
Angling in Svartedalen 
Our eight attractive wilderness lakes are 
located in Svartedalen Nature Reserve in 
Kungälv, 25 km north of Göteborg. The 
”Svartedalens Sportfiske” permit is issued by 
the Swedish Angler’s Association and is valid in 
the eight lakes that are included in the area of 
the fishing permit. Rainbow trout between 0,5 
– 1,5 kg are regularly introduced into six of 
these lakes and fish up to 4 kg are sometimes 
caught. There are also stocks of pike and perch.  
 
Rules & regulations 
• The license is 160 SEK/day and valid 

together with identity card and can easily be 
bought at www.fiskekort.se/svartedalsfiske 
or in the shops listed on the following page. 

• During April - September the fishing is open 
from 05.00 – 01.00. At other times of the 
year the fishing period is 06.00-21.00.  

• The license is valid for one (1) rod together 
with one fly/lure and maximum one treble 
hook. 

• It allows a catch of three fishes from the 
salmon family. Children until 16 years of age 
may fish free of charge together with a 
guardian who has purchased a fishing 
license on same limit of 3 fish/ license. 

• Float tube fishing allowed in all lakes, but 
only during fishing with a fly rod. 

• Only fly fishing with a flyrod is permitted in 
Lindesjön.  

• Ett fiskekort kostar 160kr/dag och kan köpas i 
   butik, automat, på www.fiskekort.se 
  Kortet är personligt och för att gälla skall du vara  
  beredd att visa legitimation. 
• Kortet gäller från 05.00-01.00 från april t.o.m.  
  september och 06.00-21.00 övrig tid av året. 
• Fiskekort gäller för fiske med ett (1) spö, endera  
  spinn-, haspel-, flug-, pimpel- eller metspö. På  
  spöet får användas högst en fluga, ett drag  
  med en krok (trekrok är tillåtet).  
• Spöet ska hållas i handen. 
• Fiske från båt och gummiflotte förbjudet. 
• Fångstbegränsning – max 3 laxfiskar per kort. 
• Barn upp till och med 16 år får fiska utan särskild   
  avgift i sällskap med målsman med fiskekort med  
  fångstbegränsningen max tre fiskar per kort. 
• Flytring tillåtet men endast vid fiske med flugspö. 
• I Lindesjön är endast fiske med flugspö tillåtet. 

Försäljningsställen/ licenses selling locations: 
Infotavlan, Grandalen  
Björns Fiske & Jakt, Stenungsund. Tel. 0303-843 40 
Bäcks Lanthandel, Romelanda. Tel. 0303-22 80 25 
Kungälvs Sportfiske, Västra Strandg. 2, 0303-133 63 
Kungälvs Vandrarhem, Fästningsholmen, 0303-18900 
M & M Sportfiske, Sävedalen. Tel. 031-26 26 70   
OKQ8 Kungälv. Tel. 0303-20 60 80 
Sportfiskarna regionkontor Gbg. Tel. 031-40 17 40 
Tajtlajn, Kållered. Tel. 031-795 11 23 
Stjärnås Sportfiske, Göteborg Tel. 031-19 78 48 
Strömvalls Sportfiske, Göteborg. Tel. 031-707 40 07 
Statoil, Stora Höga. Tel. 0303-77 73 96 

Fiskekortsinformation 
• ett fiskekort kostar 160kr/dag 
• kan köpas i butik 
• infotavlan Grandalen 
• Sportfiskarnas regionkontor Gbg 
• på internet (Visa/Mastercard) 
 www.fiskekort.se/svartedalsfiske 

Sportfiske 

Enquiries about Svartedalens Sportfiske :  
Swedish Angler’s Association  tel +46 (0)31 – 40 17 40  
or e-mail to goteborg@sportfiskarna.se  

Sjölyckan 6 
416 55 Göteborg 
Tel 031-40 17 40 
goteborg@sportfiskarna.se  

Svartedalens Sportfiske  - 8 bra 
fiskevatten med spännande fiske efter 
regnbåge,  gädda och abborre. Fisket 
är öppet året runt med dagskort som 
kan köpas enligt nedan: 

Fiskeregler och tider Information 

www.sportfiskarna.se/goteborg 

http://www.fiskekort.se/svartedalsfiske
http://www.svenskafiskevatten.se/svartedalsfiske
mailto:goteborg@sportfiskarna.se
mailto:goteborg@sportfiskarna.se


                                                                                  
                     

 

SVARTEDALENS Sportfiske 
Svartedalen är ett vidsträckt och populärt 
vildmarksområde beläget ca 15km norr om 
Kungälv. Området är sedan länge känt för sin 
storslagna natur med mäktiga skogar, vackra 
sjöar, trolska raviner och en rik flora och fauna.  
 
Inom området finns Svartedalens Sportfiske 
som med sina 8 fiskevatten bjuder på ett 
varierat och spännande fiske. Främst riktas 
fisket efter regnbågen som kontinuerligt sätts 
ut. I vissa vatten finns även gädda och abborre. 
Sjöarna har tidigare varit starkt försurade och i 
stort sett fisktomma, men genom omfattande 
kalkningsinsatser har sjöarna fått nytt liv. 
Sportfiskarna önskar dig en bra fiskedag och var 
rädd om Svartedalens unika natur! 

Sportfiskarna Region Väst 
Sjölyckan 6 
416 55 Göteborg 
Tel 031-40 17 40 
goteborg@sportfiskarna.se  
www.sportfiskarna.se/goteborg 

Köp på nätet: www.fiskekort.se/svartedalsfiske 

Svartedalenområdet:  
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Lindesjön *      
St. Grötevatten      
St. Nöjevatten      
Översjön      
Timmervatten      
Klarevatten      
Öv. Långevatten      
Mörtevatten       

* Enbart flugfiske    
* Fly fishing only 

Region Väst 
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