
GRANKULLAVIK FRITIDSBY och
ÖLANDS SPORTFISKECENTRUM
Bra fiske och lättillgängliga vatten gör Öland och framförallt norra Öland till
ett sportfiskeeldorado av hög klass. Här kan man fånga storgädda ena minu-

ten och havsöring den andra. På Ölands norra ände ligger G rankullaviken – en stor vik som genom
sitt sky ddande läge, inströmning av bräckt v atten, lång v egetationsperiod och gr unt v atten gör
Grankullaviken till ett högpr oducerande reproduktionsområde för näringsorganismer och hyser en
mångfald av fiskarter. Att fånga gäddor över 10 kilo är inte någon tillfällighet och många sportfiskare
har upplevt sitt livs drömfiske hos oss.

avstånd utmed norra Ölands västra
och östra stränder.
Vanliga vikter

Normalt Årets tyngsta
Gädda 2–6 kg 13,0 kg
Abborre 0,3 kg 1,9 kg
Havsöring 2–3 kg 9,5 kg

FISKESÄSONG 
Tack v are Ölands milda klimat kan
fisket bedriv as i stor t sett år et r unt.
Bästa tiden för gäddfiske är från 1
juni - 31 mars. F rån mitten av maj
till ett par veckor in i juni kokar vatt-
net av näbbgäddor. Vid rätt plats har
man fisk vid varje kast. Havsöringen
fiskas med för del under mars, april
och maj samt på senhösten i oktober,
november och ända in i december.

FISKEMETODER 
Gäddan fiskas oftast på spinn
men kan äv en tas på fluga när
den står som gr undast. Vobb-
lers i gul-gröna färger samt
skeddrag i koppar och jiggar i

blå eller gul-grön nyans br ukar
vara de bästa betena.

LÄGE
Ölands Sportfiskecentrum är beläget
på norra Öland och i omedelbar
anslutning till G rankullavikens sy d-
västra strand, 40 m från eget fiske-
vatten.

FISKEVATTEN 
Grankullaviken har en ar eal om 660
hektar. I vikens öppning mot hav et
bildar tr e mindr e öar ett utmär kt
skydd mot störande strömmar och
kraftiga vindar. Djupförhållandena i
viken är exceptionella och huvudde-
len av viken håller endast ett djup
om 1–3 meter .  E ndast inseglings-
rännan mellan N abbelund och
Ölands nor döstra udde samt ett

område i centrum av 
viken håller ett djup på 
5–6 meter. Grankulla-
viken är en betydande 
lekplats för många fisk-
arter och har ett utb yte av fisk med
Östersjön och andra småvikar längre
ned längs kusten, vilket medför en
aldrig sinande tillförsel av fisk.

FISKARTER 
Gädda, abborr e och giv etvis havs-
öring är de mest intr essanta fiskar-
terna och fiskas med för del i G ran-
kullaviken. Men här finns tidvis även
näbbgädda, plattfisk, sik och id,
liksom stundtals havsöring som
annars stryker strandnära och på kast-
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Abborren fiskas med mindr e jiggar
och spinnare eller tas med mask eller
fiskgli på kroken.
Havsöringen spinn- eller flug fiskas
oftast från stranden och v anligtvis
sker det genom vadning till knä eller
midjedjupt v atten. S pinnfiskaren
väljer med fördel ett 10 fots spö och
lina mellan 0,25–0,30 mm.
Lämpliga beten är olika typer av
kustvobblers samt långsmala sked-
drag av kustfiskemodell.

FISKEREGLER 
Fiske med handr edskap är fritt i 
såväl G rankullaviken som längs
ölandskusten. E n god r egel är att
man inte tar upp mer fisk än hushål-
let behöv er för dagen. M inimimått
för gädda och havsöring är 50 cm.

FISKEGUIDER 
Grankullavikens spor tfiskeguide
känner till områdets alla platser och
guidar på såväl gädd- som havs-
öringsfiske. Guidar från egen båt och
tillhandahåller även fiskeutrustning.

BÅTAR 
20 motorbåtar i storlek mellan 4,40
meter och försedda med motorer om
4 hk finns att hyra. Ankare, åror och
flytvästar samt 10 l bensin ingår i
hyran.

FISKEREDSKAP
OCH KARTOR
Fiskeutrustning finns att
hyra och lämpliga beten
och annat tillbehör för
såväl spinn som flug fiske
finns att köpa i r eceptio-
nen. Kar tor medföljer
sjökorten.

LOGI 
Grankullavik F ritidsby
ligger alldeles vid stran-
den till G rankullaviken
och består av 24 stugor
med utsikt öv er vattnet. Alla stugor
har WC, dusch, varmt och kallt v at-
ten, kylskåp , elspis, köksutr ustning,
elvärme, micro samt TV och terrass
med utemöbler och grill. S tädning
utföres av gästen. S lutstädning kan
beställas. Sänglinne ingår inte.
Alt 1
Stuga om 43 kvm, totalt 16 sty ck
med 4 bäddar, storstuga med pentr y
samt 2 so vrum v arav ett med vå-
ningssäng, WC och dusch.
Alt 2
Stuga om 53 kvm, totalt 8 samman-
förda i parhus, 6 bäddar , storstuga,
kök med micr o, kyl och fr ys, 1 so v-
rum med 4 bäddar i våningssängar, 1

sovrum med 2 enkel-
bäddar, WC och dusch.

MAT
Självhushåll i stugorna.
Bageri och kaffeservering
finns inom området.
Öppet 1/6–31/9.
Restaurang finns i Byxel-
krok, 8 km. Öppet 1/4–
31/10.

ÖVRIG SERVICE 
På området finns minilivs med
sportfiskeshop, ser vicebyggnad med
tvättmaskiner och tor ktumlare samt
samlingslokal, bastu och fiskrök.
Cyklar och fisker edskap uthyr es.
Lekplats för barn. B esökande spor t-
fiskare erhåller en noggrann genom-
gång av sjökor t och motor er innan
fisket börjar samt tipsas om var fisket
är som bäst för tillfället.

ÖVRIGA AKTIVITETER 
Tennis, bär och sv ampplockning,
vandringsled genom Trollskogens na-
turreservat, or kidevandring, natur-
och kulturaktiviteter samt golf (10
km) och naturligtvis sol och bad.
Ekopark med vandrings- och cykelled
samt sevärdheter alldeles intill anlägg-
ningen. 

UTRUSTNING
Förutom sedv anlig fiskeutr ustning
behövs kläder efter väder samt vadare
för havsöringsfisket.

PRISER 2007
Stugor
Alt 1.
4 bädds stuga
43 kvm 2.900:-/vecka
Alt 2.
6-bädds stuga
53 kvm 3.500:-/vecka
Slutstädning 500:-
Båt med motor Dag Vecka

400:- 1.700:-
Fiskeguide 300:-/timme

FISKEVÄRD
Birger och Liselott Karlsson
Grankullavik SportfiskeCentrum
Grankulla 1470
380 75 Byxelkrok
Telefon +46(0)485-240 14
Fax +46(0)485-240 16
Internet www.grankullavik.com
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