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Våra sträckor

Följande regler är uppsatta för att skapa en trivsam
upplevelse för dig som fiskar och för att värna om
Ätranlaxen och vårt övriga fiskbestånd. Tänk på
att alltid behandla andra fiskare och fisken med
respekt. Reglerna innefattar både saker som är
styrda av lag och speciellt uppsatta regler för vårt
vatten. Fiskeområdet sträcker sig från Hertingforsen
till Söderbron, men regler och priser skiljer sig åt
för de olika sträckorna och poolerna.
Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under
pågående säsong och meddelas via anslag vid laxstugan. Du har själv ansvar att se till att du har
koll på vilka regler som gäller.

Fiskeområde

Fiskeområdet sträcker sig från övre gräns i
Hertingforsen till nedre gräns i Hålan och är
uppdelat i tre sträckor:
Hertingforsen – Ny flugfiskesträcka i den gamla
återskapade åfåran förbi kraftstationen
Laxbron–Tullbron – Klassiskt flug- och spinnfiskevatten indelat åtta pooler.
Hålan – populärt för fiske efter öring, men även
mete med barnen efter skrubbskädda eller färna.

Håll dig informerad om regeländringar på falkenbergslaxfiske.se

Fisketider

Fiskesäsongen för lax och havsöring sträcker sig från
1 april till 30 september och det är tillåtet att fiska
från 05.00–02.00. Fiskestugan är normalt öppen
05.00–23.00 och fiskevärdar finns tillgängliga
kl. 07.30–09.30 samt 17.00–19.00.

Fiskekort

För att fiska i Falkenbergs laxfiskevatten behöver
du ett fiskekort. Prislista hittar du enklast på
falkenbergslaxfiske.se och priserna gäller
under hela säsongen. Antalet kort till försäljning
för fiske i Hertingforsen är begränsat och antalet
kan även generellt ändras under säsongen.
Fiskekort köper du enkelt på iFiske.se eller på
Falkenbergs Turistinformation. Säsongskort kan
endast köpas på Falkenbergs turistinformation.

Fiskesätt

Endast fiske med spinn- flugspö och traditionellt räkmete är tillåtet. Endast ett spö per person. Mete med
mask eller levande betesfisk är inte tillåtet och det är
heller inte tillåtet att använda konstgjorda beten med
doftämnen. Regler för vilka fiskesätt som är tillåtna
för respektive sträcka hittar du nedan under rubriken
Pooler. Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.
Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk krokad på
andra ställen än i mun och svalg ska avkrokas med
största varsamhet och omedelbart återutsättas.

Flugfiske

Med flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina, tafs
och fluga.

Spinnfiske

Med spinnfiske menas fiske med spinn- eller haspelspö och multiplikator eller haspelrulle. Som bete
tillåts skeddrag, spinnare, wobbler, spinnfluga, jig
och traditionellt mete med räka. Alla andra beten
är förbjudna.

Sträckor och Pooler

Poolindelning och sträckor är utmärkta i terrängen
med stolpar som visar vad för slags fiske som tillåts.
Se nedan karta med poolindelning.
Fiske från Fajansbron, Tullbron och Söderbron
är förbjudet.

Fångst

Regler för fångst och rapportering är huvudsak
till för att skydda det vilda beståndet av Ätranlax och öring.
Utlekta laxar (besor) ska återutsättas under hela
säsongen. Tillåten dagsfångst (tillvaratagen fångst)
är två laxar eller öringar. Undantag är Hertingforsen
där all fångst ska återutsättas under hela säsongen.
Du får återutsätta fångad fisk och fortsätta ditt fiske
till dess att du uppnått dagskvoten. Tänk dock på att
detta ska ske med största respekt och varsamhet mot
fisken. Under perioden 1 april–30 juni får du fånga
(tillvaratagen fångst) sammanlagt högst tre laxar.
När du fångat tre laxar måste du avbryta fisket
resten av tiden fram till 30 juni. I september månad
ska all fångad fisk över 75 cm återutsättas.

Vi rekommenderar att all lekmogen fisk (speciellt
lekmogna honor) under september månad återutsätts. Felkrokad fisk, krokad på andra ställen än i
mun och svalg, ska omedelbart avkrokas och med
största varsamhet återrutsättas.

Rapportering

Du som fiskar är skyldig att rapportera din fångst,
vilket även gäller fångst som återutsätts, utlekt fisk
och andra fiskarter. Fångstrapportering är ett viktigt
verktyg för fiskevården. Rapportering görs genom
länk eller via fiskekortnummer på iFiske.se eller
genom att fylla i avsedd blankett inne i laxstugan.
Notera även gärna din fångst av lax och öring på
de utvändiga tavlorna vid laxstugan. Återutsatt fisk
längduppskattas och tillvaratagen fisk mäts och vägs
vid laxstugan.
Obs! Särskilda regler kan gälla för medverkan
i tävlingsmoment som tex årets laxfiskare eller
liknande. Var noggrann och kontakta en fiskevärd
om du fått en storfångst. Kolla in tävlingsregler
om du vill vara med och tävla.
På grund av förekomsten av ”icke Ätranlax”, önskar
vi ta prover från de laxar som misstänks vara främmande. Vissa laxar är märkta; nosmärkta och/eller
fettfeneklippta. Fiskevärd svarar för artbestämning
och provtagning. Även Ätranlax kan bli
föremål för provtagning.
Vi hoppas på förståelse för
denna olägenhet.

