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Åsnen-Nytt 2017
Aktuell information från Åsnentillsynen

Utsättning av bojar runt fågelskyddsområden

Vill du kontakta Åsnentillsynen ring

070-202 22 51.

Släckning av vildbrand

Camping
Allemansrätten är en
fantastisk möjlighet för alla att Tälta gärna något dygn i naturen! Tänk på att tälta där
det är lämpligt, alltså inte där det bedrivs jordbruk och
röra sig fritt i naturen
Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en
sten och tänker. Den är alldeles naturlig för oss! För att
alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till
natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och
andra som är ute. Med allemansrätten följer rättigheter
men också skyldigheter. Vi kan sammanfatta det i att
inte störa – inte förstöra!

Ta med skräpet hem
Vi vill alla ha en ren natur, fri från skräp. Glas, burkar,
plastpåsar och kapsyler kan skada både människor och
djur. Ställ aldrig soppåsen bredvid ett fullt sopställ.

Elda
I Åsnenområdet är det eldningsförbud den 1 april - 30
september! Förbudet gäller inte för markägare.
På alla öar och stränder inom 100 meter från Åsnens
strandlinje är det förbjudet att:
Under tiden 1 april - 30 september göra upp eld utom
på särskilt iordningställda och utmärkta eldningsplatser
som har godkänts av kommunen. Förbudet omfattar
inte matlagning på stormkök, eldning med grillkol/
briketter i camping-/trädgårdsgrill på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra
värmen till brännbart underlag. Förbudet gäller inte
markägaren,
Utanför ”100-metersgränsen” gäller allemansrätten att
du får göra upp en lägereld. Men tänk på att:

inte för nära bostadshus. Ju större risk för att störa någon, desto större anledning att be om lov. Att ta hänsyn
är än viktigare vid fri camping med husvagn och husbil.
Sån camping begränsas av terrängkörningslagen.
Vid övernattning på lägerplatser utmed Värendsleden
finns eldstäder och ved. Lägercheckar kan köpas på
Getnö gård och Torne camping

Skyddad natur
I naturreservaten och i fågelskyddsområdena gäl¬ler
speciella regler hur du får vistas i områdena. Ibland är
allemansrätten begränsad. Läs vad som gäller för respektive område på informationstavlan vid parkeringen.
Fiskgjusar, havsörnar och lommar är störningskänsliga
fåglar. Om du ser att fåglarna störs och flyger upp så
skall du se till att ta dig ifrån platsen snarast. Fågelskyddsområden i Åsnen går ofta en bit ut i vattnet så
tänk på att inte befinna dig innanför bojarna. Tillträdesförbudet är olika beroende på var i sjön man befinner
sig. För vissa områden gäller 1/2-15/8 och för andra
1/4-31/7.

Organiserat friluftsliv

Äventyrsturism och annat organiserat friluftsliv har stor
möjlighet att använda allemansrätten för aktiviteter.
Allemansrätten kan användas kommersiellt och av
många användare samtidigt. Det finns stora krav på den
som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark.
•

Skaffa nödvändiga kunskaper

Inte elda om det råder minsta fara för brand. Vid
torrt väder råder ofta eldningsförbud.

•

Välj lämplig plats

•

Genomför skydds- och försiktighetsåtgärder

•

Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig,
inget torrt gräs i närheten

•

•

Inte elda direkt på, eller alldeles intill berghällar. De
spricker sönder och får sår som aldrig läker.

Informera deltagarna om allemansrätten. Det allra
bästa är om arrangören tar kontakt med markägare,
kommun och länsstyrelse innan aktiviteterna inleds.

•

Släcka elden ordentligt. Ingen rök skall synas

•

Inte lämna några spår efter elden i form av eldstad
eller liknande.

•
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Hundar
Hundar får självklart följa med i naturen. 1 mars –
20 augusti är djurlivet känsligt och då får hundar inte
springa lösa. Även under annan tid på året måste du ha
din hund under sån uppsikt att den inte stör eller skadar
djurlivet och andra människor.

