
Laxfisket i Säveån
är känt sedan mycket lång tid. Några av landets tidigaste invånare höll 
till vid Skallsjö ängar mellan Floda och Hedefors och utgrävningar vi-
sar att dessa stenåldersmänniskor vintertid livnärde sig av lax. Laxfisket 
nämns även i 1563 års jordebok för Säfvedahls härad, där 90 spekelaxar 
(insaltade laxar) varje år skulle överlämnas till Elfsborgs slott.

Säveålaxen
bedöms som en av de genuina laxstammarna i landet, varför Säveån 
är klassad som riksintresse för naturvård och naturreservat och Natura 
2000-områden har bildats. Laxen är en karaktärsart för rena, fritt ström-
mande och forsande vattendrag. Den företar vandringar på hundratals 
mil ut i havet och hittar mirakulöst tillbaka till den älvsträcka där den 
föddes. Fria vandringsvägar är därför avgörande för att laxen ska kunna 
fullborda sin livscykel. För säveålaxen är situationen just nu att laxen kan 
vandra upp till Hilleforsdammen i Stenkullen, men hindras där effektivt 
från att nå värdefulla lekbottnar och uppväxtområden uppströms.

Under de säsonger, från 1980 och framåt, som Sportfiskarna har upplåtit 
fisket har många laxar över 10 kg fångats. Den hittills största togs 2005 
och vägde 17,64 kg. Under avelsfiske har en laxhane på 21 kg och flera 
laxar kring 15 kg fångats. Lite beroende på vattenföring, temperatur etc 
anländer laxen till Jonseredsvattnet i slutet av maj och därefter konti-
nuerligt under säsongen. De största laxarna kommer som regel tidigt.
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Fiske är tillåtet 1 april - 30 sep
– Endast EN ENKELKROK får användas. Fiske med dubbel/trippelkrok är förbjudet. Hul-
linglös krok rekommenderas för enklare avkrokning.

– Högst två laxar/säsong får behållas. Därefter måste fisket avslutas.

– Högst två laxar/dag får fångas, inklusive återutsatta. Därefter måste fisket avslutas.

– Utlekt lax måste återutsättas och lekfärgad lax bör återutsättas.

– Lax och öring under 45 cm måste återutsättas.

– Laxhonor bör alltid återutsättas.

– Fettfeneklippt lax får inte återutsättas utan måste behållas. Den räknas inte med i säsongs-
kvoten.

– Fiske får endast ske med spinnspö, haspelspö och flugspö. Mete är inte tillåtet.

– Enbart konstgjorda beten får användas, inte agn.

– På flugfiskesträcka får fiske endast ske med traditionell flugfiskeutrustning, inte plastkula 
eller liknande. Skyltar på plats visar var sträckan börjar och slutar.

– Huggkrok är förbjuden.

– Ryckfiske eller annat fiske som syftar till att kroka fisk utvändigt är förbjudet.

– Felkrokad fisk (som är krokad på utsidan av munnen eller på kroppen) måste släppas 
tillbaka.

– Rörligt fiske tillämpas, dvs ett kast och ett steg nedströms.

– Fiskebryggan nedströms Dicksons nedre (se kartan) är anpassad för personer med funk-
tionshinder och de har förtur till fiskeplatsen. Bryggan är tillgänglig med rullstol via gångväg 
från pendeltågsparkeringen vid Jonsereds station och parkeringen vid Jonsereds fabriker.

– Fiske från båt eller bro är förbjudet.

– Under april månad: Tänk på att vada försiktigt med hänsyn till de gulesäcksyngel som 
ligger nedbäddade i lekgruset på flera av åns sträckor.

Tillägg 1 april - 30 juni
– Endast en lax får behållas under tiden april-juni.

Tillägg 1 sep - 30 sep
– Lax- och öringhonor är fredade under september månad.

Visa hänsyn
Odlad mark, tomtmark, eller annat inhägnat område får inte beträdas. Vid passage över betesmark måste 
särskilda stängselövergångar eller grindar användas.

Området kring Säveån är känsligt för störningar av olika slag. Uppträd därför med omdöme. Området 
mellan Aspen och Kåhögsbron, ”Jonsereds strömmar”, är naturreservat (grön linje på kartan).

Detta gäller
Den som bryter mot fiskereglerna avvisas och kan avstängas från fiske under resten av säsongen. 
Fiskereglerna gäller vid laga ansvar och överträdelse kan innebära ytterligare påföljd.

Fisketillsynen sköts av Säfveåns flugfiskesällskap och Partille Sportfiskeklubb. Fisketillsynspersoner är 
försedda med särskilt märke eller kort. Fiskare är skyldig att på begäran visa upp fiskekort, legitima-
tion, redskap, väskor och fångst.

Observera att fiskeregler kan ändras under pågående säsong. Den senaste versionen av denna gui-
de  med aktuella fiskeregler finns alltid tillgänglig digitalt på regionkontorets hemsida.

Fiskekort
Dygnskort kostar 150 kr. Observera att det säljs max 10 dygnskort för varje dag. Det finns även ett begrän-
sat antal säsongskort. Fiskekortet måste vara ifyllt med  namn och bäras synligt. Det får inte överlåtas.

Korten kan köpas online hos www.fiskekort.se/jonseredsvattnet (QR-kod ovan)
eller i butik, se aktuell lista hos www.sportfiskarna.se/goteborg

Nedströms Jonseredsvattnet gäller fiskekortet för Sävedalsvattnet.

Gula Kortet gäller inte i Jonseredsvattnet.

Rapportering
Uppgifter om fångad fisk måste snarast mailas till goteborg@sportfiskarna.se, eller skrivas upp på rap-
portlistan vid Kvarnhöljan, Kåhögsbron (R på kartan).

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

Denna guide följer med fiskekortet för Jonseredsvattnet i Säveån, som ges ut av Sportfiskarnas regi-
onkontor i Göteborg. Den senaste versionen av guiden med aktuella fiskeregler finns alltid tillgänglig 
digitalt på regionkontorets hemsida. Denna version (april 2021) gäller till dess att en ny aviseras där.

Fiskeregler
fiskekort.se/jonseredsvattnet
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