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Sedan 1987 har det bedrivits tillsyn på sjön Åsnen, detta på grund av ett ökat 

besökstryck och en störningskänslig natur.  

Några arbetsuppgifter som ingår i Åsnentillsynen är att bevaka naturvärden, 

friluftsliv och att upprätthålla ett gott värdskap för sjön Åsnen, samt att arbeta 

förebyggande med information bl.a. om regler, vad man behöver tänka på sjön 

och vid t.ex. fiske. 

Åsnentillsynen finansieras av Alvesta, Växjö och Tingsryds kommuner, Åsnens 

fiskevårdsområde, Länsstyrelsen Kronoberg och under 2016 med ett bidrag från 

Getnö Gård. 

Åsnentillsynens telefonnummer är 070-202 22 51 och 070-679 48 55. 
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1. Årets summering 

1.2 Var är det mest skräpplockning, turister och eldstäder?  

Den mesta nedskräpningen sker kring eldstäderna, både på de tillåtna eldstäderna, som ligger på 

uppmärkta rastplatser och på de otillåtna platserna där det ”inbjuder” att gå i land på. 

Nedskräpning har inte varit något större problem, men vi har upplevt ett stort problem med otillåtna 

eldstäder. Sammanlagt har 34 otillåtna eldstäder röjts bort, se tabell 2, Bilaga 1. Dessa är viktiga att 

städa bort då det är direkt fara för brand, ”förfular” naturen och skyltar med att det är ”okej” att elda. 

Dessa eldstäder finns spridda över sjön, även där det finns 

iordningställda rastplatser/eldstäder. 

1.3 Vilka länder kommer turisterna ifrån? 

Majoriteten av turisterna kommer ifrån Tyskland, 

Danmark, Polen och Holland. De flesta upplevs vara ifrån 

Tyskland. Turister från Polen och Danmark besökte Åsnen 

mest under perioden maj-juni och turister från Tyskland 

under hela säsongen maj-augusti.  

Språkförståelsen på sjön har gått bra med engelska och 

tyska. Språksvårigheter har det varit med polacker och 

ryssar, men det har löst sig med gester och engelska. 

De svenskar som kommer till Åsnen kommer mestadels dit 

för att fiska. 

1.4 Vilka svårigheter finns med 

Åsnentillsynen? 

Att få ut information till dem som har egna kanoter och 

båtar med sig eller hyr av mindre campingar (t.ex. de som hyr 

ut en stuga, en båt eller få kanoter). 

1.5 Ser du några trender på nyttjandet av sjön?   

Vi har kontrollerat 140 fiskekort och många har haft ett giltigt fiskekort vilket är tillfredställande. 

Vi upplever att fiskare inte kör i land på öar eller fiskar nära öar (beträder fågelskyddsområde).  

En av anledningen till detta är att det är oftast grunt/stenigt kring öar vilket gör det svårfiskat och 

många fiskar gös som oftast håller till på djupare vatten. 

Vi upplever att kanotister är den grupp som mest beträder fågelskyddsområde, campar och eldar på 

otillåtna platser. Troligtvis för att de kan paddla in på grunda områden och vid blåsiga dagar behöver 

gå iland eller paddla på lä-sidan. 

Vi har sett 10 stycken som har beträtt fågelskyddsområden. Ett fågelskyddsområde som överträds ofta 

är fågelskyddsområdet Bispesholmarna då detta ligger utanför en stor camping. 

1.6 Vad tycker du om jobbet? 

Jobbet är väderberoende och vid hård vind blir det svårt att bedriva normal tillsyn. Dessutom blir 

antalet besökare på sjön mindre vid sämre väder. 

Bild 1. En otillåten eldstad 
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För övrigt har arbete varit mycket positivt, omväxlande och utvecklande. Nästan alla besökare och 

verksamma människor runt sjön har varit tillmötesgående och trevliga. 

 2. Fysiska möten med näringsidkare och information 
Under perioden maj-augusti har Åsnentillsynen haft 21 fysiska möten med näringsidkare och 

verksamma runt sjön. Samtliga möten har varit positiva. 

Åsnentillsynen håller på att bygga upp ett  kontaktnätverk. Oftast har vi tagit kontakt för att sälja 

Åsnenkartor eller dela ut informationsblad. Uppdatering av informationsbladen som delas ut, har 

påbörjats.  

Under 2016 har vi haft två entreprenörsträffar. Dessa möten var välkomna och det är något som ska 

återkomma kontinuerligt två gånger om året. Meningen med mötena är att ha en nära 

kommunikation med verksamma runt sjön. En viktig sak är att Åsnentillsynen och verksamma har 

samma syn och förmedlar samma information till turister. Några saker som diskuterades var:  

 om Åsnen-kartan ska ingå när man köper fiskeårskort eller hyr kanot/båt.  

 Att sjödagar är prioriterade under perioderna maj, juli och augusti samt under högtidshelger.  

 Att kanoter och båtar ska vara märkta med bokstav och siffra för att förenkla identifiering.  

 3. Händelser 
 

3.1 Otillåtna eldstäder 

I år har det varit 34 stycken otillåtna eldstäder medan 2015 var det 25 stycken som Åsnentillsynen har 

städat bort. Oroväckande är att turister inte vet om att man inte får göra upp en egen eldstad. 