Jakt och fiske

Vandra, cykla, rida…

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. I sjön Åsnen
köper du fiskekort. Se sidan 5 vad som gäller. Man får
inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Alla vilda djur och
fåglar är fredade. Djurarter som hotas av utrotning är
fridlysta, till exempel alla grodor och ormar.

Vi har en härlig möjlighet att vara i naturen och göra
många olika aktiviteter. Vi svenskar är väldigt intresserade av uteliv och natur. För att alla ska kunna njuta av
naturen finns det några saker som är bra att tänka på:

Bad och båt
Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du
får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja
och övernatta något dygn i båten. Samma hänsyn mot
omgivningen som på land gäller. Alltså inte störa– inte
förstöra. För att alla ska kunna njuta av naturen vid och
i vattnet finns det några saker som är bra att tänka på:

•

Tänk på att inte skada gröda, skogsplantering eller
annan känslig mark.

•

För att inte störa de som bor i området, tänk på att
inte gå över eller vara på någons tomt. De boende
har rätt att vara ostörda.

•

Tänk på att inte hindra markägare i deras verksamhet.
När man rider eller cyklar i terrängen
är det risk för markskador. Tänk på att inte rida
eller cykla över mjuka, ömtåliga marker, i markerade
motionsspår, skidspår eller vandringsleder.

•

•

Om du passerar inhägnad betesmark, tänk på att
inte störa djuren eller skada stängsel. Stäng grinden
efter dig så att boskapen inte kommer lös.

•

Tänk på att inte förtöja eller gå iland vid en tomt
eller där det är särskilt tillträdesförbud, till exempel
till skydd för fågellivet och sälar.

•

Det går bra att förtöja båten tillfälligt vid någon
annans brygga om den inte hindrar ägaren. Men inte
om det är en tomt förstås. Kontakta gärna markägaren.

•

Det kan finnas särskilda regler, till exempel fartbegränsning och tillträdesförbud.

•

Tänk på att vissa växter är fridlysta och att de inte
får plockas. Orkidéer är fridlysta i hela landet.

•

Tänk på att motorbåtar behöver tänka mer på hänsynen än tystare båtar.

•

Tänk på att inte ta kvistar, grenar, näver och bark
från växande träd. Det samma gäller stora mängder
lavar och mossa. Det skadar naturen.

Plocka blommor, bär, svamp,
kvistar…
Plocka gärna blommor, bär, svamp, ris och grenar från
marken. För att inte skada naturen
finns det några saker som är bra att tänka på:
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Nationalparksprojektet
Tidplan
I slutet av 2017 är det planerat att det ska finnas ett färdigt förslag till nationalpark. Det innebär att arbetet med
områdets gräns, föreskrifter och skötselplan ska vara
klara. Beslut tas i slutänden av riksdagen. Innan dess ska
förslaget ha remitterats så att synpunkter kan lämnas.
Förslaget kommer då att ligga tillgängligt på hemsidan.
En viktig förutsättning för att förslaget ska kunna skickas ut på remiss är att markägarförhandlingarna kommer
i hamn under våren.
Entréer och andra anordningar
Under året fortsätter bygget av entré vid Trollberget och
entré vid Sunnanbron vid Bjurkärr. Entréerna omfattar
P-plats för bil och buss, stigar, enkel raststuga, information, brygga och toalett. Mellan Trollberget och Hulevik
kommer även en ny kanot/cykelrastplats att anläggas.
Större bygginsatser kommer att upphöra under perioden
1 maj – 15 augusti för att begränsa störningar.
Andra åtgärder med strövstigar, restaurering m.m. pågår
också på Bergön och vid Toftåsa myr.

