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I FARTBEGRÄNSNINGAR
I följande vattenområden är det förbjudet att framföra motorbåtar med högre

hastighet än vad som anges i varje särskilt fall.

Aneby kommun
Sjön Ören

Fem knop inom de områden av norra och södra delarna som markerats på en till ärendet
hörande karta (berör även Jönköpings kommun).

Assjön
Fem knop (berör även Nässjö kommun).

Eksjö kommun
Sjön Ögeln

Sju knop (berör även Vetlanda kommun).
Försjön

Fem knop på södra delen av sjön (”Smalstan” jämte söder därom liggande vatten) enligt
markering på en till ärendet hörande karta.

Solgenån m fl vattendrag
Fem knop på vattendragen mellan sjöarna Grönnen och Solgen: Del av Solgenån

jämte sjöarna Kvitten, Havravikssjön och Assjön.

Gislaveds kommun
Storån
Fem knop mellan utloppet i sjön Bolmen och gränsen mot Gnosjö kommun (söder

om Norrhyltan) (berör även Värnamo kommun).
Norra Gussjön, Algustorpasjön, Vikaresjön och Södra Gussjön
Sju knop (berör även Gnosjö kommun).

Jönköpings kommun

                                                
1 Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532
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Sjön Bunn
Sju knop inom de områden av norra och mellersta delarna som markerats på en till

ärendet hörande karta.
Sjön Ören
Fem knop inom de områden av norra och södra delarna som markerats på en till

ärendet hörande karta (berör även Aneby kommun).
Landsjön
Sju knop på den del som markerats på en till ärendet hörande karta. Åt Ragnar

Stener ges tillstånd att överskrida fartbegränsningen vid övervakning i samband med
utbildning vid hans brädseglarskola vid Drä ttinge.

Huskvarnaån
Fem knop mellan Carlfors bruk och Laggarebosjön samt mellan Laggarebosjön och

Stensjön.
Lovsjön
Fem knop under tiden 1 maj – den 30 september.
Vederydssjön
Fem knop (berör även Vaggeryds kommun).
Sjön Fängen
Sju knop (berör även Vaggeryds kommun).

Nässjö kommun
Assjön
Fem knop (berör även Aneby kommun).
Hästsjön
Fem knop.
Ryssbysjön
Fem knop.
Uppsjön
Fem knop på östra delen  inom det område som markerats på en till ärendet hörande

karta.

Tranås kommun
Svartån
Tre knop mellan hamnen vid Tranås kvarn och västra gränsen av stadsäga 1049.
Fem knop mellan västra gränsen av stadsäga 1049 och utloppet i sjön Sommen.

Vaggeryds kommun
Vederydssjön
Fem knop (berör även Jönköpings kommun).
Fängen
Sju knop ( berör även Jönköpings kommun).
Käringsjön, Målagölen, Nöthultagölen, Prästagölen, Tängsjön och Sandsjön
Sju knop.
Hjortsjön
Sju knop.
Linnesjön
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Sju knop inom de områden av norra och södra delarna som markerats på en till
ärendet hörande karta.

Sju knop inom ett område runt ön Törnhall och 100 m ut i sjön.

Vetlanda kommun
Sjön Ögeln
Sju knop (berör även Eksjö kommun).
Emån
Fem knop mellan Norrsjön och Grumlan.
Övrasjön
Sju knop.
Skirösjön
Sju knop.
Sjön Linden
Sju knop inom de delar som markerats på en till ärendet hörande karta (berör även

Hultsfreds kommun, Kalmar län).

Värnamo kommun
Storån
Fem knop mellan utloppet i sjön Bolmen och gränsen mot Gnosjö kommun (söder

om Norrhyttan) (berör även Gislaveds kommun).
Lagan
Fem knop mellan Storgatsbron i Värnamo och utloppet i sjön Vidöstern.
Sjön Vidöstern
Fem knop in om det område som markerats på en till ärendet hörande karta.

II FÖRBUD MOT VISS SJÖTRAFIK UNDER HELA ELLER DEL AV
ÅRET.

Inom följande områden är viss sjötrafik förbjuden under hela eller del av året.
Förbudens omfattning anges i varje särskilt fall.

