
Tibro 
+46 (0)504 184 00 
+46 (0)504 180 00 
www.tibro.se 

Tidaholm 
+46 (0)502 60 62 08 
www.tidaholm.se

Hjo 
+46 (0)503 352 55 
www.visithjo.se 

HÖKENSÅS SPORTFISKE AB +46 (0)502 230 00 www.hokensas.se  

PREDATORGUIDE +46 (0)704 94 65 02 www.predatorguide.se

CHARTERFISKE  +46 (0)706 76 29 08 www.charterfiske.se
Ove Johansson är en av landets mest meriterade guider och kan 
bland annat titulera sig både europeisk- samt svensk mästare. Oves 
guidesäsong sträcker sig över hela året: Vänern och Vättern under 
isfri säsong, samt Viken och Skagern under sommaren. Fiske efter 
lax, öring, röding, gös, abborre och gädda. Ove guidar även på min-
dre vatten i Skaraborg: pimpel eller ismete, vertikalt jiggfiske, mete 
efter vitfisk samt Put & Take-fiske efter regnbågsöring.

En stilla sjö. Du packar upp metspöet, fäller ut din lilla fällstol, häller 
upp en kopp kaffe ur termosen och sedan njuter du av att sitta i still-
heten och titta på flötet som guppar på den lugna  
vattenytan. Är det den ultimata semestern för dig? 
 
Eller vill du vara säker på att få uppleva riktigt trollingfiske på Vättern, 
få tips från riktiga fiskeentusiaster var det nappar allra bäst, dra på dig 
vadarbyxorna och fånga öring i det strida vattnet forsande omkring 
dina ben? Eller är ditt högsta nöje att se glädjen i dina barns ögon när 
de för första gången drar upp en egenfångad fisk, men tacksam för 
hjälp av en duktig guide för att veta hur du ska ta hand om fångsten 
efteråt?
 
I området kring Tibro, Hjo och Tidaholm kan du uppleva allt detta. 
Här finns möjligheten att köpa fiskekorten, boka guiderna och ut-
rustningen du behöver för en fantastisk fiskesemester. 
 

A calm water surface. You’ve unpacked your fishing rod, unfolded your 
backpack chair and poured yourself a cup of coffee. It´s time to enjoy 
the tranquility of watching a float on the water in front of you. Is this 
the ultimate holiday for you?  
 
Or do you want to experience real trolling on Lake Vättern´s vast 
open waters, receive tips from true fishing enthusiasts who know 
exactly where the fish bite, or catch a brown trout wearing waders 
standing in the middle of a stream? Or, would your greatest pleasure 
be to watch the pride in your children’s eyes when they land their first 
fish?  

You will experience all this, and more, in the area around Tibro, Hjo 
and Tidaholm. Many of our lakes are available for anglers and you 
gain access to these waters by acquiring valid fishing permits. There 
are great opportunities to book a professional fishing guide but also 
to hire all the equipment required for a fantastic fishing holiday. 
Welcome!
 

Fiskebutiker - Tackle shops
Hjo Sportfiske 
Hamngatan 6, 544 30 Hjo , +46 (0)70 228 94 78,  
+46 (0)503 403 33, www.hjosportfiske.com
 
Hökensås Sportfiske 
Fiskeshopen, Håkängen (vid Hökensås Camping & Stugby),  
522 91 Tidaholm, +46 (0)502 230 00, www.hokensas.se
 
Olsssons Fiske 
Mariestadsv. 27, 543 35 Tibro, +46 (0)504 135 18, www.olssonsfiske.se

Mullsjön 
Hjo Turistinformation +46 (0)503 352 55 
Hjo Sportfiske +46 (0)70 228 94 78,  
+46 (0)503 403 33 
Ingvar Johansson +46 (0)503 170 16,  
+46 (0)706 21 47 95 
Tidan Tidaholm 
Tidaholms Turistbyrå  +46 (0)502 60 62 08 
Matöppet +46 (0)502 126 13 
Baltak  
Hökensås Sportfiske - Fiskeshopen vid  
Hökensås Camping & Stugby,   
+46(0)502 230 00 
Fiskekortsautomat i Baltak.  
Endast kontokort kan användas:  
VISA, Mastercard och Diners Club 
Online: www.hokensas.se 
Hökensås  
Hökensås Sportfiske - Fiskeshopen vid  
Hökensås Camping & Stugby,   
+46(0)502 230 00 
Fiskekortsautomat vid Hökensås Sportfiske.  
Endast kontokort kan användas: VISA,  
Mastercard och Diners Club.  
Online: www.hokensas.se 
Björsjön  
Tibro Sportfiskeklubb +46 (0)70 324 22 66  
(medlemssjö) 
Örlen  
Olssons Fiske +46 (0)504 135 18
Örlenbadets Camping  +46 (0)504 222 55,  
+46 (0)706 88 93 20
Nybo fiske Skövde (0)500  48 22 80 
Online: www.ifiske.se/fiske-orlen.htm    

