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Fiskepremiär i Mörrumsån, 2 nätter 
 
I mars öppnas fisket i Mörrumsån med kanonsalut. Den gamla traditionen välkomnar både våren 
och årets fiskesäsong. På den nedre delen av ån finns både övervintrad fisk och en del stridbara, 
stålblanka havsöringar. Bo på Kronolaxfisket och fiska både på pool 1-32 och våra övre sträckor - 
unna dig en tidig och spännande start på säsongen 2018!  
 
Upplägg:  
Fredagen 16/3 träffas vi på Mörrums Kronolaxfiske där incheckning kan ske under eftermiddagen 
fram till kl 16:30. Kl 17:00 träffas vi i vår konferens för lite tips och info inför fisket och därefter 
väntar bokat bord på restaurang Kronolaxen. 
Lördagen 17/3 tar vi frukost på Laxens Hus med utsikt över pool 1 och startar sedan fisket 
kl.09:00 på pool 1-8 under förmiddagen. Vid lunch träffas vi på restaurang Kronolaxen för 
fångstrapport och utbyte av erfarenheter och på eftermiddagen fiskar vi vidare på pool 25-32. 
Fisket avslutas denna dag kl.17:00, därefter gemensam middag. Två guider bistår under dagen. 
Söndagen 18/3 fortsätter fisket efter frukost. Denna dag har deltagarna ett exklusivt fiskekort som 
ger tillgång till alla våra fiskesträckor (fritt val av fiskeplatser). Utcheckning skall göras före lunch, 
men fiske är tillåtet mellan kl.05:00-02:00. Två guider är med gruppen fram till avslutad lunch.  
 
Ingår:  
Boende 2 nätter (fre-sön) på Mörrums Kronolaxfiske (vandrarhemsstandard, sängkläder ingår, 
städning & utcheck senast 11:00), två guider (lör-sön), fiskekort för premiärdagen 17/3 (pool 1-8 fm 
och pool 25-32 em) samt för 18/3 (pool 1-32 + Vittskövle, Knaggelid och Härnäs), 
2 frukostar (lör-sön), 2 luncher(lör-sön), 2 middagar(fre-lör). 
 
Nivå: Paketet innehåller inte instruktioner i kasttekniska grunder. Deltagarna behöver kunna 
hantera flug-/spinnspö hjälpligt. 
 
Period: 16-18 mars 2018          
Platser: 6 st 
Pris: 4990:- /person 
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Våröring i Mörrumsån, 2 nätter 
I mitten av april värmer vårsolen både luft och vatten, vitsipporna blommar utmed ån och öringen 
förbereder sig för återvandring till havet. Både övervintrad och blank öring från havet kan vara aktiv 
så här års. För att lyckas med fisket har du i detta paket tillgång till både pool 1-32 och 
Kronolaxfiskets övre sträckor. På rätt plats vid rätt tidpunkt och med rätt utrustning för årstiden – då 
blir det fisk! Välkommen att möta våren vid Mörrumsån! 
 
Upplägg:  
Torsdagen 12/4 Incheckning på Mörrums Kronolaxfiske kan ske under eftermiddagen mellan 
14:00-16:30. Kl 17:00 träffas vi i vår konferens för lite tips och info inför fisket. 
Fredagen 13/4 serveras frukost på Ninas Konditori. Vi börjar fisket runt 08:30 och väljer 
fiskesträcka efter förutsättningar och önskemål. Efter lunch fortsätter fisket så länge man önskar. 
Två guider vägleder under dagen och finns med fram till kl.16:00. 
Lördagen 14/4 tar vi frukost på Laxens Hus och fortsätter därefter fisket. Guiderna är med fram till 
lunch kl. 12:00 och deltagarna fiskar så länge de önskar under eftermiddagen. Utcheckning skall 
ske före lunch. Vill du övernatta till söndag och kanske fiska ytterligare en dag? Boka via 
www.morrum.com eller vår reception på +46(0)454-50123 
 
Ingår:  
Boende 2 nätter (tor-lör) på Mörrums Kronolaxfiske (vandrarhemsstandard, sängkläder ingår, 
städning & utcheck skall vara klart senast 11:00), 2 frukostar (fre-lör), 1 lunch (fre), 2 guider bistår 
under alla dagar, 2 dagars fiskekort för pool 1-32 + Vittskövle, Knaggelid och Härnäs (fre-lör). 
 
