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De første mennesker kom til søen Bolmen nordfra. De vandrede op langs åsystemerne fra Nissan. Ved Bolmens 
nordlige spids ligger Liljenäs, et historisk sted med aner tilbage til stenalderen, og hvor fiskeriet har haft meget stor 
betydning gennem tiderne. I 1300-tallet var Liljenäs ejet af Vadstena kloster og blev senere konfiskeret af Gustav 
Vasa. I 1564 brændtes gården ned af danskerne.  

Nu er danskerne tilbage, men denne gang med et mere fredeligt formål: Carita og Christian Iversen har sammenlagt 
30 gæstesenge i herregårdens forskellige bygninger, og i en hytte et stykke fra gården. Gårdcentret ligger 400 meter 
fra Bolmens bred. Her åbner sig store fiskemuligheder i Sveriges tiendestørste sø kendt for sine sandarter, gedder og 
aborrer og med yderligere en snes fiskearter. 

 

 

FISKEOMRÅDER 
Bolmen er Sveriges tiendestørste sø med en overflade på 184 

kvadratkilometer. Søen ud- gør drikkevandsområde for dele af det 

sydlige Sverige. Den største sødybde er 37 meter. Søens nordlige del 

er relativt lavvandet, og her trives sandarten, specielt om foråret er 

der mange sandarter. Seks km af  Storåen er også tilgængelig for 

fiskeri. 

 

FISKEARTER 
I Bolmen findes der 24 fiskearter med en meget attraktiv bestand af sandart, gedde og aborre. Tæt på Liljenäs er der f.eks. i 

2002 fanget en gedde på 19,1 kg. Brasen, suder, ål og knude  lokker også sportsfiskere til søen.  Bolmen har også en 

selvstændig bestand af ørred, men den har vist sig meget vanskelig at fange. 

 
 
FISKERIET 
Man kan fiske fra bredderne, men med båd øges variationen. Gedde, sandart, aborre og ørred kan trolling- fiskes, 
spindefiskes eller medes. Gedde og aborre kan også fiskes med flue. Forår og efterår er traditionelle geddeperioder, mens 
de fleste andre art kan fiskes hele året. Brasen, suder og andre hvidfisk fanges bedst med medestang. Om vinteren er 
pirkfiskeri eller kolpefiskeri efter knude, aborre, gedde og sandart en oplevelse. 

FISKEREGLER 
Samme fiskekort gælder for hele 

Bolmen. Minimiummål gælder for  

sandart, ål og ørred.  

Komplette fiskeregler udleveres  ved 

ankomsten. 
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ØVRIGE AKTIVITETER 

På Liljenäs kan der arrangeres femkamp, 

diverse spil og andre aktiviteter. I omgivel- 

serne er der smukke cykel- og vandreruter. 

Inden for en dagsudflugt findes Wild West- 

centeret  High  Chaparall, nationalparken 

Stora Mosse, fuglereservatet Draven, Astrid 

Lindgrens verden og Smålands Glasrige. 

En af Sveriges mest intensive 

trækfugleruter passerer Liljenäs med 

indflyvningsområde for blandt andet 

traner og gæs. 

Liljenäs er et godt valg for konferense, 

event eller familjefesten etc 

 

 

  

BÅDE OG FISKE- REDSKABER  

Båd med årer og redningsveste indgår i leje af hel husenhed. Bådmotor kan 
lejes separat. Kano, flydering til fiskeri og fiskeudstyr kan lejes. Lokal 
fiskeguide, som garanterer fangst, kan bookes. Bolmens beskyttede 
fiskeområde byder på et detaljeret fiskekort over søen. 
 

LOGI 
Østfløjen på Liljenäs har otte soveværelser med 16 senge, stort, veludstyret køkken, spisesal, et par hyggerum, to 
badeværelser tre wc’er, køleskab/fryser, spisekammer, vaskemaskine, tørreskab og tv. Udendørs er der bålplads og 
havemøbler. Hyggelig op- holdsstue med pejs og parabol tv. 
 
Jagtvillaen på Liljenäs har en lejlighed med to–tre soveværelser og fire–seks sengeplad- ser, stort, moderne landkøkken, 
brusebad, wc, hyggelig opholdsstue med pejs og parabol tv. Stor inbygget veranda med havemøbler og grill. 
Som alternativ til selvhusholdning tilbydes halvpension suppleret med frokostmad- pakker. 

 
Torpet Fiskarhultet, et par km øst  for Liljenäs, har tre soveværelser og seks senge- pladser, stor opholdsstue med åben 
pejs og parabol tv, køkken med køleskab og fryser, spisestue og badeværelse med wc. 
 

ØVRIG SERVICE 
Der  findes en landhandel seks km  fra Liljenäs. Inden for 20 km er der flere restauranter. Til centralbyen Värnamo, 

hvor der er læge, bank og øvrig service, er der 27 km 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://liljenas.se/hitta-till-oss/
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PRISER 2013 

Pris eksempel 
 
Liljenäs Østfløjen 
16 senge  SEK  9000,- /uge 
 

Liljenäs Jagtvilla  
4 senge  SEK 3500,-/ uge 
6 senge  SEK 4000,-/ uge 
 
Torpet Fiskarhultet   
6 senge  SEK 4000,-/ uge 

 
En båd> 4 m inkluderet i huspris 
 
Fiskekort  i  Bolmen 
SEK 250,-/ uge   Børn under 16 år GRATIS 

 
Fiskeguide med trollingbåd 
SEK 500,-/time 
 
Bådmotor 
SEK 800 ,-/ uge 
 
Extra Båd 4 m< & 4 ps 4 –takt  
SEK 1700 ,-/ uge 
 
Sengelinned, håndklæder og  personligt udstyr indgår  

ikke i grundprisen. 
 
 

 

SÅDAN KOMMER DU TIL LILJENÄS 
Vej E4 fra syd, afkørsel ved Lagan nord for 
Ljungby, mod Vittaryd, derfra mod Dannäs,  derfra 
mod  Bolmsö, efter  500 meter  mod  Ås, efter  7  
km  stort  blåt skilt Liljenäs. 
 
Med  tog  til  Forsheda på  linjen  Halm stad–
Nässjö. 
 
Nærmeste flyvepladser – Axamo i Jönköping  og 
Smålands Airport  i  Växjö 
 

Kørselsvejledning: 

Scan QR-koden til at overføre oplysninger til 
din smartphone. 


