
sportfiske i världsklass | flugfiskekurser | fiskepaket | guidning | boende 

Laxens Hus – utställning med akvarium | konferenser | camping | familjefiske

Välkommen till

Mörrumsån

Mörrums Kronolaxfiske
Great fishingstories since 1231



Mörrumsån har sedan urminnes tider varit Blekinges pulsåder och gett liv 
åt landskapet på olika sätt. Redan år 1231 omnämns Mörrumsåns laxfiske 
i kung Valdemars jordebok och 1941 startade sportfisket för allmänheten i 
Mörrum. Idag står Kronolaxfisket för hållbara naturupplevelser vid Sveriges 
vackraste fiskevatten – oavsett om du vill fiska, vandra, cykla eller bara upp-
täcka de anrika omgivningarna – hjärtligt välkommen!
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VÄLKOMMEN TILL
MÖRRUMS KRONOLAXFISKE

LAXENS HUS

Vid Kungsforsen mitt i Mörrums by ligger centrum 
för fisket i ån. Här hittar du vår reception med 
fiskekortförsäljning, utställningar och akvarium.
Här ligger också restaurang Kronolaxen och 
Fiskeshopen – fiskebutiken som har allt!



Konferenslokal, restaurang, boende 
och fiske – allt samlat på samma plats. 
Berätta hur ni vill ha det så gör vi ett 
oförglömligt arrangemang!

Mörrums Kronolaxfiske säljer fiskekort för fem olika fiskesträckor på totalt
17 km av den berömda Mörrumsån. Det ger möjligheter till ett fiske i
världsklass från första mars till sista september. Köp ditt fiskekort online på
på morrum.com eller kom in till vår reception för personlig service.

15/6-31/8 fiskar barn och förälder
tillsammans för bara 595:-/dag. 
Sommarmete mellan 1/6-31/8
är gratis för alla under 18 år 
och kostar annars 50:-/person 

Barn 
under 14 år 
fiskar gratis 

tillsammans med 
målsman!

FISKEKORT

FAMILJEKORT

KONFERENS 
& GRUPPER

NATURVÅRD & FORSKNING

Laxfiske: 
Mars-September

Sommarmete:
1/6-31/8

Specimenmete: 
bl a Gädda & Gös,
året runt med 
vissa undantag.

Mörrums Kronolaxfiske stödjer och bidrar till forsk-
ningen på östersjölaxen. 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 fiskevårdsinsatser i ån.Tack!
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Alla vardagar och vissa helgdagar finns möjlighet att boka en guidad 
fisketur eller en dags kastkurs. Kanske är du ny vid ån eller vill se mer 
av en särskild sträcka, kanske vill du prova på flugfiske eller fördjupa 
dina kasttekniska färdigheter? Våra guider har flera års erfarenhet av 
att möta gästens behov och önskemål, tillsammans gör ni ett upplägg 
för dagen som du får ut så mycket som möjligt av. Välkommen till en 
dag i trevligt och tryggt sällskap!

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 och 
Hardy för att kunna erbjuda en 
utrustning som passar dig.

Våra fiskepaket inkluderar allt: 
fiskekort, boende, mat, guidning, m.m. Gör det enkelt & billigt för dig, boka på ett ställe och kom å fiska!

MARS
• Premiärpaketet

APRIL
• Flugfiskekurs för tvåhandsspö
• Våröring i Mörrumsån

MAJ
• Majlax i Mörrum

JUNI
• Flugfiskekurs för tvåhandsspö
• Intropaketet ”Räkmackan” 
  Alla dagar fr.o.m. 18/6 –

JULI
• Intropaketet ”Räkmackan”,  
  Alla dagar i juli.
• Laxaleden vandringspaket, 
  Alla dagar i juli.

AUGUSTI
• Storöring i august
• Flugfiskekurs för tvåhandsspö
• Intropaketet ”Räkmackan”
  Alla dagar t.o.m 31/8
* Sensommarfiske på Vittskövle & Knaggelid  

SEPTEMBER
* Spinnfiske i september
• Höstfiske på Härnäs

FISKEPAKET

GUIDNING OCH KASTKURSER

HYRA 
UTRUSTNING

Flugutrustning: 
300:-/dag

Spinnutrustning: 
200:-/dag

Vadarbyxor: 
300:-/dag
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Vi erbjuder boende med vandrarhemsstandard i Håvstugan, Laxagården och Odlingen. 
Här finns rum för 1-4 personer, totalt 14 bäddar alldeles intill Mörrumsån och du bor 
helt nära Laxens Hus, Restaurang Kronolaxen, Ninas Konditori, Fiske shopen, 
mataffärer, pizzeria, m.m.

För den som kommer med husbil, husvagn eller tält finns våra vackra läger-
platser vid Åkroken och Forsbacka. Båda lägren ligger intill ån och dusch 
med tvätt erbjuds vid Laxens Hus.

Både våra rum och lägerplatser passar perfekt för fiskare, vandrare, 
cyklister och alla andra besökare.

BOENDE

Mörrumsguiden
din digitala fiskeguide för pool 1-32.

Upptäck experternas platser och
hur de fiskas med framgång!

Köp direkt på AppStore eller Google Play.



Mörrums Kronolaxfiske
Box 26, SE-375 21 Mörrum, Sweden
Tel. +46 (0)454-501 23
morrum@sveaskog.se
www.morrum.com  
facebook.com/kronolaxfiske

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…

Ekeberg
En 700 meter lång sträcka,
8 km norr om Mörrum,strax 
söder om Svängsta. En vacker 
del av ån med chanser till tidiga 
laxfångster. Här säljer vi bara
fyra fiskekort per dag, vilket innebär 
att du och dina kompisar kan få en 
del av Mörrumsån för er själva.

Vittskövle
2,2 km vid-
underligt 
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.

Mörrumsåns sträckor

Hemsjö

Åkeholm

Svängsta

Mörrum

Elleholm

Laxens Hus

Hovmansbygd

till Mörrumsån, 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! 

Personalen på Mörrums Kronolaxfisket

VÄLKOMMEN