Nivå: Detta paket är ingen kastkurs. Deltagarna behöver kunna hantera fluga eller spinn hjälpligt.  
 
Perioder: 12-14 april 2018  
Platser: 7 st/tillfälle  
Pris: 3290:- /person 
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Flugfiskekurs för tvåhandsspö, 2 nätter 
Att fiska lax och havsöring med fluga och tvåhandsspö är en fantastisk upplevelse. Att lära kastet 
med instruktör och nya fiskevänner underlättar avsevärt. Helgens fokus ligger på kastteknik för 
både nybörjare och för den som vill fördjupa sig. Vi tittar även på val av utrustning och fiskestrategi 
för olika platser. Välkommen till en spännande och lärorik helg vid Mörrumsån!  
 
Upplägg:  
Torsdagen träffas vi på Mörrums Kronolaxfiske kl.17:00. Efter kort genomgång om utrustning och 
fisket i Mörrumsån käkar vi gemensam middag. Incheckning skall ske mellan 14:00-16:30.  
Fredagen tar vi frukost och startar sedan kursens övningar kl.09:00. Med avbrott för lunch lägger 
vi dagen på kastteknik som grundligt byggs upp från enkla övningar till mer avancerade. Kursen 
avslutas denna dag kl.17:00, men möjligheten finns att fiska vidare efter middagen. Två 
guider/instruktörer finns till hands under dagen för att kunna instruera för individuella behov. 
Lördagen gör vi efter frukost en repetition av kastteknik och går sedan igenom värdefulla 
fiskestrategiska tips för att optimera fångstchanserna. Under dagen väljer du själv mellan att 
fortsätta öva dig i kastteknik eller övergå till spännande fiske. Utcheckning skall göras före lunch 
och kursen avslutas efter gemensam lunch, men fiske är tillåtet fram till kl.02:00. 
(Vill du stanna till söndagen och fortsätta fiska? Boka separat via vår reception på 0454-501 23). 
 
Ingår: Boende 2 nätter (tor-lör) på Mörrums Kronolaxfiske (vandrarhemsstandard, sängkläder 
ingår, städning & utcheck skall vara klart senast 11:00), 2 frukostar på Ninas Konditori (fre-lör), 2 
luncher på restaurang Kronolaxen (fre-lör), 2 middagar (tor-fre), instruktioner av 2 guider (fre-lör),  
2 fiskekort  (fre-lör) på pool 1-32 + VKH, beroende på var fisket är bäst för årstiden. Utrustning 
ingår vid behov (spö, rulle, linor & vadarbyxor).  
 
Period: 5-7/4, 14-16/6, 30/8-1/9 2018  
Platser: 5st/tillfälle. 
Pris: 3990:- /person 
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Kastkurs för tvåhandsspö, 1 dag 
Att fiska lax och havsöring med fluga och tvåhandsspö är en fantastisk upplevelse. Att lära kastet 
med instruktör och nya fiskevänner underlättar avsevärt. Dagens fokus ligger på kastteknik för 
både nybörjare och för den som vill fördjupa sig. Vi tittar även på val av utrustning för att få kastet 
att fungera optimalt. Välkommen till en spännande och lärorik dag vid Mörrumsån!  
 
Upplägg:   
Kursen startar klockan kl.09:00 vid Laxens Hus i Mörrum. Med avbrott för lunch lägger vi större 
delen av dagen på kastteknik som grundligt byggs upp från enkla övningar (rollkast) till mer 
avancerade (vinklade underhandskast, ”speycast”). Även utrustningens olika delar tas upp och hur 
den kan bidra till ett bättre fiske. Kursen avslutas kl.17:00, men möjligheten finns att fiska vidare 
under kvällen. En instruktör leder dagens övningar utifrån individuella behov. Det innebär att du 
kan vara fullständig nybörjare eller en rutinerad fiskare som vill utveckla ditt kast ytterligare. 
 
Vill du stanna en eller två dagar till och fortsätta fiska? Boka kort och boende separat via vår 
reception på +46(0)454-501 23 eller på vår hemsida www.morrum.com. Har du långt till Mörrum 
kan du även boka boende natten före kursen. 
 