Vill du veta mer
Läs mer om arbetet med Åsnens nationalpark:
www.nationalparkasnen.se och följ oss på Facebook
eller Instagram: Åsnens nationalpark
Frågor kan ställas till e-post:
asnensnationalpark.kronoberg@lansstyrelsen.se
(till denna adress kan du även anmäla om du vill vara
med på sändlista för e-post)
eller
Telefon till Länsstyrelsen:
Helene Pettersson, Annika Bladh eller Catti Sammelin,
växel 010-223 70 00

Varmt välkommen att upptäcka naturum!

På Huseby Bruk hittar du naturum Kronoberg. Här visas bland annat en stor utställning om djur och växter från
hela länet. Har du fortfarande inte sett älg, varg och vildsvin i skogen, så kan du se dem på naturum. Naturum är
öppet dagligen 10-17 juli - augusti (Midsommarafton är stäng).
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Miljoner i kampen mot sjögull
Med ett stöd om 6,7 miljoner kronor från Havs
och Vattenmyndigheten möjliggörs nu en storsatsning för att få stopp på spridningen av den
främmande vattenväxten sjögull i Mörrumsåns
vattensystem. Länsstyrelsen startar ett treårsprojekt för att intensifiera arbetet och vända
den negativa trenden med fortsatt spridning av
växten.
Förväntat resultat är att bekämpa minst 45 000 kvadratmeter sjögullsbestånd. Det skulle innebära att den
negativa trenden kan stoppas. Bekämpningen kommer
att ske på strategiska platser för att motverka ytterligare
spridning. Länsstyrelsens förhoppning är att få igång
ett utökat samarbete med berörda kommuner för att
övervaka växtens utbredning, men också för att sprida
information och kunskap om växten. Tingsryds kommun har påbörjat årets bekämpning. Nya ramar har
tillverkats under vintern och lagts ut på isen i Kallsjön.
Huvudmålet för årets bekämpning är att få bort sjögull
från Urshultsviken och Kallsjön. Bekämpning kommer
också att ske i andra områden där risk för spridning av
växten är stor i till exempel Brändeborgsfjorden där
många båtar och kanoter passerar, samt vid båtbryggan
i Ryd.
Alla som vistas på och vid sjön måste hjälpas åt och
vara försiktiga för att undvika att sjögull sprids vidare
till nya vattenområden

: Sjögull har gula kronblad med frasig kant och blommar under juli till
augusti, då den syns på långt håll som täta lysande gula mattor. Bladen
blir upp till 12 cm och har tydlig vågad kant och något rödprickig
undersida.

FAKTARUTA
För att uppnå målen med bekämpningen
måste vi alla hjälpas åt!
En allmän uppmaning är att undvika områden med
sjögull vid vistelse på sjön eller i dess strandzoner.
• Kör inte båt eller paddla kanot/kajak genom
eller i nära anslutning till kolonier med sjögull.
Lösryckta växtdelar kan flyta iväg och bilda nya
kolonier nedströms.
• Fiska inte i eller nära sjögullsbestånd. Simma
inte i bestånden det kan vara farligt eftersom växtligheten är mycket tät.
• Växten får inte spridas till andra sjöar eller
vattendrag. När du flyttar båtar, kanoter, fiskeredskap m.m. från Åsnen till andra vattenområden,
rengör noga så att inga växtdelar från sjögull
flyttas med.
• Om du har sjögull i din damm får du inte
flytta den till andra vattenområden.
Hör av dig till Länsstyrelsen i Kronoberg om du vill
ha råd och hjälp med att bekämpa växten.

Bildtext: Metoden som utvecklats innebär att aluminiumramar med
fiberduk placeras ut på vattenytan över sjögullskolonierna och avskärmar växten från solljuset. Detta resulterar i att växten dör på en eller
två växtsäsonger. Foto: Christer Kaisajuntti
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Föreningen Destination Åsnen har som syfte att,
tillsammans med alla som verkar och bor i området,
arbeta för en positiv och klok utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet. Åsnen ska utvecklas till
en attraktiv destination för både svenska och utländska besökare och för alla invånare.
Destination Åsnen har beviljats projektmedel för
ett 3-årigt projekt som heter ”Nationalparksdestination Åsnen” och som finan¬sieras av kommunerna,
Leader Linné, SydostLeader samt Region Kronoberg.
Det stora engagemanget hos finansiärerna visar hur
viktigt arbetet är kring Åsnen, dels för den levande
landsbygden dels för att Åsnenområdet ska fortsätta
vara en fantastisk plats att bo och verka i, men även
för att områdets besökare ska erbjudas aktiviteter
med hög kvalitet.

