
- Fallhöjd

- Miljöer

- Fisk

- Tillgänglighet

- Säsonger



Våra produkter

15 000 fiskedagar/år

Över 100 000 besökare vid 

Laxens Hus









Utställningar och akvarium



Mörrumsguiden – en digital fiskeguide

Appstore och Google play



Marknadskanaler

 Hemsidan med egen nyhetssida och blogg

 Sociala media (facebook)

 Tryckt tidning/reklamfolder (turistbyråer och partners)

 Guider och andra partners, redskapstillverkare, butiker

 Allt om Flugfiskes blogg, ibland annonser

 Andra fiskemagasin (Sportsfiskeren, m fl)

 Svenska och utländska fiskemässor

 Trip Advisor

 SwedenFishing.com

 Våra fiskevärdar/tillsynsmän

 Alla våra fiskegäster och andra besökare 



Forskning och kunskap

 Sveriges Lantbruks Universitet (SLU)

Indexälvsprojektet (beståndsmätning):

- Fiskräkning

- Smolträkning och märkning

- Elfiske



Fiskräkning



Smolträkning



Elfiske







• Gemensam kunskap om och bild av 

sjukdomsläget för östersjölaxen

• En gemensam värdering av allvaret i 

sjuklighetssituationen

• En skrivelse med uppmaning till 

regering och centrala myndigheter att 

agera i frågan

• Flera uppslag för hur 

sjukdomsproblematiken kan övervakas 

och rapporteras på bästa sätt

• Svar till älvförvaltare angående fiske 

och desinficering under sjuklighetens 

utbredning

• Klargörande av vilka kanaler som kan 

användas för att sprida korrekt info om 

östersjölaxens status och situation

• Stort medialt och opinionsbildande 

intresse





Biologisk restaurering av Mörrumsån

 Kvarnar och sågverk

 Flottledsrensning

 Uppbyggda fasta laxfisken

 M m



Förberedande elfisken samt inventering av musslor och kulturminnen



FÖRE                           Pool 19                        EFTER  



FÖRE                     Vittskövle plats 1               EFTER



FÖRE                  Vittskövle plats 2                 EFTER



Ett år senare…
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Marieberg - utrivning och forskning



Utrivningen Forskningen

 Beslut 2015. Påbörjas 2018. 

 Viktigaste fiskevårdsåtgärden i 

Mörrumsån på flera decennier. 

 Blir verklighet genom ett samarbete 

mellan Uniper, Sveaskog, 

Länsstyrelsen i Blekinge, Havs och 

Vattenmyndigheten samt 

Karlshamns kommun.  

 Beslut 2016, påbörjas 2017 och pågår till 2020.

 Leds av Karlstads Universitet

Institutionen för miljö och livsvetenskaper

 Projektet sker i samverkan mellan universitetet, 

Sydkraft Hydropower AB, Sveaskogs Förvaltnings 

AB och Powerhouse AB som tillsammans med KK-

stiftelsen också står för projektbudgeten på cirka 10 

milj. kronor. 

 Undersökningar av växt- och djurliv, både före och 

efter dammutrivningen, syftar till att kunna 

tillhandahålla en vetenskaplig grund för 

beslutsfattande vid liknande åtgärder i andra vatten

 Vilka effekter utrivningen får på åns ekosystem ska 

klarläggas genom att titta på indikatorer så som 

vandrande fiskars beteende, olika habitats 

tillbakagång, etablering och komposition, 

strandvegetation, bottenlevande arter, sedimentering 

och upplösning. 

 Resultatet ska bidra till vinn-vinn-lösningar med 

avseende på kostnadseffektivitet och minimal 

miljöpåverkan för både vattenkraftsproducenter och 

aktörer inom det rekreativa fisket.



Odlingen…



Sköter och förvaltar parkområdet och 

våra lägerplatser:

- Sophantering

- Toaletter

- Grillplatser

- Gräsklippning

- Snöskottning

- mm, mm


