitt i vildmarken.

MUSEUM/KULTURMILJÖ
Upplev bygdens historia på 
platser som bland annat Gislaveds 
industrimuseum, Villstad kyrkby, 
Ölmestads skolmuseum eller 
Domarringarna i Smålandsstenar.

FÅGELSKÅDNING
Våra vackra grönområden 
ger många möjligheter 
till fågelskådning. Både 
Anderstorps Stormosse 
och Sjön Draven är väl 
värt ett besök för den 
fågelintresserade.

CYKEL
Cykla på asfalterade vägar eller 
mysiga grusvägar utmed gröna 
ängar och härliga sjöar. Här 
finns det cykelleder som passar 
alla smaker och åldrar. Söker 
du fart och spänning? Då är 
Isaberg Mountain Resort rätta 
stället för dig. Där finns flera 
olika mountainbikeleder med 
varierande svårighetsgrad.

VANDRING
Här finns många vandringsleder, 
både för den äventyrliga och 
för barnfamiljen. Du kan välja 
mellan allt från lite enklare 
dagsturer till att vandra och 
leva vildmarksliv på längre 
etapper.

RACING
Racingen är en stor del av vår  
plats historia. För den racing- 
intresserade finns här både  
Scandinavian Raceway i 
Anderstorp och Speedway-
banan i Gislaved.

BAD
För den badsugne finns här 
många fina badplatser för 
hela familjen. Det finns även 
ett populärt utomhusbad vid 
Hörsjöns camping, med pool, 
kiosk och minigolf.

ABBORRE
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Kommungräns

TECKENFÖRKLARING

Vägar

Järnväg

Sjö

Tätbebyggelse

Mosse

Båtuthyrning

Båtramp

Vindskydd

Grillplats

1   RASJÖN, RAKALVEN      

Sjöar: Rasjön, Rakalven

Fiskar: abborre, gädda, gös, mört, sik, ål, lake

Fiskekort: Ifiske

Fiskeinfo: Båtramp finns. Båtar för uthyrning 
finns i Bondstorps hamn: Sture Gunnarsson,  
tfn +46 (0)70 549 47 07 
Flera grillplatser i området. Fiske från land är 
möjligt. Parkering.

2   STENGÅRDSHULTASJÖN      

Sjöar: Stengårdshultasjön, Lillesjön, delar av 
Radan uppströms och nedströms

Fiskar: gädda, abborre, mört, lake, ål, sik, sutare

Fiskekort: Ifiske, Gipro

Fiskeinfo: Båtramp finns. Båtuthyrning:  
Brittmari Axelsson, Sandsebo, 330 27 Hestra,  
tfn +46 (0)393 420 59 
Fiske från land är möjligt. Parkering.

www.stengardshultasjon.n.nu

3   NISSASJÖARNA      

Sjöar: Norra Gusjön, Hammarsjön, 
Algusttorpasjön, Vikaresjön, Södra Gussjön, ån 
Nissan från Alabo ”Stock”, bron mot Skillingaryd 
ner till bron vid Båraryds by

Fiskar: abborre, gädda, gös, brax, mört, siklöja, 
öring, id, lake, sutare, ål

Fiskekort: Ifiske, Gipro

Fiskeinfo: Båtramp finns. Båtar för uthyrning 
finns på Isaberg Mountain Resort. Grillplatser 
och Vindskydd erbjuds. Fiske från land är möjligt. 
Parkering.

www.nissasjoarna.se

4   ILLERÅSASJÖN

Sjö: Illeråsasjön

Fiskar: abborre, gädda, mört, ål

Fiskeinfo: En naturlig iläggningsplats finns i Sjölid. 
Där finns även vindskydd och grillplats. Fiske från 
land är möjligt. Parkering.

5   MALENSJÖARNA      

Sjöar: Mörke-Malen, Store-Malen, Lille-Malen, 
Kroksjön

Fiskar: abborre, brax, gädda, gös, mört, sik, ål

Fiskekort: Ifiske, Gipro

Fiskeinfo: Båtramp finns i Store-malen.  
Båtar för uthyrning finns i Store-malen  
samt Mörke-malen: Mari-Ann Andersson,  
tfn +46 (0)70 688 74 86 
Det finns flera grillplatser i området. 
Fiske från land är möjligt. Parkering.

7   ANDERSTORP

Sjöar: Bråarpasjön, Hallasjön, Svarvaretorpasjön, 
Hagsjön, Fryebosjön, Agnsjön, Lommagölen

Fiskar: brax, abborre, gädda, mört, ål

Fiskekort: Ifiske, Rosa Kiosken Anderstorp

Info: Fiske från land. Parkering.

8   HORNBETASJÖN      

Sjöar: Hornbetasjön, Mossebosjön, Skogssjön

Fiskar: abborre, gädda, mört, gös, sutare

Fiskekort: Ifiske, Gipro

Fiskeinfo: Båtramp finns i Hornbetasjön.  
Båtar för uthyrning finns i Hornbetasjön, 
Mossebosjön och Skogssjön: Leif Andersson,  
tfn +46 (0)70 634 69 69 
Fiske från land är möjligt. Parkering.