Ingår:  
Fiskekort för pool 1-32, kursledning och kastinstruktioner, lunch. Fiskeutrustning ingår vid behov 
(spö, rulle, lina och vadarbyxor).  
 
Period: Alla vardagar under säsong (bokas online), även enstaka helger kan fungera – ring och 
boka separat!  
 
Platser: 3st/tillfälle. 
 
Pris: 2990: -/person 
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Majlax i Mörrum, 3 nätter 
 
I maj månad när maskrosorna blommar och Blekinges bokskogar lyser ljusgröna, då stiger laxen 
upp i Mörrumsån. Temperaturen ökar i både luft och vatten och det är härligt att bara vara vid ån. 
De laxar som fångas så här års håller en snittvikt på ungefär 11 kilo och varje hugg, drill  
och landning är ett äventyr i sig. I detta paket ingår det mesta, utvalt fiske på bästa sträckorna med 
en mindre grupp fiskare. Och vem vet, kanske ingår även en lax! 
 
Upplägg:   
Torsdagen 17/5 Träff på Laxens Hus kl.13:00, kort därefter fiske med tillgång till alla våra 
fiskesträckor. Incheckning sker under kvällen, men möjlig från kl 14:00. 
Fredagen 18/5 Eget fiske på morgonen. Frukost 07:30 och därefter fiske med guide på pool 1-32 
+ Vittskövle efter dagens förutsättningar och önskemål. 
Lördagen 19/5 En hel dags fiske med tillgång till alla Kronolaxfiskets sträckor. Paus för lunch. Du 
avslutar fisket när det passar dig, men fiske är tillåtet fram till kl. 02:00. 
Söndagen 20/5 En hel dags fiske på pool 1-32 + Vittskövle. Paus för lunch. Du avslutar fisket när 
det passar dig, men fiske är tillåtet fram till kl. 02:00. 
 
Ingår:   
Fiskekort för 3,5 dagar (tor-sön) varav 2 dagar innefattar exklusiv rätt till Ekebergssträckan 
(tor+lör), 1-2 guider (tor-fre), 3 övernattningar (tor-sön) hos Mörrums Kronolaxfiske 
(vandrarhemsstandard, sängkläder ingår, städning & utcheck skall vara klart senast 11:00 
avresedagen), 3 frukostar på Ninas konditori (fre-sön), 3 luncher (fre-sön). 
 
Nivå: Detta paket är ingen kurs. Deltagare bör vara relativt erfaren flugfiskare, men behöver inte 
känna till Mörrumsån sedan tidigare. Även en erfaren Mörrumsfiskare kan ha mycket ut av paketet. 
          
Period: Tor 17 maj-Sön 20 maj 
Platser: 6 st 
Pris: 4990: -/pers. 
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Introduktionspaketet ”Räkmackan”, 2 nätter 
Mörrumsån rinner fram genom Blekinges stolta bokskogar och vackra kulturlandskap. Hit 
har fiskare kommit för lax- och havsöring sedan urminnes tider och nu är det din tur. Du 
kan vara fullständig nybörjare på laxfiske eller en rutinerad fiskare som besöker Mörrum 
för första gången. Du kanske har varit här förut men vill ha lite nya tips om fiskeplatser och 
utrustning? Det här paketet innehåller allt till ett sjukt bra pris – snacka om att glida in i 
laxfisket på en räkmacka! Välkommen! 
 

Upplägg:  
Dag 1: Ankomst och incheckning på Mörrums Kronolaxfiske mellan 14:00-16:30. 
Dag 2: Frukost. Introduktion till fisket i Mörrumsån med en av våra kunniga guider, upp till    
2 timmar. Introduktionen kan läggas upp som en visning av fiskesträckorna, guidat fiske, 
instruktioner för flugfiske eller lite av varje. Ni bestämmer gemensamt. Lunch och mer fiske 
Dag 3: Frukost, fiske och lunch. Du kan fortsätta fiska så länge du vill under dagen. 
 
Ingår:  Fiskekort för 2 dagar (dag 2 och 3) på pool 1-32 samt Vittskövle, Knaggelid,  
Härnäs, boende 2 nätter (dag 1-3) med vandrarhemsstandard på Mörrums Kronolaxfiske 
(sängkläder ingår, städning & utcheck skall vara klart senast 11:00 avresedagen), upp till 2 
timmars introduktion/guidning (dag 2), 2 luncher på restaurang Kronolaxen (dag 2 & 3), 2 
frukostar på Ninas Konditori (dag 2 & 3), Fiskefilmen ”Mörrumsån”. (Introduktionen och 
filmen ingår endast vid ditt första köp av detta paket).  