NATIONALPARKSENTRÉ I TROLLBERGET, ÅSNEN
För att uppmärksamma Nationalparkernas dag visar vi hur långt
vi har kommit med bygget av entrén i Trollberget söder om
Hulevik. Skir bokskog, fågelsång och sjöutsikt. Om allt går enligt
planerna ska den nya bryggan stå klar! Vi svarar på frågor om
nationalparksprojektet.

Kontakt: Helene Pettersson, 010.223 74 56,
helene.petterssonlansstyrelsen.se
Plats: Vid nya P-platsen ca 1 km söder om Hulevik på
väg mot Horgeboda
Tid: Torsdagen den 25 maj kl 10.00-14.00

Projektet ska bl.a. ge stöd åt aktörer att öka sin kunskap om områdets natur- och kulturvärden och om
hur man kan ha ett större miljötänk som gagnar den
goda livsmiljön så att även kommande generationer
kan njuta av storlommens rop över vattnet! Det blir
stort fokus på att hjälpa företag och föreningar med
utveckling av nya aktiviteter i området, t.ex. att kunna
boka en guide att ha med sig. En efterfrågan som
både kan skapa arbetstillfällen för bl.a. ungdomar och
som då gör att vi kan lotsa besökare på ett sätt som
värnar känsliga naturmiljöer!
Vill du veta mer om projektet, bli medlem eller få
vårt nyhetsbrev kontakta på info@destinationasnen.
se eller på tel. 070 – 862 25 80. Du hittar mer info på
www.destinationasnen.se.

TRÄFFA EN NATURFÖRVALTARE!!
VILL DU OCKSÅ BLI EN?

Hur vägleder man turister? Vad betyder allemansrätten? Vad
får man göra när man är på sjön och vad får man absolut inte
göra?
Upptäck hur värdefull sjön Åsnen är. En av Smålands största
turistmål. Åsnentillsynen bedriver tillsyn på sjön för att skydda de
värdefulla arter som finns där såsom Havsörn, Fiskgjuse m.m.
Vi bjuder på information, fika och tipsrunda.
Välkommen Hälsar Åsnentillsynen genom
Peter Mattiasson, Emil Persson och Annette Petersson

Plats: Huleviks småbåtshamn
Tid: Torsdagen den 4 maj kl 15.00-18.30
Målgrupp: Barn och familjer, närboende och
intresserade.

Mer information om aktiviteter i Kronobergs län kan du läsa i
Naturutflykter 2017.
Foldern hittar du på lansstyrelsen.se/kronoberg
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Information från Åsnens Fiskevårdsområdesförening (Fvof)

För att få fiska i Åsnen krävs fiskerätt eller att man löst
ett fiskekort. Fiskekort finns som dagkort, veckokort,
månadskort samt årskort. Fiskekorten gäller för hela
sjön men ett billigare årskort som enbart är giltigt i
respektive skötselområde finns också. Kommuninvånare
från Växjö, Tingsryd eller Alvesta har rabatt på årskorten. Fiskekort gäller som familjekort och barn/ungdomar under 16 år fiskar gratis. Fullständiga regler finns
hos fiskekortsförsäljarna och på anslagstavlor runt sjön.
Fiskerättsinnehavare med familj får fiska med spö inom
hela sitt skötselområde med samma regler som gäller för
fiskekort. Där man har fiskerätt får man också lägga ut
fasta redskap (nät, ryssja, mjärde, långrev etc.).
• Priset på dagkort är 100 kr och på veckokort 300 kr.
• Åsnens Fvof säljer fiskekort på nätet, gå in på
www.ifiske.se.