9   MAJSJÖN      

Sjöar: Majsjön, Assbrunnen, Saxesjön

Fiskar: abborre, brax, gädda, gös, mört, sik, ål, 
lake, sutare

Fiskekort: Ifiske, Gipro

Fiskeinfo: Båtramp finns i norra delen av Majsjön. 
Båtar finns att hyra hos Anders Eliasson,  
tfn +46 (0)70 689 10 57 och Svea Johansson,  
tfn +46 (0)70 819 20 50 
Fiske från land är möjligt (kastbrygga). Parkering.

15   SPADEN      

Sjö: Spaden

Fiskar: abborre, brax, gädda, gös, mört, ål, sutare

Fiskekort: Ifiske, Gipro

Fiskeinfo: Båtramp finns i norra delen av sjön. 
Båtar uthyres av Nils Johan Larsson,  
tfn +46 (0)70 739 734 576 och Kent Eriksson,  
tfn +46 (0)706 392 096 
Grillplats finns på Abborön. Fiske från land  
och brygga är möjligt. Parkering.

16   FEGEN

Sjö: Fegen

Fiskar: abborre, brax, gädda, gös, mört, sik, lake

Fiskekort: Ifiske, Gipro

Info: Naturlig iläggningsplats finns vid 
Sandviks kyrka. Vindskydd och grillplats finns i 
Grävlingsbacken och Boberg. Fiske från land är 
möjligt. Parkering.

fegenfiske.se

17   HURVEN

Sjö: Hurven

Fiskar: aborre, brax, gädda, mört, sik, ål, lake

Fiskekort: Stefan Samuelsson,  
tfn +46 (0)70 606 35 85 och Börje Hammar,  
tfn +46 (0)70 513 005 15

Info: Naturlig iläggningsplats finns i Hörebo.  
Fiske från land är möjligt.

18   HENSJÖN      

Sjö: Hensjön, Holken, Eldsjön 

Fiskar: gädda, abborre, ål, brax, sutare, gös

Fiskekort: Ifiske

Info: Båtar för uthyrning finns hos Arne Svensson, 
tfn +46 (0)345 305 05 
Grillplats finns vid badplatsen. Fiske från land är 
möjligt.

19   HALLASJÖN      

Sjöar: Hallasjön, Kosjön, Stora Sävsjön, Stora 
Iglasjön, Spånsjön

Fiskar: abborre, brax, gädda, sutare, mört, ål

Fiskekort: Åke Claesson, tfn +46 (0)70 602 37 47, 
Roland Magnusson, tfn +46 (0)70 602 37 47

Info: Båtar uthyres av Åke Claesson,  
tfn +46 (0)70 602 37 47 
Fiske från land är möjligt.

20   BOLMEN

Sjö: Bolmen

Fiskar: gädda, gös, abborre, lake, ål , sutare, brax, 
öring

Fiskekort: Ifiske, Gipro Fiske

Fiskeinfo: Båtramp och grillplats finns i Kåratorp.

bolmensweden.com

FISKEKARTA GISLAVEDS KOMMUN
med sjöfakta, arter och fiskekortsinformation

11   STORASJÖN – SÄVSJÖN

Sjöar: Storasjön, Sävsjön, Hallasjön, Yxasjön, 
Arvidabosjön, delar av Västerån

Fiskar: abborre, brax, gädda, sik, sutare, gös, 
mört, regnbågslax

Fiskekort: Gipro Fiske, Johannes Turesson, tfn 
+46 (0)73 753 69 66

Fiskeinfo: Naturliga iläggningsplatser finns  
i Storasjön, Yxasjön och Arvidabosjön.

12   SÖINGEN      

Sjöar: Söingen, Ilasjön

Fiskar: gädda, abborre, brax, mört, ål

Fiskeinfo: Båt uthyres av Stig Karlsson,  
tfn +46 (0)371 370 32.

13   BORLÅNGEN

Sjö: Borlången

Fiskar: gädda, abborre, mört, sutare, brax

Fiskeinfo: Fiske från land är möjligt.

6   BÅRARYD

Sjöar: Kyrkesjön, Moasjön, Morgensjön,  
Moa sågbäck

Fiskar: abborre, brax, gädda, mört

Fiskekort: Gipro, Båraryds handeslträdgård, 
Våge Svenningsson, tfn +46 (0)70 211 29 24

Fiskeinfo: Fiske från land är möjligt. Grillplats 
finns vid Kyrksjöns badplats.

10   GRÄSKEN      

Sjöar: Gräsken, Lille-Gräsken, Dalsjön, Rocksjön

Fiskar: abborre, brax, gädda, mört, gös, ål, siklöja, 
sutare, lake

Fiskekort: Ifiske, Gipro Fiske

Fiskeinfo: Båtramp samt finns utanför Stägelhult. 
Båtar uthyres av Lennart Norström,  
tfn +46 (0)70 546 04 27 
Fiske från land är möjligt.

14   ANGÅSORTEN      

Sjöar: Tyngeln, Lången, Värsjön, Föresjön, 
Angsåssjön, Soten

Fiskar: abborre, brax, gädda, gös, mört, ål, 
sutare, bäcköring

Info: Båt uthyres av Roland Johansson,  
tfn +46 (0)70 541 82 09 
Fiske från land är möjligt.
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