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Pierwsi ludzie przybyli nad jezioro Bolmen z północy. Wędrowali w górę strumieni wpadających do rzeki 

Nissan. Lilienas jest położone na północnym skraju jeziora Bolmen, w miejscu z historią sięgającą epoki 

kamienia łupanego, gdzie połów ryb był zawsze ważnym zajęciem. W XIV wieku Lilienas było 

własnością Zgromadzenia Vadstena i zostało później skonfiskowane przez Gustawa Wazę. W 1564 roku 

farma została spalona przez wojska duńskie. Teraz Duńczycy są tu znowu, tym razem w pokojowych 

zamiarach.  

 

Caritas i Christian Iversen mają do dyspozycji gości ponad 30 łóżek w swojej posiadłości. Centrum 

posiadłości znajduje się 400 metrów od brzegu jeziora. Znakomite zasoby wędkarskie tego 10-go co do 

wielkości jeziora Szwecji są słynne ze szczupaków, okoni, sandaczy oraz ok.20 innych gatunków ryb. 

 

 

WĘDKARSKIE WODY 

Bolmen z powierzchnią 184 km2 jest 10 co do wielkości 

jeziorem Szwecji. Jezioro stanowi zbiornik wody pitnej dla 

rejonów południa Szwecji. Największa głębokość jeziora to 

37 metrów. Północna część jeziora jest raczej płytka i 

wyjątkowo odpowiada sandaczom, które są tu bardzo liczne 

szczególnie na wiosnę. Rzeka Storan wpadająca do jeziora 

jest dostępna wędkarsko na odcinku 6 kilometrów od ujścia. 
 

 
 

RYBY 
 

W jeziorze Bolmen występują 24 gatunki ryb w tym głównie sandacz, szczupak i okoń. W roku 2002 w 

rejonie Lilienas złowiono szczupaka o wadze19,1 kg.  Szczupaki i okonie łowi się również na muchę. Wiosna 

i lato to tradycyjnie okres łowienia szczupaków, lecz większość pozostałych gatunków łowi się przez cały rok. 

Leszcze, liny, węgorze i miętusy również ściągają wędkarzy na Bolmen. Jezioro zarybiano trocią, lecz 

złapanie jej bywa nadzwyczaj trudne. 
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POŁOWY WĘDKARSKIE 

W zasadzie możliwe jest łapanie z brzegów jeziora, lecz użycie łodzi znacznie większa możliwości. Trolling, 

spinning, i spławikówka mogą być użyte do połowu szczupaka, sandacza, okonia czy troci. Muchówką łowi 

się głównie szczupaki i okonie. Wielkim wyzwaniem są tradycyjne podlodowe połowy szczupaków oraz 

zimowe jiggowanie miętusów, okoni, szczupaków i sandaczy. 
 
 

PRZEPISY WĘDKARSKIE 

Zezwolenie na połów ryb jest ważne na całym jeziorze Bolmen i na dolnym odcinku rzeki Storan. Obowiązują 

wymiary ochronne dla sandacza, węgorza i troci należy je sprawdzić po przybyciu. 

 

ŁODZIE I EKWIPUNEK 

 
Koszt wynajęcia 1 łodzi z wiosłami i kamizelkami jest wliczony w cenę wynajmu domu. Silniki do łodzi 

można wynająć dodatkowo. Można również wynająć canoe i  sprzęt wędkarski. Można również wynająć 

lokalnego gwarantującego sukcesy w połowach przewodnika. Batymetryczna mapa Bolmen jest do kupienia u 

gospodarzy. 
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ZAKWATEROWANIE 
 

East Wing w Lilienas ma 8 sypialni z 16 łóżkami, dużą dobrze wyposażoną kuchnię z lodówką i kuchenką 

mikrofalową,  2 łazienki, 3 toalety, jadalnię, kilka pokoi dziennych. Do dyspozycji gości są meble 

ogrodowe, miejsce na ognisko i sprzęt do grillowania. W domu zainstalowana jest TV satelitarna. 

 

Jaktvillan w LIlienas ma 2-3 sypialnie z 4-6 łóżkami,dużą nowoczesną kuchnię, prysznic, WC, przyjemny 

pokój dzienny z kominkiem i TV satelitarną.Przeddomem umeblowany taras z ogrodowym parasolem i grill.  

 

Fiskarhultet w odległości kilku kilometrów na wschód od Lilienas ma 3 sypialnie z 6 łóżkami, duży pokój 

dzienny z kominkiem i TV satelitarną, w pełni wyposażoną kuchnię, jadalnię oraz łazienkę i WC. 
 

 
 

INNE USŁUGI 
 

Wiejski sklepik i stacja benzynowa w odległości 6 kilometrów od Lilienas.W promieniu 20 kilometrów 

znajduje się kilkanaście restauracji. W Varnamo, w odległości 27 kilometrów możemy znaleźć lekarza, banki, 

sklepy i inne usługi. 
 

 
 

POZAWĘDKARSKIE AKTYWNOŚCI 
 

Wokół Lilienas zajdziemy piękne trasy dla pieszych i rowerowych wycieczek. 

W nieodległej okolicy możemy znaleźć Wild West, Park Narodowy Stora Mose, rezerwat ptactwa 

Draven, posiadłość Astrid Lingren. Niedaleko fabryka słynnych szwedzkich żeliwnych garnków. 

6 senge  SEK 4000,-/ uge 
 
JAK DOJECHAĆ 

 

Samochodem: z trasy E4 jadąc z południa zjeżdżamy w Lagan na północ od Ljungby w kierunku na Vittaryd. 

Z tamtąd na Dannas i na Bolmso, po 500 m na As i po 7 kilometrach widzimy planszę Lilienas. 

Pociągiem: do Forsheda na linii Halmstad-Nassjo. Najbliższe lotnisko to Agamo w Jonkoping 

 

 

GOSPODARZE 
 

 
 

Carita i Christian Iversen  

Liljenäs Natur & Fritid  

Liljenas 

330 12 Forsheda 

Tel. +46(0)370 860 90  

E-mail: c.iversen@telia.com 

Strona internetowa: www.liljenas.se 
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Wskazówki dojazdu: 

Zeskanuj QR Code do przesyłania 
informacji do smartfonu. 


