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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. De personer som varit verksamma på sjön 

Åsnen i år har varit: Peter Mattiasson, Emil Persson, Annette Petersson och Jan Sikkema. 

Åsnentillsynen finansieras av Alvesta, Växjö och Tingsryds kommuner, Åsnens 

fiskevårdsområde, Länsstyrelsen Kronoberg och under 2017 med ett bidrag från Getnö 

Gård. 

Åsnentillsynens telefonnummer är 070-202 22 51. 

 

Rapportens titel: Åsnentillsynen, Årsrapport 2017 

Utgivare: Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Rapporten är sammanställd av Annette Petersson 

Fotografer: Peter Mattiasson, Emil Persson,Annette Pettersson och Jan Sikkema om inget 

annat anges 

Omslagsbild överst: Styrgruppen för Åsnentillsynen fr. v. Rose-Marie Pettersson (Tingsryds 

kommun), Emil Persson (Åsnentillsynen), Peter Lönn (Växjö kommun), Annika Bladh 

(Länsstyrelsen), Martin Sallergård (Alvesta kommun). 

Omslagbild undre: Ny båtplats i Hulevik som färdigställdes under november månad och ny 

båt sedan mars månad.  
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1. Årets summering 

1.1 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 och som vanligt har vi röjt bort en del otillåtna eldstäder. 

Sammanlagt har 17 otillåtna eldstäder röjts bort, se Bilaga 2.Förra året var det dubbelt så många som röjdes bort. 

Detta beror mycket på vädret i sommar. 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. Otillåtna kojor har vi röjt bort 5 st och har upplevt detta mer i år än förra året 

kanske beror detta också på vädret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 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,tyska och holländska. 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. 

1.3 Vilka svårigheter finns med Åsnentillsynen? 
Det är svårt att få ut information om vad som gäller för friluftslivet i och kring sjön Åsnen, t.ex att nå besökare  

som har egna kanoter och båtar eller hyr av mindre campingar samt att nå utländska grupper som campar i egen 

regi. En annan svårighet är problematiken kring lagen om vattenskoter och mötet med de som kör vattenskoter i 

sjön.  

1.4 Ser du några trender på nyttjandet av sjön?   
Vi har kontrollerat mer än dubbelt så många fiskekort i år jämfört med förra året, 358 fiskekort och många har haft 

ett giltigt fiskekort vilket är tillfredställande. De som inte har haft fiskekort har köpt via sin mobiltelefon (I-fiske) eller 

Bild 1. Glada turister 
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tagit bild på det hemma och mejlat Åsnentillsynen. 

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 och campar och eldar på otillåtna 

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

gå iland eller paddla på lä-sida. 

Vi har sett 9 stycken som har beträtt fågelskyddsområden.  

Ett fågelskyddsområde som överträds ofta är fågelskyddsområdet Bispeholmarna då detta ligger utanför en stor 

camping. Vi har dock inte varje gång tänkt på att kolla båtbeteckningen utan mer betonat och mött turisterna och 

informerat att det är ett skydd här. Oftast har de inte en aning vart de befinner sig. Fler förbudsskyltar kommer 

därför att sättas ut under säsongen 2018. 

1.5 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. 

För övrigt har arbete varit mycket positivt, omväxlande och utvecklande. Nästan alla besökare och verksamma 

människor runt sjön har varit tillmötesgående och trevliga. Arbetsgruppen för Åsnentillsynen kan numera flera språk, 

engelska, tyska och holländska.  

 2. Fysiska möten med näringsidkare och information 
Under perioden maj-augusti har Åsnentillsynen haft 15 fysiska möten med näringsidkare och verksamma runt sjön. 

Samtliga möten har varit positiva. 

Åsnentillsynens kontaktnätverk håller på att byggas upp. Oftast har vi tagit kontakt för att sälja Åsnenkartor eller 

dela ut informationsblad. Infobladen som har delats ut bör uppdateras och det arbetet har påbörjats.  

Under våren hade vi en informationkväll i Hulevik för närboende och intresserade. Vi visade upp den nya båten och 

informerade om Åsnentilsynen och allemansrätten. Tyvärr var det dåligt väder så bara 10 st kom men de som var där 

uppskattade träffen. Även Åsnentillsynens styrgrupp har varit ute på sjön Åsnen en halv dag och fått en inblick i 

arbetet. Åsnentillsynen har också medverkat i informationsträffen vid Trollberget angående blivande nationalparken 

som Länsstyrelsen anordnade i våras. Denna träff var mycket välbesökt. 