Fiskekort - Fishing licenses

Båtuthyrning - Boat rental
Mullsjön 
Ingvar Johansson +46 (0)503 170 16, +46 (0)706 21 47 95 
 
Hökensås 
Hökensås Sportfiske +46 (0)502 230 00
 

UPPLEV FISKET 
Tibro, Hjo och Tidaholm

Fredrik Fredén är en nationellt erkänd predatorspecialist - gädda 
och gös - samt en skicklig rödingfiskare. Fredrik är utbildad guide via 
Sportfiskeakademin i Forshaga. Han fiskar i Vänern, Vättern,  
Skagern, Stråken, Viken samt Unden och är specialiserad på 
spinnfiske efter gädda. Fredrik guidar även gädda och gös vintertid. 
Sommartid erbjuds även guidat fiske efter kräftor, vitfisk samt Put & 
Take-fiske efter regnbågsöring. 

Hökensås Sportfiske AB bedriver all form av guidning och kursverk-
samhet kopplad till sina sportfiskeområden. Här finns allt för ny- 
börjaren och den erfarna som vill fila på detaljerna. Kastteknik, 
flugbindning, fisketeknik vid sjön eller guidning vid eget fiske går 
att boka på Sportfiskecentret. Schemalagda kurser bedrivs i egen 
regi och i samarbete med Johan Klingberg som har mångårig 
kurserfarenhet med både ungdoms- och vuxengrupper. Hökens-
ås Sportfiske har öppet året om. 

CHARTERFISKE  
+46 (0)706 76 29 08 www.charterfiske.se
Ove is one of Sweden’s best qualified trolling guides. He fishes all year 
round in lakes Vänern and Vättern and in lakes Viken and Skagern. (land-
locked salmon, trout, char, pike-perch, perch and pike.) Ove also offers 
ice fishing.  
 
PREDATORGUIDE 
+46 (0)704 94 65 02 www.predatorguide.se
Fredrik Fredén is a fishing guide trained at the Sport Fishing Academy in 
Forshaga. He´s a well-known expert on predators (pike and pike-perch) 
and a skilled char angler. He fishes in lakes Vänern, Vättern, Skagern, 
Stråken, Viken and Unden. Fredrik also offers ice fishing.  
 
HÖKENSÅS SPORTFISKE AB  
+46 (0)502 230 00 www.hokensas.se  
Hökensås Sportfiske AB arranges all types of guiding and training 
courses linked to sport fishing in the area, suitable for beginners 
and families as well as the more experienced anglers who want to 
improve their skills.

Producerad 2017 av: kommunerna Tibro , Hjo och Tidaholm.  
Faktatext: John Zafaradl. Inledningstext: Lime AB.  Karta: Lantmäteriet 
Foto: John Zafaradl, Hökensås Sportfiske AB, Tibro- och Hjo kommun.  
Tryck: Strokirk och Landströms. Översättning: Maria Morris för Stefanie Busam Golay -  
Stilrent och John Zafaradl. 

Kontakt - Contact

Fiskeguider - Guide service 

Värna om vattnen och vår natur 
När det kommer till våra vatten vilar det på var och ens ansvar att följa 
gällande fiskeregler och restriktioner samt att införskaffa giltigt fiskekort. 
Det gäller således att läsa in sig på vilka regler som gäller för det aktuella 
vattnet eftersom de kan skilja sig markant. Notera att det alltid finns 
speciella regler för Put & Take-vatten. I Vättern krävs inget fiskekort, 
men här finns fiskeregler, restriktioner, förbudstider och fredningsområ-
den som måste respekteras.

