
Sjöinformation
Stråken ................................. 642933-138293
Area ...................................... 930 ha
Största djup ......................... 38 m 
Medeldjup ............................ 9,1 m
Teoretisk omsättningstid .... 0,56 år

Stråken är en spricksjö omgiven av glacial-
avlagringar, bestående av sand och grus-
avlagringar. Marken är kalkfattig. Dock fi nns 
kalkdepåer som bidrar till att sjön har en
relativt god buffertkapacitet, vilket innebär att 
den i liten grad är utsatt för försurning. Vatt-
net håller ett pH-värde som varierar under året 
men som ligger nära det neutrala 7. Ganska få
jordbruksmarker runt sjön gör att den är
näringsfattig och därmed har en fl ora och fauna 
typisk för näringsfattiga sjöar.

Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1985 
och har under åren arbetat med förbättringar 
av villkoren för fi skbeståndet i allmänhet och 
öringbeståndet i synnerhet. Öringutsättningar 
har skett mer eller mindre kontinuerligt och
utplantering av signalkräfta är gjord under
några år. Länsstyrelsen har utfört provfi ske 
1984, 1994, 2004 och 2014.

Arter som fi nns i sjön är: mört, abborre, sutare, 
gädda, braxen, benlöja, gers, lake, siklöja och 
öring.

Djupkarta framtagen 2008.
Kontakta försäljningsställena för inköp.

Fiskekort även på internet: www.iFiske.se

Fiskekortspriser
Dagkort 70 kr 
Veckokort familj 150 kr
Årskort 250 kr
Årskort familj 350 kr
Angelkort dag 70 kr
Angelkort år 100 kr + årskort
Mörtstugor 50 kr + årskort 
(kontakta Michael Bergström, 070-564 54 65)

Grupper: kontakta styrelsen

Försäljningsställen
Frendo, Mullsjö 0392-105 17
Kyrkekvarns kanotcenter 0515-76 10 05
Tempo, Bottnaryd 036-204 43

Stråkens FVOF 
Fiskevårdsområdesförening

Stråkens 
sportfi ske

www.iFiske.se

www.stråken.se
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FiskekortBåtramp

Stråkens FVOF 
Fiskevårdsområdesförening

Regler
•  För fi ske inom området krävs giltigt fi skekort. 

Barn och ungdom under 15 år behöver inget
fi skekort. Organiserade grupper och fi ske-
tävlingar, kontakta styrelsen.

•  Fiskekortet berättigar till fi ske i sjön Stråken och 
ån Tidan upp till Kyrkekvarns Kanotcenter.
Fiske ej tillåtet i tillrinnande vattendrag.

•  Fiskekort skall medföras vid fi ske och vid
anmodan uppvisas för tillsyningsman.

•  Utöver allmänna bestämmelser gäller följande

  Öring: minimimått 50 cm.
Öringen är fredad 1/10–31/12.

  Gädda: minimimått 50 cm. Gädda med längd 
över 90 cm skall återutsättas.

•  För vinterfi ske gäller max 10 angeldon alt 10 
ismetesspö. För utsättning av mörtstugor, kon-
takta Michael Bergström. För mörtstugor gäller 
årskort och vinterfi skekort.

Norra delen av Stråken Södra delen av Stråken

OBS! Visa hänsyn 
mot natur och boende 

i området.

Respektera 
fågelskyddsområden.


