FISKE I SOLGEN 2019
Återförsäljare fiskekort i Solgen
Skälsnäs fiskekortsområde (nordöstra Solgen)

Sandshult fiskekortsområde (nordöstra Solgen)

Johan Olausson, Skälsnäs, 0381-440 07, 070-373 30 01,
uthyrning båt, stugor, www.skalsnasgard.se

Gunnar Thorn-Andersen, Sandshult,
070-323 43 89, uthyrning båt, stuga/rum

Eksjö fiskeklubb vid Åsa (sydöstra Solgen)

Mellby fiskekortsområde (västra Solgen)

•
•

Åsa Fiskegård, 0381-450 30, www.eksjofiskeklubb.se
Eksjö fiskeklubbs sportfiskecenter med butik, boende,
båtuthyrning, båtramp, bemanning sommartid
Eksjö Turistbyrå, 0381–36170, www.visiteksjo.se

• Lars Bergman, Söraby, 0730-33 90 83,
Uthyrning av båt.
• Mattias & Ann Hörlén, Norrby Västergård,
070-318 85 13, www.norrbyangar.se
• Cathrine Jansson, Hammar, 070-518 47 57
Uthyrning stuga, www.hammarvidsolgen.se
• Kerstin Holmqvist, Mellby Norrgård, 076–0497500
• Mats Isacsson, Granebergsvägen, Värne, 070-623 53 64

Priser för fiskekort i Solgen år 2019 (Obs, separata kortpriser för Eksjö fiskeklubbs vatten)
Dag 60 kr
Vecka 300 kr
Årskort 700 kr (årskort giltigt ett år från utfärdandet)
Fiskeregler
Fiske tillåtet med handredskap, som mete, pimpel, kastspö, flugspö. Max två redskap per fiskekort (max 10
angeldon/ismete). Kräftfiske och nätfiske ingår ej. För ett naturligt och hållbart fiske rekommenderas ”catch & release”,
släpp försiktigt tillbaka din fångst, särskilt vid riktat vertikalfiske med ekolod på djupt vatten (> 5 meters djup). Minimimått
gös 50 cm. Ungdomar under 15 år fiskar fritt.
Vänligen respektera gränser för respektive fiskekortsområde, karta får du när du köper fiskekort.
Fisketillsyn bedrivs i sjön och kontrollavgift tas ut vid avvikelse.
Respektera allemansrätten och ta ansvar för natur- och djurliv. Ta med allt skräp och respektera de begränsningar som gäller
för naturreservaten i Solgens övärld, bl a tältförbud på Prästö. Iordningsställda grillplatser finns på Sörö och Prästö.
Sjön Solgen och Solgens fiskevårdsområdesförening (FVOF)
Solgen är en känd fiskesjö och har ett bra bestånd av framförallt gös, gädda och abborre.
Dessutom förekommer sutare, braxen, mört, sarv, lake, ruda, siklöja och signalkräfta.
Jiggfiske efter gös och abborre kan vara mycket givande. Vill man prova på andra
metoder, som släpfiske eller mete, fiskas gösen gärna kvällar och nätter. Även
pimpelfiske vintertid kan vara fint.
Solgen ingår i Emåns avrinningsområde, Solgenåns delavrinningsområde, och är belägen
i Eksjö kommun på Småländska höglandet. Solgen är en måttligt näringsrik sjö med en
areal på 22 kvadratkilometer och ett största djup på 20 meter, medeldjupet är 5,4 m,
belägen 195 meter över havet. Omgivningarna runt Solgen domineras av blandskog samt jordbruksmark med hagar och åkrar.
Solgen är utpekad som värdefullt vatten för natur och för fiske. Kring sjön finns ett rikt fågelliv med bl a mindre hackspett,
mindre flugsnappare, storlom, lärkfalk, havsörn och fiskgjuse. Det finns även ett fast bestånd av utter. Fågeltorn finns i Söraby
och en fin vandringsled går längs Solgenån från Värne till fågeltornet.
Det finns tre naturreservat i Solgen, som skyddar stora delar av sjön och dess öar med ett rikt växt- och djurliv. Solgens norra
övärld, Solgens centrala övärld och Solgens södra övärld. Läs mer om naturreservaten i Solgen via Länsstyrelsens hemsida
eller informationsskyltar vid Mellby badplats och Åsa fiskegård.
Vid Åsa fiskegård (Eksjö fiskeklubb) finns sportfiskecenter med bemanning sommartid. Vid Mellby badplats finns vindskydd,
TC, kanotrastplats samt Solgens båtklubb. Flera fiskekortsförsäljare hyr även ut båtar och boende. Solgen består av flera
fiskekortsområden. Solgens fiskevårdsområdesförening (FVOF) representerar ca 65 markägare runt sjön. Ordförande för
Solgens FVOF är Gunnar Thorn-Andersen, Sandshult.
Mer Solgenfakta finns på
Länsstyrelsen i Jönköpings län: www.lansstyrelsen.se/jonkoping
Eksjö kommun: www.eksjo.se
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