Norra Långevattnet

Fiskeregler
Blå Kortet

Välkommen till fiske i Norra Långevattnet!
Den kilometerlånga sjön Norra Långevattnet ligger nära
Delsjömotet utmed riksväg 40 vid Kallebäck, bara några
minuters gångväg från busshållplatsen Delsjömotet. Sjön
är ca 100 m bred och har en stor djupvariation. Sjön
ligger inom naturreservatet och lämpar sig för såväl
flugfiske som lättspinn. Här är det god chans att fånga
regnbåge, men det finns även gädda, abborre, mört
och braxen i sjön. Sportfiskarna gör kontinuerliga
utsättningar av regnbåge i storlek från 5 -15 hg, men då
och då sätts även bonusfiskar på 2-3 kg in!
Har du med matsäck eller liknande så förväntar
vi oss att du inte lämnar skräp efter dig. Linstumpar och
annat som skräpar ned kan orsaka skada i naturen och
på djurlivet.
Du ansvarar för dig själv vid isfiske. Tag därför noga
reda på läget inför fiskekortsköp.
Pengar återbetalas ej p.g.a. isförhållandena!
Gå aldrig ut på isen utan dubbar eller ispik.
Tomtmark eller annat inhägnat område får ej beträdas,
liksom industrimark och dylikt. OBS! Passage förbi bommen
mot Vattenverket ej är tillåten, denna bom stängs utan
förvarning! Ta hänsyn till andras fiske! I största möjliga
utsträckning skall s.k. rörligt fiske tillämpas, d.v.s. uppehåll er
inte längre tid på en och samma fiskeplats.
Fisketillsyningsmännen är försedda med särskilt märke eller
kort och det föreligger skyldighet att uppvisa fiskekort,
legitimation, redskap, väskor och fångst på deras begäran.
Tillsägelse från fisketillsyningsmännen äger samma giltighet
som dessa regler. Fiskare som bryter mot fiskereglerna
avvisas och kan avstängas från fiske under resten av
säsongen. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar, vilket kan
innebära ytterligare påföljd.
Anslag vid vattnen om inskränkningar i fisket äger samma
giltighet som dessa regler.

Rapportering - uppgifter om fångad fisk får gärna skickas till:
Sportfiskarna, Sjölyckan 6, 416 55 Göteborg eller på e-post:
goteborg@sportfiskarna.se Tel. 031-40 17 40

Fiskekortet är personligt, får ej överlåtas och skall
på anmodan uppvisas för fisketillsyningsman.

Fiskeregler:

Blå Kortet
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• Barn under 12 år får delta i fisket med eget redskap
enligt gällande regler.
• Endast ett spö, spinn- haspel– eller flugspö är
tillåtet.
• Tillåtna beten är fluga, spinnare och skeddrag.
• Fiske med kastkula/dubb, och konstgjorda
luktmedel är förbjudet .
• Fiske med spö med agn liksom ALLA FORMER AV
METE ÄR FÖRBJUDET!
• Tre laxartade fiskar (minimimått 30 cm) får behållas
per fiskedag och fiskekort.
• Ingen begränsning för övrig fisk. Släpp aldrig
tillbaka gädda, även om de är små.
• Fiske från båt är förbjudet, flytringslicens kan
köpas för dag eller för helt år.
• 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 där fisken är krokad på utsidan och
kroken sitter fast i fisken längre bak än huvudet.
• Fisketid april t.o.m. september:
kl. 00.00 till 03.00 följande dag,
• Fisketid oktober t.o.m. mars:
kl 06.00 till 21.00 samma kväll.
• Vintertid får du fiska med pimpelspö agnat med
räka, maggot, mask o. dyl.

Priser:
Blå kortet dagskort 150 kr
Flytringslicens 40kr/dygn eller 400kr/år
Vi önskar dig ett bra och trevligt fiske!

Sjölyckan 6
416 55 Göteborg
www.sportfiskarna.se/goteborg
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Norra Långevattnets Fiskevårdsområdesförening
arbetar aktivt med att förvalta sportfisket i Norra
Långevattnet i Göteborgs kommun genom aktiv
fiskevård, kalkning, utsättningar och fisketillsyn.
Premiären för Blå Kortet-sjön Norra Långevattnet
brukar gå av stapeln i början av april, se
Sportfiskarnas hemsida för nyheter
www.sportfiskarna.se/goteborg
Norra Långevattnet är en del av Mölndalsån
i Göta Älvs vattensystem. Till Mölndalsån hör även
sjöarna Gröen/Landvettersjön, Rådasjön, Stensjön,
Härsjöarna, Nedsjöarna, Delsjöarna m.fl.

Blå Kortet
Norra Långevattnet

Hur ta sig till Norra Långevattnet?
Sjön ligger nära Delsjömotet vid riksväg 40 mellan
Göteborg och Borås, bara 5 km från Göteborgs centrum.
P-plats finns nära vattenverket vid nordvästra delen av
sjön. OBS! Bommen på enskilda vägen upp mot vattenverket låses utan föregående varning – så kör inte in här!
Busshållplats finns på båda sidor av riksväg 40 vid
Delsjömotet där linje ”Grön Express ” från Nils Ericssonterminalen stannar. För tidtabell etc. se
www.vasttrafik.se
Bohusleden passerar området och går utmed sjöns östra
del och är en regional vandringsled genom Västkusten.

Fisket sker enligt regler på omstående sida!

Norra Långevattnet ligger i Mölndalsåns vattensystem:

Karta Delsjöområdet, Göteborg:
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Delsjön

Rådasjön
Stensjön

Vattenkartan - www.vattenkartan.se

Norra Långevattnet

Fiskekort kan köpas på Sjölyckan vid Delsjön, samt
ett tiotal andra försäljningsställen, se vår hemsida
www.sportfiskarna.se/goteborg, eller gå in på
www.svenskafiskevatten.se/goteborg
Rapportera gärna uppgifter om fångad fisk etc. till
Sjölyckan Sportfiskecenter. Maila till:
goteborg@sportfiskarna.se eller sänd rapporten till
Sportfiskarna, Sjölyckan (se adress till höger).
Glöm ej ange namn och adress på fiskerapporten!

P =P-plats

B =Busshållplats

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

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund,
Sportfiskarna - är intresseorganisationen för alla
sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske
och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.
Sportfisket omsätter två miljarder om året i Sverige och
sportfiske är en av svenskarnas viktigaste
fritidssysselsättningar - mellan en och två miljoner
svenskar fiskar varje år!