 
Period: Vardagar, 18 juni-31 augusti 
 
Pris: 2499: -/person 
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Storöring i augustiskymningen, 2 nätter 
I augusti stiger Mörrumsåns erkänt stora havsöringar. Fiskar mellan 70-85cm är vanliga vid denna 
tid på säsongen. I skydd av skymningen rör sig öringen ofta nära land på sin vandring – man 
behöver inte kasta långt, men rätt utrustning och rätt platser kan vara avgörande. Här får du ta del 
av flugmönster, fisketekniker och fiskeplatser som ofta ger fisk i Mörrumsån. Välkommen! 
  
Upplägg:  
Torsdagen 9/8 Incheckning på Mörrums Kronolaxfiske kan ske mellan kl. 14:00-15:00. Kl 15:00 
träffas vi i vår konferens för lite tips och allmän info om fisket. Fiske från ca 16:00 på valda delar av 
ån. Middag serveras ute vid ån. Guiderna finns med till kl. 21:00, men fiske tillåtet fram till kl. 02:00. 
Fredagen 10/8 serveras frukost på Ninas Konditori. Fiske sker på egen hand under förmiddagen. 
Vi träffas igen kl.14:00 och väljer fiskesträcka efter förutsättningar och önskemål. Middag ute vid 
ån och gemensamt fiske fram till kl. 21:00. Fiske kan dock med fördel fortgå efter mörkrets inbrott.  
Lördagen 11/8 Efter frukost sker fiske på egen hand (utan guider), som längst fram till kl. 02:00. 
Vill du övernatta och kanske fortsätta fisket på söndagen? Boka via receptionen: 0454-501 23. 
 
Ingår:  
1-2 guider under två eftermiddagar/kvällar (tor-fre), 2 nätters boende på Mörrums Kronolaxfiske i 
rum med vandrarhemsstandard (tor-lör) sängkläder ingår, (städning & utcheck skall vara klart 
senast 11:00), fiskekort 3 dagar (tor-lör) för pool 1-32 + VKH (de övre fiskesträckorna), 2 frukostar 
(fre-lör), 2 utomhusmiddagar (tor-fre). 
 
Nivå: Paketet innehåller inte instruktioner i kasttekniska grunder, varför viss erfarenhet av flugfiske 
förutsätts. Att hjälpligt kunna hantera underhandskast med en- eller tvåhandsspö är nödvändigt. 
 
Period: Tor 9/8 - lör 11/8 
Platser: 6 st 
Pris: 3990:-/person 
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Sensommarfiske på Vittskövle & Knaggelid, 2 nätter 
Vittskövle & Knaggelid är två vidunderligt vackra åsträckor som kantas av ek- och bokskog. Båda 
sträckorna bjuder på ett varierat fiske efter lax och havsöring. Här finns otroligt mycket att 
upptäcka, följ med oss på ett guidat fiske i pooler och på hotspots! 
 
Upplägg:  
Torsdagen 23/8 träffas vi på Mörrums Kronolaxfiske där incheckning kan ske fram till kl 16:30. Kl 
17:00 träffas vi i vår konferens för lite tips och info inför fisket. 
Fredagen 24/8 Efter frukost åker vi till Knaggelid där vi fiskar fram till lunch. Vi tar lunchen 
utomhus och därefter åker vi till Vittskövlesträckan. 2 guider finns med under dagen. 
Lördagen 25/8 Efter frukost fortsätter fisket på Knaggelid- & Vittskövlesträckan. Du fiskar utan 
guide denna dag. Vill du övernatta till söndagen och kanske fiska ytterligare en dag? Boka separat 
via vår reception på 0454-501 23. 
 
Ingår:  
Boende på Mörrums Kronolaxfiske i rum med vandrarhemsstandard 2 nätter (tor-lör, sängkläder 
ingår, städning & utcheck skall vara klart senast 11:00), fiskekort för två hela dagar (VKH-kortet, 
fre-lör), 2 frukostar på Ninas Konditori (fre-lör), 1 utomhuslunch (fre), 2 guider under fredagen 
 
Nivå: Detta paket är ingen kastkurs. Deltagare bör vara relativt erfaren flugfiskare. 
 