Take care of our waters and our nature 
As to our waters, each of us has a responsibility for following current 
fishing regulations and restrictions, as well as buying a valid fishing licen-
ce. This includes reading up on what rules are in force for the various 
waters as these can be very different. Remember that the rules for Put 
& Take waters are very special. While fishing in lake Vättern does not 
require a fishing licence, there are still fishing rules, restrictions, prohibi-
tion periods and fish reserves that must all be respected.
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HJO 
Mullsjön 
Mullsjön är en fiskrik sjö i närheten av Hjo. Den är känd för att bjuda 
på ett fint vinterfiske efter abborre. På sommaren är båtfiske efter 
abborre och gädda att föredra. En person i båten måste ha ett giltigt 
fiskekort och max tre spön får användas. Fiske från strand och brygga 
är fritt, men hänsyn måste tas till privata tomter utmed sjön, här 
råder fiskeförbud. 
 
Vättern 
Sveriges näst största sjö är djup och mycket klar. Vättern är känd för 
sitt fina fiske efter storröding, insjölax och öring. Sjöns fiskesäsong 
sträcker sig över hela året. På Vättern opererar flera duktiga fiskegui-
der som erbjuder ett riktigt fiskeäventyr. Fisket är fritt och man kan 
meta vitfisk samt spinnfiska från land efter abborre, gädda och harr. 
Höst- och vintertid finns även chans att fånga lax från land.

TIBRO 
Örlen
Örlen är ett populärt fiskevatten i närheten av Tibro. Sjön bjuder på 
ett varierat fiske; mete efter vitfisk, spinnfiske efter gädda och abborre 
samt trollingfiske efter gädda och gös. Sjön lämpar sig väl för båtfiske 
och ett fiskekort innefattar fiske med max 2 spö/person. Trolling med 
djuprigg är förbjudet. Max 4 spön per båt. Iläggsramper för båt finns 
finns vid campingen och bostadsområdet
Bråbacka Hamn. 
 
Tidan Å-leden
Fiske i ån Tidan i centrala Tibro är fritt. Här går det bra att bedriva 
mete och spinnfiske efter våra vanligaste arter från anlagda bryggor 
samt strandkant. 
 
Björsjön
Björsjön är ett mindre vatten som förvaltas av Tibro Sportfiskeklubb. 
Sjön lämpar sig för pimpelfiske efter abborre vintertid, mete, samt 

 
 

Pilgrimsled 
 

Abborre, gädda, gös, lake, sik, siklöja, 
mört, braxen, sarv, sutare, gers och 
nors 
 
Gädda, abborre, mört, färna, braxen 
och löja 
 
Gädda, abborre, mört och  
sutare 
 
Gädda, abborre, lake, mört och sutare 
 
 
Lax, öring, röding, gös, abborre, gädda 
och sik 
 
Regnbåge, öring, abborre, gädda, mört 
samt de vanligaste vitfiskarna 
 
Regnbåge och öring  
 
 

Regnbåge och öring

Båtramp

Turistinformation 

TIDAHOLM/HÖKENSÅS 
Tidan
I centrala Tidaholm finns en vacker och trevlig fiskesträcka som passar 
såväl metare, flug- samt spinnfiskare. Inom markerat område, från 
Hörningholmsbron ned till stora fallet vid Turbinhusön är fiske tillåtet. 
Endast ett spö per fiskekort. Fiske från båt är ej tillåtet. Max 2 regn-
bågar per fiskare/dag får behållas. 
 
Baltak 
Baltaks strömfiske drivs av Hökensås Sportfiske AB och är en klas-
sisk flugfiskedestination i södra Sverige. Den 3 km långa sträckan 
börjar strax söder om Tidaholm och bjuder på partier med varie-
rande strömkaraktär. Ån är fiskbar från båda sidor och här fångar 
man regnbåge och öring. Endast flugfiske.  
 
Hökensås 
Hökensås Sportfiske är ett av de äldsta sportfiskeföretagen i 
Sverige och har sedan 1957 bedrivit sportfisketurism i sjöarna på 
Hökensås. I sjöarna finns både regnbåge och öring. Här finns ett 
trettiotal sjöar som är uppdelade efter fiskesätt. I vissa sjöar finns 
möjlighet att hyra båt eller använda flytring, men det går även 
utmärkt att fiska från land.

 

Tibro

Hjo

Tidaholm

Hökensås  
Sjöarna är lättillgängliga med parke-
ring och gångstigar runtom. Grillplat-
ser finns i hela området. Observera att 
camping är förbjudet, att det råder 
eldningsförbud och att engångsgrillar 
är förbjudet i hela naturvårdsområdet, 
men i direkt anslutning till fiske- 
området finns Hökensås Camping & 
Stugby med restaurang för fullservice 
rörande boende och mat. 

