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Härnäs*
En 3,7 km lång fiskesträcka längst
norrut av de tre fiskesträckor som
Mörrums Kronolaxfiske har tillgång
till genom arrendeavtal med Uniper.
Hela fiskesträckan ligger inom
Kärringhejans naturreservat vilket
borgar för den genuina vildmarks-
karaktären.
Bäst fiske är det tidig vår och under
höstfisket på uppvandrande lax och
havsöring.

Knaggalid*
Ett naturskönt område
med sagolika forssträckor
omgivna av Hallandsbodas
kullar, ek- och bokskogar.
Här finns de klassiska
partierna ”Barnkammaren”
och ”Skafferiet”, vars
namn talar för sig själva…

Svängstasträckan
En ca 3,3 km lång sträcka 8 km 
norr om Mörrum. En unik och vacker 
sträcka som delvis legat gömd i över 
100 år under Mariebergsdammens 
vatten. Här säljer vi endast dagskort 
begränsat till 10 kort/dag.

Vittskövle*
2,2 km vidunderligt 
vacker sträcka med 
några av åns vackraste 
forsar och ”hotspots”, 
här doftar det lax! 

Pool 1– 32
Här har det sport-
fiskats sedan 1941! 
7 km, indelat i 32 
delsträckor. Sträckorna 
norr om Laxens Hus 
flyter genom vacker 
ek- och bokskog. 
Söder om Kungsbron 
är inramningen till 
största delen åkermark. 
De hetaste fiskeplatserna 
varierar beroende på årstid 
och vattenföring.
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Mörrumsån är ett av Sveriges mest kända lax- och havs örings-
vatten. Kanske är det för att man dragit upp bjässar här sedan 
år 1231, men också för att ån är sagolikt vacker och för att 
människorna runt den är så trevliga.
Det finns gott om fiskehistorier härifrån. Nu tycker vi det är
dags att du kommer hit och skapar en till där du är huvudperson.
Hittar du inte vad du söker i den här foldern?
Tveka inte att höra av dig till oss, vi gör allt för att du ska trivas
när du besöker Mörrumsån. Vi ses vid ån! 

Vi erbjuder rum med vandrarhemsstandard i en naturskön miljö intill 
Mörrumsån. Här finns rum för 1-4 personer, totalt 14 bäddar och du 
bor nära Laxens Hus som ligger centralt i byn Mörrum.

Här finns även Restaurang Kronolaxen, fiskeshopen, mataffärer och 
pizzerior m.m.

För den som kommer med husbil, husvagn eller tält finns vår vackra camping vid 
Åkroken med för säsongen 2022 nybyggt servicehus, samt vår fina lägerplats vid 
Forshaga. Båda platserna ligger intill ån. 

Välkommen att bo hos oss!

Vi har förmånen att erbjuda fiske på den ”nya” Svängstasträckan under säsongen 2022. 
Sträckan består av f.d. Ekebergsområdet samt strömsträckan som kom fram efter det 
att Mariebergsdammen revs 2020. Det är en spännande sträcka och som består av  
3 km strömsträckor, forsnackar och lugnflyt. Fiskesträckan sträcker sig från Ekeberg i 
söder till ABU-fabriken i norr. 

Här säljer vi endast dagkort på sträckan, begränsat till 10 kort/dag. 

Det finns även möjligheter till paketlösningar med fiske, mat och boende, där man för-
fogar över hela sträckan. Perfekt för t.ex. en fiskeklubb, kompisgäng eller företagsevent.
Kontakta oss för mer information!
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* VKH-sträckan = 
Vittskövle, Knaggalid, Härnäs

Nyhet!

Nyhet!

 1 Laxens Hus / 
  Sportfiskekontor
 2 Konferens
 3  Restaurang Kronolaxen
 4 Fiskeshopen
 5 Coop / Post
 6 Ica
 P Parkering

  Boende / Logi
 7  Håvstugan A & Håvstugan B
 8 Öringen, Laxen, 
  Håvstugan C 
  samt Kungsforsen 
 9 Laxagården



Är du nyfiken på att lära dig fiska efter lax och havsöring? Lära dig 
kasta med ett tvåhands flugspö? Eller få en inblick i vattendragets 
ekologi och fiskens biologi i samverkan. Vi kan ge dig en förståelse 
för hur vi som sportfiskare kan öka våra fångstchanser.