Farledskarta:
Ny djup- och farledskarta: Den nya kartan i pappersformat och som digitalt sjökort kommer att innehålla
djup, farleder, stenar och grund och kommer att vara
klar till försäljning till sommaren. Sjökortet kan användas i Lowrance ekolod.

Regler vid fiske:
• Totalt max två fiskar/dag av gös/gädda och fiskekort.
• Vid trolling gäller max två spön per fiskekort.
• Fiskekort ska medföras vid fiske och uppvisas med
giltig legitimation vid anfordran.
• Fiskekort ger inte rätt till vistelse inom fågelskyddsområden med tillträdesförbud.
• Alla fasta redskap ska vara tydligt märkta med ägarens namn, telefonnr och fastighetsbeteckning.
• Nät ska vara utmärkta med väl synliga bojar i
bägge ändar, små vita dunkar syns dåligt när det
blåser! Fvof subventionerar en mycket tydlig boj
för utmärkning av redskap. Vid intresse kontakta
någon ur styrelsen för mer information.
• Tydlig boj för utmärkning kan köpas hos Fvof,
kontakta någon i styrelsen för mer information.
• Nätkoppel ska ha ytterligare bojar (200 m nät = 3
bojar, 300 m nät = 4 bojar osv).

Fiskfakta:
Gös: Fiske efter gös är förbjudet under dess lekperiod
(1/5 – 31/5) och kommer att kontrolleras av tillsynen
(överträdelse innebär böter samt beslagtagen utrustning och fångst).
Kräftfiske: Fiskerättsägare får fiska kräftor under tiden
5 augusti till 11 september 2016. Minimimått 10 cm.
Övrig tid gäller kräftfiskeförbud.

• Nät ska vittjas minst 2 ggr/vecka och andra fasta
redskap minst 1 gång/vecka.
• Fiskerättsinnehavare ska kunna styrka sin fiskerätt,
enklast genom att visa giltig legitimation vid tillsyn.
• Det är inte tillåtet att överlåta sin fiskerätt inom
samfällt vatten till någon annan. Fvof kommer
att öka sin kontroll under året för att beivra detta.
Redskapen kommer att beslagtas och polisanmälan
göras.

Ålfiske: minimimått 70 cm.
Gädda: minimimått 50 cm, maxmått 80 cm.
Gös: minimimått 45 cm, maxmått 70 cm.
Öring: Minimimått 40 cm.
Spegelkarp: Får tas upp från och med i år.
Mink: Fångstpremie 300 kr.
Utsättning 2016: Ålyngel för 230 000 kr.

Ytterligare information ges av:
Gösta Hyltén-Cavallius 070-588 42 25.
Gösta Johansson 0477-210 00.
Börje Sigfridsson 073-035 25 35.
Hemsida www.asnensfvo.se.
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Vad är Åsnentillsynen?

Åsnentillsynen arbetar förebyggande för att förhindra
skador på naturen samt hjälper och informerar besökare
om vad man behöver tänka på vid vistelse på och ikring
sjön. Åsnentillsynen patrullerar med båt över hela sjön
och utövar fisketillsyn, släcker bränder och håller området rent, mm. Information om regler ges på flera språk
och Åsnenkartan sätts upp på anslagstavlorna runt sjön.
Tillsynsmannen jobbar inte varje dag och har inte jour.
Får du inte svar lämna meddelande så återkommer
tillsynsmannen till dig. Vid akutfall (olycka, saknade
personer, skogsbrand) ring alltid SOS Alarm 112.

Inför säsongen har Åsnentillsynen investerat i en ny båt
och kommer framöver att disponera två båtar.

Ny båt.
Foto: Thorbjörn Andersson

Åsnentillsynens personal 2017

Finansiärer av Åsnentillsynen

Åsnens fiskevårdsområdesförening
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