 
Kräftfiske Vättern 
På helger, från och med fjärde 
fredagen i juli till och med den andra 
söndagen i september (från fredag 
kl. 17.00 till söndag kl. 17.00) är det 
tillåtet (utan krav på tillstånd) att 
fiska kräftor på allmänt vatten i Vät-
tern. Kräftfiske på allmänt  
vatten får ske med högst 6 burar 
per person. Minimimått på 10 cm 
gäller och burar ska vara utmärkta 
med fiskekula. Burar finns att tillgå 
via Hamnkontoret i Hjo.  
 
Öringsafari i Hjo 
Hjoån är ett viktigt område för 
reproduktionen av harr och öring. 
På hösten när öringen leker kan du 
passa på att följa med på öringsafari 
utmed Hjoån. Safari sker kvällstid, 
från slutet av oktober till mitten av 
november. Utrustad med gummi-
stövlar och ficklampor samt i sällskap 
av kunniga guider får du lära dig mer 
om öringen och dess vandring. 
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HJO 
Mullsjön 
Lake Mullsjön is a fish-rich lake near Hjo known for its fine ice-fishing 
for perch. During spring and summertime, boat fishing for perch and 
pike is recommended. One person per boat must hold a valid fishing 
permit allowing a maximum of three rods. Fishing from shore is free, 
but consideration must be taken to private property along the lake 
where fishing is forbidden.  
 
Vättern 
Sweden’s second largest lake is deep, with very clear water and a 
spectacular shoreline. Lake Vättern is well-known for its fine fishing 
for char, landlocked salmon and trout. Fishing season is all year-
round. A number of skilled fishing guides operate on Lake Vättern, 
offering a real adventure. Fishing is free, and one can fish for com-
mon coarse fish or go spin fishing from shore for perch, pike and 
grayling. In late autumn or wintertime it is also possible to spin fish 
salmon in areas where you find deep water close to shore.

TIBRO 
Örlen
Lake Örlen is a popular fishing water near Tibro. It offers varied fishing 
for common coarse fish such as bream, roach and tench, spin fishing 
for pike and perch, or trolling for pike and pike-perch. The lake is ideal 
for boat fishing and permits include fishing with a maximum of two 
rods per person. Downrigger trolling is not permitted. Maximum four 
rods per boat.  
 
Tidan Å-leden
Fishing on the river Tidan in central Tibro is free. Here one can fish for 
common coarse fish such as roach, bream and chub, but also spin fish 
for pike and perch. You can fish from the river bank where possible or 
from arranged wooden platforms.  
 
Björsjön
Lake Björsjön is a small fishing water managed by Tibro Sport Fishing 
Association. A lake suitable for ice-fishing for perch, or spin fishing for 
pike and perch or coarse angling for tench. 

TIDAHOLM/HÖKENSÅS 
Tidan
In central Tidaholm you find a beautiful and pleasant fishing stretch 
suitable for coarse fishing as well as fly and spin fishing. Fishing is 
permitted within a marked area from the Hörningholm bridge down 
to the large fall at Turbinhusön. Only one rod per fishing permit. Boat 
fishing is not permitted. A maximum of two rainbow trout/fisherman/
day may be kept.  
 
Baltak 
Stream fishing at Baltak is managed by Hökensås Sportfiske AB. Baltak 
is a classic fly fishing destination in southern Sweden which offers great 
fishing for brown trout and rainbow trout. The 3 km long stretch starts 
just south of Tidaholm and this part of the river Tidan offers varied 
sections with calm or fast flowing water and numerous backwaters.   
 
Hökensås 
Hökensås Sportfiske is one of the oldest sport fishing companies in 
Sweden and has been active in sport fishing tourism since 1957. The 
around thirty lakes in the area are divided by fishing methods. On 
some of the lakes you can rent boats or use inflatable fishing boats, 
but there are also excellent opportunities for fishing from shore.
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Vad och var fiskar man   What and where to fish
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Fiskekort - Fishing licenses

På www.ifiske.se och www.fiskekort.se hittar du mer info om olika 
fiskevatten samt kan köpa online-fiskekort via dator eller mobiltelefon. 

At www.ifiske.se and www.fiskekort.se you can find out more about various 
fishing waters and obtain online fishing licence by computer or mobile phone. 
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