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Tjuvfiske i Kalvsjön 
NYHETER I onsdags upptäcktes tre män som fiskade i förbjudet vatten… 
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Ännu en gång har tjuvfiskare tagits på bar gärning vid den populära 

Kalvsjön i Småland. Den här gången hotades fisketillsyningsmannen. 

Nyligen uppmärksammade Fiskejournalen om tjuvfiske vid Kalvsjön, utanför 

Värnamo. Nu har det tjuvfiskats igen. Det är Värnamo.nu som rapporterar om 

att tjuvfiskarna den här gången togs på bar gärning och därefter hotade 

fisketillsyningsmannen och smet från platsen. 

– Vid beslaget av utrustning blev tillsyningsmannen hotad och tjuvfiskarna 

vägrade legitimera sig samt smet från platsen. Förövarna körde en blå Volvo V 

70, säger Mikael Persson, som är ordförande i Värnamo Sportfiskeklubb till 

Värnamo.nu. 

Polisanmälan är upprättad. 
 

Fiskejournalen  
Tjuvfiskare i Småland fällda. 

Två tjuvfiskare som togs på bar gärning i småländska Kalvsjön i våras har 

nu blivit fällda för brott mot fiskelagen. 

– Det sänder signaler, menar ordföranden i Värnamo Sportfiskeklubb. 

I våras rapporterade Fiskejournalen om en incident när två tjuvfiskare togs på 

bar gärning vid Kalvsjön. Nu döms de två männen hemmahörande i Växjö till 

dagsböter, 2700 respektive 3000 kronor, och tvingas ersätta Värnamo 

Sportfiskeklubb för fisken de tagit upp samt även betala 800 kronor vardera till 

brottsofferfonden. Männens fiskeutrustning förverkades av polisen. 

Mikael Persson är ordförande i Värnamo Sportfiskeklubb och var med och tog 

tjuvfiskarna på bar gärning. Han är nöjd med utgången. 

 

– Jag är nöjd över domen, och det känns bra att polisen tog det på allvar. Det har 

varit mycket snack att det inte händer något om man tjuvfiskar, så det här 

bevisar att det faktiskt är något straffbart. Det sänder signaler att det inte är okej, 

säger Mikael Persson till Fiskejournalen. 

Intresset kring att fiska i Kalvsjön utanför Värnamo har i år varit extra stort, 

något som också krävt extra mycket tillsyn. 
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– Vi har haft en väldigt hög försäljning av fiskekort och har redan sålt fler kort i 

år än vi gjorde under hela förra säsongen och då är det ändå höstfisket kvar. I 

och med att så mycket folk har fiskat i sjön så vi har fått ha ökad tillsyn, och det 

har varit extremt mycket problem än andra år. Det har mäskats och metats och 

lite av varje. 

Fler sålda fiskekort innebär dock inte sämre chanser till napp. 

– Det stora intresset gör att vi satt i rekordmycket fisk i år. Ju fler fiskekort vi 

säljer, desto mer fisk sätter vi i, berättar han och syftar på regnbågarna som 

kompletterar öringen i sjön. 

 

Skadestånd 
De två dömda tjuvfiskarna ska solidariskt betala skadestånd till Värnamo 

Sportfiskeklubb med 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen 

(1975:635) från den 8 april 2020 till dess betalning sker. 

Beloppet avser ersättning för otillåten fångst.  
 

 

Totalt bötesbelopp 7700 kr. 
 

 