Period: Tor 23/8-lör 25/8 
 
Platser: 6 st 
 
Pris: 2990: -/person 
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Spinnfiske i september, 2 nätter 
Spinnfiske är ett effektivt sätt att lura en lax eller havsöring om det görs på rätt sätt. Du kommer att 
få lära dig att fiska spinn på ett traditionellt sätt men efter flugfiskets principer. Att smyga runt i 
strömmarna, med lätt utrusning och rätt sorts beten är ett mycket spännande fiske.  
 
Upplägg:  
Torsdagen 20/9 träffas vi på Mörrums Kronolaxfiske där incheckning kan ske fram till kl 16:30. Kl 
17:00 träffas vi i vår konferens för lite tips och info inför fisket. 
Fredagen 21/9 Efter frukost åker vi någon av Mörrumsåns sträckor. Lunch äter vi gemensamt på 
Restaurang Kronolaxen. Fortsatt fiske efter lunch. En guide är med fram till kl 18.00 
Lördagen 22/9 Efter frukost fortsätter fisket på någon av våra sträckor. Du fiskar utan guide denna 
dag. Vill du övernatta till söndagen och kanske fiska ytterligare en dag? Boka separat via vår 
reception på 0454-501 23. 
 
Ingår:  
Boende på Mörrums Kronolaxfiske i rum med vandrarhemsstandard 2 nätter (tor-lör, sängkläder 
ingår, städning & utcheck skall vara klart senast 11:00), fiskekort (fre-lör) för två hela dagar (Pool 
1-32 + Vittskövle, Knaggelid, Härnäs,), 2 frukostar på Ninas Konditori (fre-lör), 1 lunch (fre), 1 
guide under fredagen. Vid behov kan även vadarbyxor ingå.  
 
Nivå: Deltagare bör vara relativt erfaren spinnfiskare med vana att vada. 
 
Period: Tor 20/9-lör 22/9 
Platser: 3 st 
 
Pris: 2990: -/person 
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Höstfiske på Härnäs, 2 nätter 
Den övre delen av Mörrumsån rinner genom en sprickdal och ett vilt naturreservat. Både lax och 
havsöring hittar hit under sensommaren och när temperaturen sjunker lite i september kan fisket bli 
riktigt bra. Vi vill ta med dig till Härnäs, visa den härliga fiskesträckan och guida dig till de fina 
poolernas huggplatser. Följ med och njut av ett utmanande fiske i storslagen, ostörd natur!  
 
Upplägg:  
Torsdagen 13/9 träffas vi på Mörrums Kronolaxfiske där incheckning sker mellan 14:00-16:30.  
Kl 17:00 träffas vi vår konferens för lite tips och info inför morgondagens fiske. 
Fredagen 14/9 Efter frukost delar vi gruppen i två som turas om att fiska övre och nedre delen av 
Härnäs. Vi tar lunchen utomhus och byter därefter fiskeplats. 2 guider finns med under dagen. 
Lördagen 15/9 Efter frukost fortsätter fisket på Härnässträckan. Du fiskar utan guide denna dag. 
Ditt fiskekort gäller hela dagen och dessutom för fiskesträckorna Vittskövle och Knaggelid om du 
vill prova fler fiskeplatser. Vill du övernatta till söndagen och kanske fiska ytterligare en dag? Boka 
separat via vår reception på 0454-501 23, eller direkt online på www.morrum.com 
 
Ingår:  
Boende på Mörrums Kronolaxfiske 2 nätter (tor-lör)i rum med vandrarhemsstandard, sängkläder 
ingår, (städning & utcheck skall vara klart senast kl. 11:00 avresedagen), fiskekort för två hela 
dagar (VKH-kortet, fre-lör), 2 frukostar på Ninas Konditori (fre-lör), 1 utomhuslunch (fre), 2 guider 
under fredagen. 
 
Nivå: Detta paket är ingen kastkurs. Deltagare bör därför kunna hantera flugutrustning hjälpligt. 
 
Period: Tor 13/9-lör 15/9 
Platser: 6 st 
Pris: 2990: -/person 
 


