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SPORTFISKET OCH 
FISKETURISMEN 
 
 

Historik 
 
En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske 
från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan på den tiden. I ett protokoll 
från 1943 beslutades det att godkänna 8 st ansökningar för som man kallade ”nöjesfiske”.  
 
Utvecklingen har som i många andra föreningar gått mot att binäringsfisket och husbehovsfisket 
ersatts av rekreationsfiske och riktat sportfiske. Utveckling av fisketurismen har främst skett 
under den senaste 15-års perioden då fler och fler turister fiskar i bl.a. Kiasjön.  
 
 

Upplåtelseformer och fiskeregler 
 
Sedan Kiasjön m.fl. sjöars FVOF bildades 1966 har fiskekortsförsäljningen till allmänheten i sjön 
administrerats av föreningen. Beslut om ramar och regler för upplåtelsen tas av Kiasjöns m.fl. 
sjöars FVO´s årsstämma. Årsstämman hålls senast utgången av mars månad.  
 
 

Upplåtet fiske 
 
Stadgarna 
 
Enligt föreningens stadgar i fjärde paragrafen kring delägarnas fiske så omfattar FVO allt fiske 
och nyttjas av delägarna själva.  
 
Enligt paragraf sju kring upplåtelse av fiskerätt så har föreningen rätt att sälja fiskekort till 
områdets vatten.  
 
 
Nuvarande upplåtelser 
 
Sker genom försäljning av fiskekort. Tillåtna redskap är mete, ismete, trolling, pimpel, spinn, 
flugfiske, angeldon.  
 

Fiskekort för handredskapsfiske (spö) 
 
Fiskekortet (upplåtelseavtalet) berättigar till fiske med handredskap (spö), max 2 spön vid 
dragrodd och trolling.  
 
 
Fiskebestämmelser/regler  
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Följande regler gäller för sportfisket inom vattnen tillhörande Kiasjön mfl sjöars FVO:  
 

• Barn/ungdomar (t.o.m. 15 år) fiskar gratis inom FVO.  
 

• Tillåtna redskap är mete, ismete, dragrodd, trolling, pimpel, spinn, flugfiske, angeldon.  
 

• 15 angeldon får maximalt användas.  
 

• Vid köp av årskort får ett nät, långrev med max 50 krokar, 15 angeldon och 
sportfiskeredskap användas.  

 
• Minimimått gäller på gös och gädda 40 cm.  

 
• Maximalt får två spön användas vid trolling.  

 
• Fiskekort skall alltid medföras och kunna uppvisas för fisketillsynspersonal och 

vattenägare.  
 

• Fiskekortet får ej överlåtas.  
 

• Fiskekortet gäller ej för kräftfiske.  
 
 

Fiskekortförsäljningen 
 
Typer av fiskekort och priser 
 
De olika fiskekortstyperna som säljs är följande och deras nuvarande (2012) priser:  
 
Husbehovskort (vattenägare): 150 kr 
Årskort: 500 kr 
Säsongskort (isfria perioden): 400 kr 
Veckokort: 250 kr 
Dagkort: 50 kr 
Angelkort/ismetekort per dag: 50 kr 
 
Kiasjöns m.fl. sjöars FVO ingår i Högsby kommuns turistfiskekort där totalt 29 vatten ingår.  
Priset för 1-veckaskort är för ungdom 15-18 år 150 kr, vuxen 400 kr och familj 600 kr. Ett 
motsvarande 2-veckorskort kostar 250, 500 respektive 1000 kr.  
 
 

Informationsmaterial 
 
Information för fisketurister finns på diverse hemsidor och genom Högsby kommun. Via 
portalen Svenska fiskevatten (www.svenskafiskevatten.se) kan man läsa om sjöarnas fiske och var 
man kan köpa fiskekort. På föreningens egen hemsida (http://kiasjon.pikabol.se/) finns bra 
information om vattnen.  
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Försäljningsställen 
 
Fiskekort kan köpas på följande försäljningsställen:  
 

• Ekevågs Lanthandel, Kyrkvägen 20, 57072 Fagerhult, 070-3963312 
• Bylyckan, 57993 Grönskåra, 0481-70111 
• Turistbyrån, Storgatan 17, 57930 Högsby, 0491-29164, turism@hogsby.se 
• Älghult cykel och sport, Lenhovdavägen 2, 360 76 Älghult, 0481-63055 

 
Högsby turistfiskekort går att köpa genom Högsby kommun eller genom SMS via portalen 
www.svenskafiskevatten.se 
 
 

Avtal med kortförsäljare 
 
Kortförsäljarna har 10 % provision på försålda kort. Dessa avtal är muntliga.  
 

Årlig statistik över kortförsäljningen 
 
Årlig statistik över fiskekortsförsäljningen från år 2001 framgår av följande tabell.  
 
Tabell 12. Antal sålda kort inom varje kategori samt intäkter mellan åren 2001-2011.  
 
