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Endast en lax får behållas under perioden maj-juni. Fisket
får därefter återupptas 1 juli.
Det får maximalt landas två laxar/dag inkl. återutsatta
fiskar, och totalt får högst två laxar behållas per fiskare
och säsong. Därefter skall fisket avslutas.
Endast en enkelkrok får användas på betet vid både spinnoch flugfiske under hela säsongen.
Lax- och öringhonor är fredade under september månad
och måste återutsättas. Huggkrok är förbjudet under
september. Mete endast tillåtet efter icke laxartad fisk.
Fettfeneklippt lax får inte återutsättas utan skall behållas
och inräknas inte i säsongskvoten. Utlekt lax skall släppas
tillbaka och lekfärgad fisk bör återutsättas.
Lax och öring under 45 cm skall återutsättas omedelbart.
För laxhonor rekommenderas återutsättning året runt.

Fiskekortet skall vara ifyllt med namn och det skall bäras
synligt. Fiskekortet får inte överlåtas. Endast spöfiske är
tillåtet. Fiske från båt eller broar är förbjudet. Den nya
fiskebryggan nedströms pendeltågsstationen är anpassad för
personer med funktionshinder, som har förtur till fiskeplatsen.
Ryckfiske eller annat fiske som bedrivs i syfte att kroka fisk
utvändigt är förbjudet. Även oavsiktligt felkrokad fisk skall
släppas tillbaka. Med felkrokad fisk avses fisk som är krokad på
utsidan huvudet och kroken sitter längre bak än gällocket.
Odlad mark får ej beträdas liksom tomtmark eller annat
inhägnat område undantaget betesmark. Vid passage över
betesmark skall särskilda stängselövergångar eller grindar
användas. Rörligt fiske tillämpas, se faktaruta!
Fisketillsyningsmännen är försedda med särskilt märke eller
kort och det föreligger skyldighet att uppvisa fiskekort,
legitimation, redskap, väskor och fångst på deras begäran.
Fiskare som bryter mot fiskereglerna avvisas och kan avstängas
från fiske under resten av säsongen. Fiskereglerna gäller också
vid laga ansvar - kan innebära ytterligare påföljd.
Anslag vid vattnen om inskränkningar i fisket äger samma
giltighet som dessa regler. Aktuella bestämmelser ges på
hemsidan www.sportfiskarna.se/goteborg
Rapportering: uppgifter om fångad fisk skall snarast läggas i
rapportlåda vid Kvarnhöljan, Kåhögsbron eller skickas in till:
Sportfiskarna
Sjölyckan 6
416 55 Göteborg
031-40 17 40

Laxfisket i Säveån
Laxfisket i Säveån är känt sedan mycket lång tid. Troligen höll
några av Sveriges första innevånare till vid Skallsjö ängar
mellan Floda och Hedefors. Efter vad man kan gissa sig till så
visar utgrävningarna att dessa stenåldersmänniskor under
vintern levde av Säveålax. Historiskt nämns laxfisket i 1863 års
jordebok för Säfvedahls härad där 90 ”spekelaxar” (saltade
laxar) årligen skulle överlämnas till Elfsborgs slott.
Säveåns lax har bedömts vara en av de få kvarvarande
genuina laxstammarna i landet. Säveån har också på grund
härav klassats som riksintressant enligt naturresurslagen,
varför Natura 2000-områden och flera naturreservat bildats i
Säveåns dalgång.
Under de säsonger som Sportfiskarna har upplåtit fisket har
många laxar över 10 kg fångats. Den hittills största togs 2005
och vägde 17,6 kg. Under avelsfiske har det fångats en laxhane
på 21 kg och flera omkring 15 kg. Nedströms SKF:s område vid
Gamlestadsbron gäller ”Gula Kortet” och uppströms
Brodalsbäcken på norra stranden respektive Kåbäcken på
södra åstranden gäller ett särskilt fiskekort för
Jonseredsvattnen. Studera därför kartan noga så att fiske ej
sker utanför fiskeområdet!

LAXFISKE

Sävedalsvattnet

Fisket på Sävedalsvattnet upplåtes under tiden 1 april – 30
september. Fiskekortet kostar för hela säsongen 250k r för
seniorer resp. 75 kr för ungdomar under 20 år. Dagskort kostar
50 kr för seniorer och 20 kr för ungdomar. Fisket är helt gratis
för ungdomar under 16 år.
De mest kända fiskeplatserna är Kyrkströmmen i Partille och
Ugglumsströmmen i Sävedalen, men även i djuphålorna
nedströms Brodalsbäcken brukar laxen stå under sommaren.
Korten finns tillgängliga hos:
OK-Q8, Gamla Kronvägen 64, Partille, tel. 031-44 44 14
MM Sportfiske, Göteborgsv. 88, Sävedalen, 031-26 26 70
Partille Kulturum, Gamla Kronv. 56, Partille, 031-792 96 00
Stjärnås Sportfiske, Stockholmsg. 40, Göteborg, 031-19 78 48
Strömvalls Sportfiske, Redbergsv 5, Göteborg, 031-707 40 07
Ring Sportfiskarna Region Väst för mer info: 031-40 17 40
OBS! I Sävedalsvattnet gäller inte Gula Kortet!

www.sportfiskarna.se/goteborg

Sportfiskarna
Sjölyckan 6
416 55 Göteborg
031-40 17 40
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Rörligt fiske tillämpas
I syfte att skapa största möjliga trivsel mellan
fiskande och ge alla en chans att pröva de bästa
fiskeplatserna tillämpas rörligt fiske.
Det tillgår på så sätt att den fiskande successivt
förflyttar sig nedströms vid fiske i en hölja eller
annan fiskesträcka.
Den som vill påbörja fiske väntar tills det finns
plats längst upp på sträckan eller höljan och
påbörjar därefter sitt fiske och förflyttar sig därvid
fortlöpande nedströms. Ståndfiske är förbjudet
(betet hålles i strömmen utan att nya kast utföres).

LAXFISKE
Sävedalsvattnet

Partille Sportfiskeklubb
sköter fisketillsynen i Säveån inom Jonsereds- och
Sävedalsvattnen. Klubben har också fisket i andra
vatten och bedriver fiskevårds- och
tävlingsverksamhet. www.laget.se/partille_sk
Säfveåns Flugfiskesällskap
arbetar aktivt med laxfiskevården och tillsyn i
Säveån och arrangerar årligen föreläsningar och
en stor fiskevårdsauktion där behållningen
avsätts till åtgärder för laxen i Säveån.
www.saveansflugfiskesallskap.com

Fisket sker enligt regler på omstående sida!
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Rapporteringsplikt råder!
Rapportlåda för uppgifter om fångad fisk finns vid
Kåhögsbron ca 1,5 km uppströms zon C, se kartan
ovan. Rapport kan även insändas till Sportfiskarna i
Göteborg, se adress till höger. Glöm ej att ange
namn och adress på fiskerapporten!

Sjölyckan 6
416 55 Göteborg
031-40 17 40
www.sportfiskarna.se/goteborg

Säveåprojektet stöds av EU och syftar bl.a. till att
skapa bättre förutsättningar för det värdefulla
laxbeståndet att utvecklas positivt. Det pågår i
Säveåns nedre delar och på sikt avses att öppna
området upp till Floda som lek- och uppväxtområde för laxen. www.saveaprojektet.se