Entreprenörer måste vara noga med att informera och Åsnentillsynen måste fortsätta att jobba med 

att sprida information och att sätta upp skyltar på ställen som lockar besökaren att campa på.  
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Bild 1. Otillåten eldstad där man har struntat i skylten som säger eldning förbjuden samt ett egenbyggt vindskydd av nedhuggna 
träd 

3.2 Bränder 

Fem vildbränder har Åsnentillsynen släckt i år samt utfört efterbevakning på. Samtliga är förorsakade 

av otillåtna eldstäder som inte har släckts tillräckligt efter användning. Räddningstjänsten som ska 

släcka bränder och markägaren som ska utföra efterbevakningen, behövde således inte arbeta med 

bränderna. Åsnentillsynen hade regelbunden kommunikationen med räddningstjänsten och 

markägaren. Kommunikationen har fungerat bra. 
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Bild 2. Brand på Utterholmarna där förna och humus har brunnit i en 10 x 10 meter stor yta 
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Bild 3 och 4. Brand på Slätaholmarna där träd och humus har brunnit i ett 15 x 15 meter stort område.  
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3.3 Ny båt och brygga 

Återigen hade bryggan lossnat efter vintern (se bild 6) vilket innebar extraarbete. Vid  en högre budget 

kan en ny brygga prioriteras. 

En ny båt är beställd och kommer att levereras våren 2017. Den kommer att special byggas för att 

uppfylla tillsynens behov som är en grundgående båt i aluminium som är sjösäker och med goda 

lastutrymmen. 

 

Bild 5 och 6. T.V. Bild på båten fylld med bojar efter bojupptagning, T.H. Bild på bryggan när den hade lossnat 

4. Om Åsnentillsynen får mer medel 
Om verksamheten får mer medel kan samtliga skyltar förbättras. Skyltar såsom eldning förbjuden och 

fågelskyddsområden samt informationsblad och Åsnen-kartan behöver förnyas.  

Då bryggan är dålig i Torne behövs det en ny, men om vi får en båtplats i Hulevik ska bryggan och 

rören i Torne plockas bort.   

Åsnentillsynen arbetar för att få en båtplats i Hulevik och vi står i kö. Om vi får en båtplats där behövs 

en arbetsbod. Denna kommer också att fungera som mötesplats och informationsplats. 

Om verksamheten får mer medel kan antalet sjödagar öka under maj och september då det även finns 

ett behov. 
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5. Ekonomi 
 

 

Bild 7. Redovisning av ekonomin. Kostnader för båt innefattar reparationer och material,  sjösättning ink. lön samt 
vinterförvaring. Kostnader för material innefattar reparation av brygga, bojar och informationsmaterial. 

6. Röster från sjön 
Här sammanfattas tre positiva röster som har hörts från sjön under året. 

1. ”Nöjd med min verksamhet och Åsnen är ett riktigt dragplåster.” 

2. ”Åsnenboken är en fantastisk guide till området” 

3. Jag har ledarledda guideturer som uppskattas väldigt mycket och ser en ljus framtid med 

detta” 

 

7. Frågor som behöver redas ut under 2017 
Hur vill vi utveckla rapporteringen? 

Riktpriset på Åsnenkartan? 

Hur ska vi utveckla vår information? 

Båtplats i Hulevik. Vi väntar i vår kö.   

Poster Intäkter Poster Kostnader

Tingsryd 100000 Lön 342982

Alvesta 100000 Drivmedel 15631

Växjö 140000 Åsnennytt 21299

Länsstyrelsen 140000 Båt 52230

Fiskevårdsområdet 40000 Material 41015

Getnö Gård AB 10000 Underskott 80000

Totalt 530000 Totalt 553157



2017-01-09   
Emil Persson  

10 
 

Bilaga 1. 

 

 Tabell 2. Rapportering av den tillsynen veckovis. Varje siffra står för antal tillfällen. 

Maj Juni Juli Augusti September Oktober

Vecka 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Summa

Iordningställt/uppdaterat informationstavla antal 2 3 15 19 14 2 1 1 57

Tillfällen  Inventering/iordningställt 

fågelskyddsområden 5 4 2 2 13

Tillfällen med överträdelse av fågelskyddsomr 2 3 2 1 2 10

Tillsyn av fiskekort 4 6 6 9 8 2 13 23 16 24 16 2 2 6 3 140

Tillsyn av redskap 1 2 3 1 3 2 3 2 17

Kanoter 2 11 15 28

Båtar 11 11

Bortröjning av otillåtna eldplatser och skräp 3 1 1 2 3 2 7 11 1 3 34

Vildbränder 1 1 1 2 2 7

Fysiskt möte uthyrare/näringsidkare 1 1 1 2 3 1 1 7 4 21

Arbete i naturreservat 0

Boplundring 0

Nedskräpning 1 3 1 2 5 12

Sjöräddning/bogserat båt 2 2

Skjutsat folk till olika ärenden på sjön 1 1 1 3

Nedhuggna träd 1 1

Reperation av bryggor 1 1

Reperation av båt 1 1 1 1 4

Tillsyn NV byggnader 1 1 2 2 1 1 8

Tillsyn reservat 3 1 1 1 1 7

Städat/tillsyn campingplatser/reservat 3 11 2 3 19

Båt fungerande X X X X x x x x x x x x x x x x x 0

Effektiv arbetstid på sjön (h)* 15 16 17 20 9 23 19 21 17 27 2 3,5 18 7,5 4 8 226,52

Sjödagar inkl bojarbete 55