Vi erbjuder en fantastisk naturupplevelse genom 
ett fiske i ett varierande vattenlandskap. 
Har du aldrig fiskat i Mörrum eller behöver 
du en guidning på en sträcka du aldrig 
fiskat på förut hjälper en guide eller 
instruktör dig på många sätt. Finslipa 
din kastteknik, val av utrustning, hitta 
rätt på alla våra sträckor, lär dig att 
läsa vatten, lägga upp fiskestrategier 
m.m.
Du kan boka en guide eller instruktör 
allt ifrån några timmar till en hel dag. 
Ditt möte med guiden eller instruktören 
kommer ge dig kunskap och fiskeupp-
levelser för livet!

För dig som vill ha den totala fiskeupplevelsen erbjuder vi en mängd olika fiskepaket. Du bor bekvämt i vårt eget boende vid 
Laxens Hus och äter dina måltider i Restaurang Kronolaxen eller så lagar guiden din mat över öppen eld.
En eller flera guider finns för att möta dina behov och göra er fiskeupplevelse oförglömlig!

•	Fiskepremiär	i	Mörrumsån
•	Vår	i	Mörrum
•	Möt	laxen	i	Mörrum

Besök vår hemsida för att läsa mer om våra spännande paketlösningar!

Mörrumsån har sedan urminnes tider varit Blekinges pulsåder och gett liv 
åt landskapet på olika sätt. Redan år 1231omnämns Mörrumsåns laxfiske i 
kung Valdemar II jordebok och 1941 startade sportfisket för allmänheten i 
Mörrum. Mörrums Kronolaxfisket står för hållbara naturupplevelser vid 
Sveriges vackraste fiskevatten – oavsett om du vill fiska, vandra, cykla eller 
bara upptäcka de anrika omgivningarna – hjärtligt välkommen! Vill du resa lätt eller har något 

gått sönder eller kommit bort? 
Vill du prova något som du inte 
använt tidigare?
Vi samarbetar med ABU, 
Hardy och Greys för att kunna 
erbjuda en utrustning som 
passar dig. 

Mörrums Kronolaxfiske säljer fiskekort för tre 
olika fiskesträckor av den berömda Mörrumsån. 
Det ger möjligheter till ett fiske från mars till 
sista september. Köp ditt fiskekort online på 
morrum.com eller kom in till vårt sportfiskekontor 
för personlig service.

SPORTFISKET

För att attrahera våra unga till att fiska i vår fina å 
har vi till säsongen 2022 skapat ett par attraktiva 
säsongslösningar. 
Vi har delat in det i juniorkortet och ungdomskortet. 
Vår förhoppning är att skapa en community av unga 
sportfiskare.

UNGDOMSSATSNING

Konferenslokal, restaurang, boende, fiske och en 
unik miljö – allt samlat på samma plats. Vi hjälper 
er att skapa ett oförglömligt arrangemang.

KONFERENSVÄLKOMMEN	TILL
MÖRRUMS	KRONOLAXFISKE

FISKEPAKET

FISKE-	Och	KASTKURSER

BOKA	FISKEGUIDNING	
ELLER	INSTRUKTÖR

hYRA	
UTRUSTNING

LAXENS	hUS

Vid Kungsforsen mitt i Mörrums by ligger centrum 
för fisket i ån. Här hittar du vår sportfiskekontor, 
utställning och strömakvarium. Gör ditt eller gruppens 
besök till en minnesvärd upplevelse – boka en guide 
till Laxens Hus!
Här ligger även restaurang Kronolaxen med vällagad 
god mat och Fiskeshopen – fiskebutiken som har allt!

NATURVÅRD	&	
FORSKNING

Mörrums Kronolaxfiske stödjer och bidrar till 
forskningen på östersjölaxen. Mörrumsån har en 
spännande biologi och ekologi både i och ovanför 
vattnet. Dessutom genomför vi årligen viktiga 
återställningsarbeten i Mörrumsån för att bevara 
och utveckla dess biologiska mångfald. 

På vår hemsida finns ibland erbjudanden om 
kurser och visningar med inriktning mot naturvård 
och forskning. Varje fiskare bidrar genom sitt köp 
av fiskekort till att vi kan kan utföra viktiga fiske-
vårdsinsatser i ån. Tack!

Förutom lax och öring bjuder Mörrumsån på ett fint 
fiske efter bland annat gädda, färna och id. Vi har 
ett flertal sträckor där vi erbjuder möjligheter till 
mete under stora delar av året.

SPEcIMENFISKE
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•	 Intropaketet	”Ny	i	Mörrum”
•	havsöring	i	augustiskymning