 

Under 2017 planerade vi för en entreprenörsträff. Den fick ställas pga av för få anmälda entreprenörer. Dessa möten 

är viktiga och det är något som ska återkomma kontinuerligt minst en gång om året. Meningen med mötena är att ha 

en nära kommunikation med verksamma runt sjön och att få respons på Åsnentillsynens verksamhet. En viktig sak är 

att Åsnentillsynen och verksamma har samma syn och förmedlar samma information till turister. Några saker som 

planerades att följas upp sedan mötet 2016 var:  

• om Åsnen-kartan numera ingår när man köper fiskeårskort eller hyr kanot/båt.  

• vilka sjödagar som ska prioriteras under säsongen.  

• Om alla har märkt sina båtar och kanoter med bokstav och siffra.  
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 3. Händelser 
 

3.1 Otillåtna eldstäder 

I år har det varit 17 stycken otillåtna eldstäder medan 2016 var det 34 stycken som Åsnentillsynen har städat bort. 

Den dåliga sommaren har bidragit till ett mindre antal otillåtna eldstäder. Information och skyltar kan också ha 

bidragit till nedgången. Dock finns det fortfarande turister som 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. Se bilaga 2 där redovisas 

på en karta vart de otillåtna eldstäderna påträffas. 

 

 

Bild 2. Otillåten eldstad på klipphäll. 

 

3.2 Inga bränder 
Inga bränder har Åsnentillsynen släckt i år mycket pga av vädret i sommar dock har det som nämnts tidigare röjts en 

del otillåtna eldstäder.  
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3.3 Kojor  
Vi har röjt bort flera kojor än vad vi brukar från tidgare år. 5 st otillåtna kojor har röjts. En tydligare information om 

detta borde utarbetas och spridas. Här spelar näringidkare en viktigt roll. 

 

 

Bild 3 och 4. Rejäl koja och läger 

3.4 Sjögullsinventering 
 

Med ett stöd om 6,7 miljoner kronor från Havs och Vattenmyndigheten har Länsstyrelsen startat ett treårsprojekt att 

bekämpa vattenväxten sjögull i Mörrumsåns vattensystem. Förutom bekämpning av sjögull i Urshulstviken och 

Kallsjön har också en sjögullsinventering gjorts i delar av övriga Åsnen. Åsnentillsynen har hjälp till med 

inventeringsarbetet under några dagar i juli och augusti månad. Arbetet har helt finansierats av projektpengarna. 

Inga sjögull hittades i övriga Åsnen under inventeringen. Se bilaga 3 vart inventeringen har utförts. 

 

 

Bild 5 och 6. Sjögull 
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3.5 Ny båt och båtplats 
En ny båt beställdes och levererades under slutet av mars månad. Fr.o.m maj månad har vi också haft en navigator 

med digital farledskarta och djupkarta. Den har hjälpt oss väldigt mycket. Man ser exakt var man befinner sig och  

hur djupt det är. Dock har några stenar påträffats och inte stämt med kartan,men det har vi meddelat 

fiskevårdsområdena som äger kartan. 

Fr.o.m augusti månad har vi också en båtplats i Hulevik nr 64. Vi har inte använt den så mycket pga att vi ville fixa till 

en bra angöring där. Detta har gjorts och vi tycker det blev väldigt bra och vi tror att det är en rätt plats att utgå ifrån. 

Den gamla båten sjösattes i början av mars men gick återigen sönder i början av april. Den har setts över efter 

upptagning och renoverats någotoch beslut kommer tas om den skall säljas eller inte under året 2018. 

  

Bild 7 och 8. T.V. Bild på båten fylld med bojar efter bojupptagning, T.H. Den nya båten 

4. Utveckling av Åsnentillsynen  
 

Åsnentillsynen har nu fått en båtplats i Hulevik vilket underlättar tillsynen på sjön. Det som behövs också är en 

arbetsbod nära båthamnen för förvaring av material, information, bojar mm. Vi skulle kunna dela ”informationsbod” 

med andra aktörer såsom samhällsföreningen i Hulevik. Denna kommer också att fungera som mötesplats och 

informationsplats. 

