Munksjön-Rocksjön
Varierat fiske i vildmark och stadsmiljö

Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar
med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i
Jönköpings län och är kända för sitt goda fiske efter stor
gädda och mörtfisk.
Sjöarna är belägna i hjärtat av Jönköping där fisket kan
kombineras med fågelskådning och stadsliv. Båda sjöarna
ingår i Tabergsåns vattensystem men skiljer sig avseende
vattenkvalitet och storlek.
Munksjön-Rocksjön är ett fiskevårdsområde enligt
Lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Fiskekortet måste
alltid finnas med när man fiskar och ska kunna visas upp
vid eventuell kontroll.

Rocksjön erbjuder ett spännande fiske. Sjön är känd för
sina stora gäddor men här finns också goda chanser att få
stor karp. Det finns gångväg/spångar runt hela sjön och
de flesta fiskeplatserna är lättåtkomliga. Vissa delar i sjön
består av våtmarker och dessa plaster är mer svåråtkomliga
och med vildmarkskänsla. Rocksjöns areal är 0,39 km2
och det största djupet är 11,2 meter. Vegetationen består
av kraftiga vassar, men även sandstränder förekommer.
Vattenkvaliteten är god med siktdjup på över 5 meter
och ett obetydligt färgat vatten. Motordriven båt är inte
tillåten.
Fiskfauna: abborre, björkna, braxen, gers, gädda, gös,
harr, karp, lake, mört, nissöga, nors, ruda, röding, sarv,
sik, siklöja, sutare, ål och signalkräfta.
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Rocksjön

Munksjön
Munksjön är ett av Sveriges bästa metevatten känd för stor
mört och gädda. Runt nästan hela sjön finns gångvägar
och många lättåtkomliga fiskeplatser. Båtiläggningsplats
med trailerramp finns.
Munksjön är en näringsrik sjö, med ett kraftigt färgat
vatten. Munksjöns areal är 0,97 km2, det största djupet är
20,4 meter och medeldjupet 9 meter.
Fiskfauna: abborre, björkna, braxen, gers, gädda, gös,
lake, mört, ruda, benlöja, sutare, ål, öring och signalkräfta.

Här gäller Sportfiskekortet
Sportfiskekortet är gratis och gäller i allt
vatten som förvaltas av Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening, dvs.
Munksjön, Munksjökanalen till mynningen i
Vättern, Tabergsån upp till jordbron, Rocksjön och vattendraget mellan sjöarna.
Vissa insjöfiskar har dock förhöjda
halter av miljöföroreningar och tungmetaller. Därför bör t.ex. gravida iaktta försiktighet när det gäller dessa fisksorter. Särskilt
äldre fiskar är olämpliga som mat och ska
därför släppas tillbaka.

Natur vid Rocksjön
Rocksjöns naturreservatet är beläget mitt i Jönköping.
Förutom klarvattensjön Rocksjön finns här värdefulla våtmarker, sumpskogar och ett mycket rikt djur- och växtliv.
Rocksjöns naturreservat har en rad blöta naturtyper;
sjö och vattendrag, vassområden, rikkärr, lövsumpskogar
och små partier av myrmarker. Ytan är 79 ha varav hälften
är själva sjöytan.
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Större kärrspindel

Naturvärdena är mycket höga och här samlas många
arter. I området förekommer regelbundet utter och bäver.
Även rådjur, grävling och mård finns runt Rocksjön samt
större och mindre vattensalamander.
Småkrypsfaunan av trollsländor, spindlar och snäckor
är rik. Större kärrspindel är globalt hotad men finns vid
Rocksjön. Området har beskrivits som en regional biologisk ”hot-spot” för skalbaggar med över 150 funna arter.
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Makaonfjärilslarv

Längs spången finns gul svärdslilja,
granbräken och många starrarter, som
bunkestarr som bildar höga tuvor och
brunstarr med ett vackert brunt ax. Floran
av trädlevande svampar är rik med bl.a.
trollhand och videticka. Trollhandslokalen
är bland de finaste i Sverige och exemplar har exporterats till internationella
svampherbarier.

Sjöflickslända
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Fågellivet är rikt och i vassarna trivs
brun kärrhök. I vassarna är sävsparv och
rörsångare vanliga och emellanåt hörs
gräshoppssångaren. I miljöer med klen
död ved finns mindre hackspett. I den
öppna våtmarken med lägre vegetation kan
man finna till exempel enkelbeckasin och
gulärla. Vintertid övervintrar den vackra
salskraken och smådopping.
De botaniska värdena är höga, framför
allt i rikkärret södra delen. Här finns slåttergynnade kärlväxter som höstspira och
slåtterblomma.

Foto: Kenneth Johansson

Utter

Frågor och svar

Fiskekortet som gäller i Munksjön och Rocksjön kallas Sportfiskekortet. Det är kostnadsfritt och kan hämtas på någon av följande
platser:
• Turistbyrån, S. Strandgatan 13 (Passagen)
• Kommunens reception/Kontaktcenter i
Juneporten
• Jönköpings Sportfiskeklubb, Klubbhusgatan 3
• Kurres fiskeshop, Huskvarnavägen107
Huskvarna
• Shell, Barnarpsgatan 45
• A6 Vandrarhem & Hotell, Rekrytvägen 5
• Fiske & Outdoor, Ryhovsgatan 3-5
• www.jonkoping.se/sportfiskekortet

Mer information om fiskevårdsområdet får
du på tfn 036-10 50 00 eller
www.jonkoping.se/sportfiskekortet.
Välkommen till vår fiskesjö!

Andra fiskesjöar
Information om fisket i andra sjöar
inom Jönköpings kommun finner du på
www.jonkoping.se
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Var hämtar jag Sportfiskekortet?