Fiskekort 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Dagkort  91 68 87 46 49 30 55 34 34 54 47 

Vecko  86 76 73 56 52 68 67 37 58 52 57 

Års  8 12 10 18 8 10 9 21 12 8 5 

Säsong  17 17 19 31 29 9 8 13 11 11 37 

Angel  3 2 1 0 0 2 0 6 10 13 1 

Husbehov  7 9 12 14 13 9 10 11 15 14 12 

Övriga     6             525:-   

Summa antal 212 184 208 165 151 128 115 149 122 140 157 

Egna kort 38050 36650:- 37230:- 30940:
- 

25560:- 22460:- 13950:- 22600:- 22340:- 22860:- 21375:- 

Turistkort 1183:50:00 1240:- 2146:- 832:- 1141:- 718:-   529:- 866:- 1316:- 2191:- 

Summa 38099:- 
 
 

37890:- 39376:- 31772:
- 

26701:- 23178:- 13950:- 23129:- 23206:- 24176:- 23566:- 

 
 
I figuren nedan visas de årliga intäkterna från försålda fiskekort. De senaste åren har 
fiskekortförsäljningen ökat och det är framförallt veckokorten som uppvisar en ökning. Detta kan 
visa att en ökad andel turister fiskar i vattnen idag.  
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Intäkter från försålda fiskekort 2001-2011 i Kiasjö n mfl sjöars 
FVOF
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Figur 32. Totala intäkter från sålda fiskekort mellan 2001-2011.  

 
 

Båtuthyrning 
 
I området får man använda båt vid fisket och det är tillåtet att använda motor. Även trollingfiske 
är tillåtet.  
 
Uthyrningsbåtar finns i Kiasjön, Björkhultssjön och Hemsjön. Båt kan hyras på Bylyckan och i 
Fagerhult. Båtarna håller god kondition (se bild 2).  
 
Priset för att hyra båt är 100 kr per dag.   
 
 

Övriga servicefunktioner för sportfisket 
 
Guide 
 
I dagsläget finns ingen guide för fisket.  
 
 

Djupkarta och informationsblad 
 
Djupkartor finns för Feresjön som utgörs av en äldre karta, för Björkhultssjön, för Kiasjön samt 
ån mellan Kiasjön och områdets södra gräns.  
 
Djupkartor för Feresjön, Björkhultssjön och Kiasjön finns utlagt på Internet via 
www.svenskafiskevatten.se 
 
Djupkartor är framtagna i samband med att föreningen gick med i turistfisket för Högsby 
kommun. Djupkartorna biläggs till planen. 
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Idag finns inget informationsblad som är uppdaterat att tillgå utan föreningen hänvisar till sin 
egen hemsida.  
 

Informationsplatser 
 
Det finns informationstavlor uppsatta vid sjöarna.   
 
 

Parkeringsplatser, stigar, vindskydd, grillplatser etc.  
 
Parkeringsplats, båtiläggningsplats, stolar/bord, grillplats finns vid Kiasjön vid Kiatorp. Vid 
Björkhultssjön finns grillplats och badplats och möjlighet att lägga i båt.  
 
 
Landfiskeplatser  
 
Möjligheterna för landfiske är generellt goda. I Kiasjön finns fina platser på östra sidan. I 
Badebodaån kan man fiska från land nedströms Kiasjön och runt Björkshult där större höljor 
finns. Vid Björkhultssjön går det att fiska längs den östra stranden. Runt Feresjön går det också 
att hitta landfiskeplatser men partivis så kan stranden här bestå av sankmark.   
 
 
Turistfiskeföretag 
 
Vid Kiasjön finns en entreprenör som erbjuder boende till familjer, ofta fiskeintresserade. 
Företaget säljer fiskekort.  
 
kianaes (at) ferienhausschweden.com 
Skogsgläntan-Kianäs/Uranäs 
57072 Fagerhult,  Schweden,  
Rüdiger Klapschus3496946. 
Tel. 0046/(0)703496946 
 
I Björkshult finns boende via företaget Leela Retreat:  
 
Torbjörn & Thongriela Dahl  
e-mail info@leelaretreat.se  

Telenr : 0481-70300  
Torbjörn: 070-690 5676 
Thongriela: 070-566 2115  
Adress: Leela Retreat 
Bruksvägen 7, Björkshult 
579 93 Grönskåra 
 
I området finns flera stugor att hyra, bl.a. i anslutning till Kiasjön.  
 
 
Föreningens syn på turistfiskeföretag 
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Föreningen prioriterar sportfisket och turistfisket inom området varför man ser mycket positivt 
på ett utvecklat samarbete med sjöns turistföretagare och välkomnar fler turist- och 
landsbygdsentreprenörer med rötter i bygden. 
 

Sportfisket i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO 
 
Allmänt  
 
Sportfisket i Kiasjön m.fl. sjöars FVO är inriktat på abborre, gädda och gös. Gösen och gäddan 
lockar flest fiskare. Gösen är den art som lockar flest fiskare i Kiasjön. Gäddfisket är bra i 
Björkhultssjön och i Badebodaån är gäddan och abborren talrik. Turistmässigt är det främst 
Kiasjön som lockar där familjeboende och stugor för större fiskegrupper finns.   
 
 

Fångstuppgifter  
 
I Kiasjön är fisket efter gös bra och en snittfångst uppgår till runt en gös per fiskepass. Stor gädda 
fångas regelbundet och 2011 togs en gädda på spö på 10,7 kg i sjön. Gös har fångats på 6-7 kg 
och det fångas regelbundet större gös över 4 kg. En vanlig storlek vid det populära trollingfisket 
efter gös är runt 1 kg. Fisket efter abborre har enligt uppgifter från föreningen blivit sämre i 
Kiasjön men ibland fångas fisk uppåt 1 kg.  
 
I Feresjön har gädda som ska ha vägt mellan 10-15 kg och i Hemsjön har en gädda runt 10 kg 
fångats.  
 
Uppgifterna visar att sjöarna producerar stor fisk av flera arter vilket kan marknadsföras 
ytterligare.  
 
I Kiasjön tas en hel del matgös upp men de flesta inriktade fiskespecialister använder sig av catch 
and release (fånga och släppa tillbaks).  
 
 
Fiskekort Kiasjöns m.fl. sjöars FVO 
 

 