Informationen om friluftsliv behöver förnyas och antalet sjödagar öka, men också mer tid för att besöka 

näringsidkare runt sjön. Det skulle kunna utföras vid dåligt väder. Som tur är befinner sig inte så många på sjön vid 

dåligt väder. 
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Andra frågeställningar att arbeta med under 2018 är: 

Få fler näringsidkare att vilja finansiera? 

Hur ska rapporteringen utvecklas? 

Länsstyrelsen tar fram Åsnenkartan men administrationen att trycka/distribuera/sälja den kan ligga på en annan 

organisation. Ska det ske en förändring? 

Finns möjlighet att ordna en arbetsbods/ informationsbod i Hulevik? 

Kan ytterligare en båtplats ordnas? En i Hulevik och en i Jät/Urshult? 2 st verksamma båtar? 

 

5. Ekonomi 
Ekonomin under året 2017. 

Poster Intäkter   Poster Kostnader 

Tingsryd 100000   Lön 294 000 

Alvesta 100000   Drivmedel 23 810 

Växjö 140000   Åsnennytt 17 458 

Länsstyrelsen 140000   Båt matrial 93 900 

Fiskevårdsområdet 50000     

Getnö Gård AB 10000    IB 23 157 

Sjögull 25 333   Avskrivning 80 012 

Å-kartor 18 240       

Totalt 583573   Totalt 532 337 

 

Tabell 1. Redovisning av ekonomin 2017-12-08. 

 

6. Röster från sjön 
Här sammanfattas 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” 

4. ” Vad glad jag blir att få träffa er och visa upp mitt fiskekort. Det är bra att Ni finns, Ni behövs” 

5. ”Det var ju synd att entreprenörsträffen den 13 november blev inställd, tänkte vi äntligen skulle kommit till 

stora staden Växjö 😊 Vi har hört av våra gäster att flera har fått sina fiskekort kontrollerade och det tycker 

både dom och vi är jättebra. Alla har också haft bara positiva saker att säga om "kontrollanterna". Våra 

gäster säger att de blivit trevligt bemötta på sjön. Nu får vi läsa er delårsrapport till kvällskaffet” 
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Bilaga 1. 

  
  Maj       Juni     Juli         Augusti         September       Oktober   2017 2016 

Vecka 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 Summa Summa 

Iordningställt/uppdaterat 
informationstavla 

                  2   1                         3 57 

Inventering/iordningställt 
fågelskyddsområden 

            5       1                           6 13 

Beträtt fågelskydd     3   1 3         2                           9 10 

Tillsyn av fiskekort   16 26 24 18 5 7 10 19 26 1 23 6 12 17 26 10 37 4 15 24 32 8 3 358 140 

Tillsyn av redskap               1 3 4     1     2   1             12 17 

Kanoter   4 11 4   10 18 10 16 36 29 84 25 32 57 25 13 7 2       4   383 28 

Båtar   12 33 19 12 15 25 37 15 21 20   10 14 27 14 13 34 6 8 22 24 5 3 381 11 

Bortröjning av otillåtna eldplatser   2 1 2                     8 1   2   1         17 34 

Släckta bränder                                                 0 7 

Fysiskt möte uthyrare/näringsidkare   1 2 1 1 1   1   3   3       1   1             15 21 

Arbete i naturreservat             1                                   1 0 

Boplundring                                                 0 0 

Nedskräpning                                   1             1 12 

Sjöräddning/bogserat båt                   1                             1 2 

Skjutsat folk till olika ärenden på sjön             2                                   2 3 

Nedhuggna träd                                   1             1 1 

Reparation av bryggor                                                 0 1 

Reperation av båt           1             2,5                       1 4 

Tillsyn NV byggnader                                                 0 8 

Tillsyn reservat   1   2   2       3     1     3     1           13 7 

Städat/tillsyn campingplatser/reservat               1 3 8     2 2   2   2 1         1 21 19 

Tagit bort kojor, vindskydd                                       5         5 2 

Iläggning av bojar 62                                                   

Upptagning av bojar 25                                                   

Sjögullsinventering 54                                                   

Effektiv arbetstid på sjön (h)* 141 12,5 18 31,5 21 12 18 31 8,5 16,5 4   13,5 8,5 15 12 7 25 8,5 5,5 9 5,5 5 6 356 227 

Antal sjödagar 13 11     15       6       10         9       1     65 55 

 

 Tabell 2. Rapportering av tillsynen veckovis. Varje siffra står för antal tillfällen. 
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 
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