Så här hittar du till Pickesjön!
Pickesjön ligger sydväst om Borås centrum.
Närmaste busshållplats är Regementet (linje 6)
och därifrån är det 1,5 km till Pickesjön.

Pickesjön
Borås Stad

Storlommen häckar i Pickesjön

Fiske
I Sverige är rätten att fiska i sjöar och vattendrag knuten
till fastigheter som har fiskerätt. I ett fiskevårdsområde är
alla fastigheter med som har fiskerätt i området. En fiskevårdsområdesförening består av de fastighetsägare som
har fiskerätt och de beslutar vilka regler som skall gälla för
att få fiska. Pickesjöns fiskevårdsområde bildades 1993.

Pickesjön

För att alla skall få ett så
trevligt besök som möjligt
ber vi att du:
För att få fiska i Pickesjön måste du ha ett giltigt fiskekort.
Ett dagkort kostar 60 kronor.
• Dagkortet gäller kl. 00.00–24.00
• Man får fiska med endast ett redskap/dagkort
• Tre regnbågar får tas upp/dagkort
• Du får fiska med flytring men inte från båt
• 6 angeldon/dagkort
• Dagkortet är personligt och får inte överlåtas
på annan person
Försäljningsställen:
Statoil, Kasernvägen
Tullens Närbutik, Fjällgatan 56
Wildo, Getängsvägen 38
Wollmars Fiske Jakt Fritid,
Skaraborgsvägen 35

Rekreationsområdet

033-41 29 09
033-41 47 56
033-13 32 01

• Undviker att störa storlommen
– speciellt under häckningstiden
• Tar hänsyn till naturen och andra människor
som vistas i området
• Använder de grillplatser som finns och inte eldar
på klippor eller i naturen
• Tar med ditt skräp eller lämnar det i soptunnan
på P-platsen (vid bryggorna)
För ytterligare information kontakta Tekniska förvaltningen, Borås Stad,
501 80  Borås, telefon 033-35 74 00.
Foto: Dag Ekelund, Gustav Nilsson och Kjell Johansson.
Karta: Naturcentrum AB/Carina Lindqvist
Tryck: Borås kommuntryckeri, september 2011

033-12 68 00
boras.se

Välkommen till Pickesjön!

Gårdarna vid sjön
Historiskt sett har landskapet varit mycket mer öppet.
Det gamla kulturlandskapet runt Pickesjön, eller Besesjön
som den tidigare kallades, hade åkrar, ängar och hagar. På
åkrarna odlades råg, korn och havre. Man hade nötboskap
och får, och ibland även hästar, grisar och höns.   

Picke

Pickesjöområdet är ett litet värdefullt naturoch rekreationsområde som ligger nära stadens centrum. Här kan du ta en promenad,
fiska, grilla eller bara njuta av naturen.

Gården finns nämnd 1574. Gårdens ursprungliga läge var
fram till slutet på 1800-talet cirka 100 m norr om
P-platsen vid dammfästet. Fastigheten köptes av Borås
Stad 1899. Det nya huset låg bakom parkeringen vid
dammfästet. I början av 1900-talet bodde stadens ”vattenmästare” här. Huset var bebott till 1952 och revs i början
av 1970-talet.  

Naturen runt Pickesjön

Picke 1914 (bilden förvaras på Borås Stadsarkiv)
På Pickesjöns norra sida låg ett torp som kallades Åkersvedjan. Det var bebott cirka 1797 – 1892.

Bese
Idag finns både barr- och lövskogar runt Pickesjön. Vid
Picke finns en vacker bokskog. Borås Stad försöker gynna
lövträden vid sjön. Väster om sjön finns ett hägn där
många olika lövträd har planterats. Här finns asp, avenbok, bok, ek, fågelbär, jättepoppel, klibbal, lind och flera
sorters björk och lönn.

Gården finns nämnd 1574. Staten (kronan) ägde Bese
fram till 1627 då fastigheten överläts till den nya staden
Borås. 1743 såldes Bese till en privatperson. 1899 köpte
Borås Stad tillbaka Bese. Under de perioder Bese ägdes
av ”rika boråsare” brukades jorden av torpare. Tre olika
torp är kända. Det torp som låg närmast sjön var bebott
fram till 1951. Huset brann på 1960-talet men ladugården
fanns kvar in på 1970-talet.

Pickesjön
– Borås Stads gamla vattentäkt
I slutet på 1800-talet hade Borås Stad cirka 5000 invånare. 3 brunnar gav boråsarna vatten. 1880 beslutades att
dämma upp Pickesjön och bygga ett vattenverk. Man beräknade att behovet var 600 m³/dygn. 1881 började man
använda Pickesjön för att försörja Borås Stad med vatten.
Den förbättrade dricksvattenkvaliteten gjorde att dödligheten minskade med nästan 1 %! På 1920-talet höjdes
sjöns vattennivå med 1 m för att öka magasinsvolymen.
Vattenverket producerade mellan 300 000 – 500 000 m³
vatten om året. Vattenverket användes inte efter 1993 och
byggnaderna och dammarna revs 2004.
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Pickesjön – en kort beskrivning
Pickesjön tillhör Viskans vattensystem och är cirka 28 ha
stor. Sjön är 14,4 m djup och har ett medeldjup på 5,5 m.
Området är försurat och kalkningsåtgärder för att få en
bra vattenkvalité i sjön startade redan 1976. Storlommen
häckar i Pickesjön och den skall vi vara aktsamma om!
I sjön finns ett naturligt bestånd av abborre, gädda mört
och ål. För att göra sjön mer intressant för sportfiske sätts
regnbåge ut.
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