Jönköpings kommun
Sjön Bunn
Förbud mot motorbåtstrafik längs badplatsen i nordvästra delen av sjön närmare

stranden än 100 m under tiden den 1 maj – den 30 september.
Sjön Ören
Förbud mot motorbåtstrafik längs badplatsen i nordvästra delen av sjön närmare

stranden än 100 m under tiden den 1 maj – den 30 september.
Hägghultasjön
Förbud mot motorbåtstrafik.

Nässjö kommun
Ingsbergssjön, Handskerydssjön och Runnerydssjön
Förbud mot motorbåtstrafik.
Ryssbysjön
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Förbud mot motorbåtstrafik inom de delar av sjön som utmärkts på en till ärendet
hörande karta under tiden 1 april – den 15 augusti. Förbudet gäller inte
markinnehavaren eller hans folk, ej heller statlig eller kommunal tjänsteman i
tjänsteärende.

Vaggeryds kommun
Hjortsjön
Förbud mot motorbåtstrafik vid badplatsen på en sträcka av 100 m vid stranden och

100 m ut i vattnet.
Linnesjön
Förbud mot motorbåtstrafik inom ett område vid badplatsen och 100 m ut i sjön.

Värnamo kommun
Sjön Vidöstern
Förbud mot motorbåtstrafik längs badplatsen i nordvästra delen av sjön närmare

stranden än 100 m under tiden den 1 maj – den 30 september.

III ANKRINGSFÖRBUD
Det är förbjudet att ankra i följande vattenområden.

Gislaveds kommun
Sjön Bolmen
Färjledslinjen Sunnaryd – Bolmsö (berör även Ljungby kommun, Kronobergs län,

gemensamt beslut).

Jönköpings kommun
Sjön Vättern
Inom ett avstånd av 100m på ömse sidor av nedannämnda intagningsledningar för

vatten.
Vid Brunnstorp ca 4 km norr om Huskvarna. Ledningen sträcker sig från stranden i

västlig riktning till en intagssil på 57º 51, 1’N, 14º 15, 9’O (ca 540 m från stranden).
Djupet över intagssilen, vilken sticker upp 5 m från sjöbotten, är 15 m.

Vid Granbäck, ca 5 km norr om Jönköping. Ledningen sträcker sig från stranden i
ostlig riktning till en intagssil på 59º 49, 7’N, 14º 10, 2’O (ca 520 m från stranden).
Djupet över intagssilen, vilken sticker upp 5 m från sjöbotten, är 27 m.

IV ANSVARSBESTÄMMELSE
Den som bryter mot föreskrifterna dömes enligt 5 kap 1 § sjötrafikförordningen till

böter.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 1990.
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Följande föreskrifter om sjötrafiken i Jönköpings län gäller enligt tidigare beslut av
länsstyrelsen.

Gislaveds kommun
Kyrkesjön
Motorbåtsförbud. 06FS 1989:28. Beslut den 21 november 1989.

Gnosjö kommun
Marieholmskanalen
Motorbåtar får inte framföras med högre hastighet än fem knop me llan Marieholms

bruk och sjön Flaten. 06FS 1986:26. Beslut den 9 oktober 1986.
Storån
Motorbåtar får inte framföras med högre hastighet än fem knop me llan sjön Flaten

och Hillerstorp. 06FS 1986:26. Beslut den 9 oktober 1986.

Jönköpings kommun
Klerebodammen
Förbud mot motorbåtstrafik. 06FS 1989:26. Beslut den 5 oktober 1989 (gemensamt

med länsstyrelsen Skarborgs län).
Sjön Stråken m m
Fartyg får inte framföras med högre hastighet än fem knop på sjön Stråken och

Tidan t o m Björsjön utom på de delar va Stråken som utmärkts på en till ärendet
hörande karta. Begränsningen i Björsjön utgörs av en linje från Nabbens södra udde
och västerut. 06FS 1989:18. Beslut den 6 juli 1989 (gemensamt med länsstyrelsen
Skarborgs län).

Gårdssjön, Martinsgöl, Mellansjön och Sörsjön (Åsasjöarna)
Förbud mot trafik med båtar drivna av förbränningsmotorer. 06FS 1989:9. Beslut

den 30 mars 1989.

RAGNAR FORSS

Anna-Lena Carlsson