Återutsättning

Om du har för avsikt att återutsätta fisken används
med fördel hullingslös krokar eller krokar med
intryckt hulling. Fisken mår bäst av att vara kvar i
vattnet och inte lyftas upp i luften. Glöm inte att
väta dina händer vid hantering av fisken, eftersom
dess slemhinnor är känsliga för beröring. Använd
en långskaftad tång för att få ut kroken. Tänk på
att försöka drilla laxen så kort tid som möjligt i
strömmen, eftersom kampen också stressar fisken.
När du släpper tillbaka fisken håller du den i vattnet
mot strömmen så att gälarna syresätts och släpp
försiktigt taget när den kvicknar till.

Minimimått

Räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets.
Lax: 45 cm
Havsöring: 45 cm
Fisk som inte håller måttet skall genast
återutsättas.

• Fisket bedrivs enligt ”rotationsprincipen”,
dvs fiskaren rör sig kontinuerligt nedströms med
täta byten av fiskeplats. Ett kast, ett steg är en
bra grundregel. Om annan fiskare redan fiskar i
poolen så börjar du ditt fiske uppströms. Den som
fångar en fisk ska lämna sin fiskeplats och börja
om i turordningen. Det är inte tillåtet att markera
fiskeplats med t.ex. ryggsäckar eller fiskespön.
”Lås” inte fiskare på andra sidan med för långa
kast och håll lämpligt avstånd.
• Som sportfiskare utgår vi från att du visar hänsyn
till miljön du vistas i med dess natur och djurliv.
Tänk på vad en kasserad lina eller krok i naturen
kan orsaka för skador. Skräp och avfall tas med
hem eller slängs i kärl uppsatta längs ån eller
vid laxstugan.
• Var uppmärksam och respektera cyklister och
gående på promenaderna runt ån.

• Fiskekort tillsammans med legitimation ska uppvisas
vid kontroll av fiskevärd eller tillsyningsman.

• Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser
och fiskeregler eller som uppträder störande för
andra fiskande eller icke fiskare avstängs från
fortsatt fiske i Falkenbergs Kommuns laxfiskevatten i Ätran.

• Den fiskande är skyldig att ha kunskap om gällande
fiskeregler och följa dem.

Tips för din säkerhet

Tillsyn – allmänna regler

Det finns alltid en fara när man vistas i och runt
vatten även om det kan kännas lugnt och fridfullt. Vid vadning bör du vara uppmärksam på att
vattennivån kan höjas utan föregående varning.
Vadarstav och flytväst är bra säkerhetsutrustning
när du fiskar. Barn som vistas runt vattnet bör alltid
använda flytväst. Fiska helst inte ensam och påkalla
hjälp i din omgivning om du själv är i fara. Säkra
din mobiltelefon med ett plastfodral och vid en
akut nödsituation – ring 112.

Båtfiske

Fiske med båt mellan Laxbron och Laet bokas på
samma ställe som du köper fiskekortet senast en
dag i förväg och båtnyckel hämtas och återlämnas i
fiskestugan. Det får endast vara två fiskande i varje
båt. Minderårig får inte hyra båt utan att vara i
vuxens sällskap
Det är möjligt att fiska med egen båt i Hålan.
Mot en avgift kan du sjösätta båten vid Falkenbergs
Båtsällskap eller Lövstavikens småbåtshamn.

POOLER
Hertingforsen fluga hela säsongen, all fångst ska omedelbart och
med respekt återutsättas. Fiske från norra sidan.
Laxbron endast för traditionellt räkmete eller andra tillåtna betesval.
Kast är inte tillåtet.
Pool 1 Spinn – hela säsongen (50 m nedströms Laxbron–flytbojarna).
Vadning ej tillåtet mellan Laxbron och Storön
Pool 2a Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna–Fajansbron).
Pool 2b Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna–Fajansbron).
Pool 3 Spinn/fluga hela säsongen (Fajansbron–Friluftsteatern).
Pool 4 Spinn/fluga hela säsongen. (Friluftsteatern–Garvareforsen).
Pool 5 Fluga hela säsongen. (Garvareforsen–Sandbanken). Vattenflödet i Ätran är reglerat och extra
högt vattenstånd kan innebära att vadning inte är möjligt. Vid sådana fall kan fiske ske från land på
norra sidan. När ”den spetsiga stenen” är synlig i forsen får fiske inte ske från land på norra sidan.
Pool 6 1/6–31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Sandbanken–Olympia Garden).
Pool 7 1/6–31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Olympia Garden–100 m nedströms Tullbron).
Hålan Spinn/fluga/mete hela säsongen. I hålan är även mete med mask tillåtet.
Båtfiske: 50 m nedströms Laxbron–Laet. Båtfiskare och andra fiskare ska visa hänsyn till varandra.
Det är även tillåtet att fiska med egen båt i Hålan upp till undervattenkabeln
nedströms Tullbron (vid poolskylt).
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Upplev äkta vildlaxfiske och mycket mer

Falkenbergs Laxfiske i Ätran

Falkenbergs laxfiske erbjuder ett spännande vildlaxoch öringsfiske. Ett äkta sportfiske med flug- och
spinnfiske eller varför inte prova ett traditionellt
mete med räka.
Ätran flyter mäktig genom Falkenberg på sin väg
mot havet. Mitt i staden, omgiven av den grönskande
stadsparken Vallarna, hittar du detta klassiska fiskevatten som genom århundraden lockat entusiastiska
sportfiskare från hela världen. Genom naturvårdande
insatser har laxen i Ätran bevarats och är idag det
i särklass starkaste beståndet av atlantisk vildlax i
Sverige. Kom och pröva på utmaningen i Ätrans
forsande vatten, från stadens utbud har du bara
en kort promenad till din nästa fiskeupplevelse.

En stolt tradition

Tillgången på lax har haft en mycket stor betydelse
för Falkenbergs utveckling och var en viktig anledning till de allra första bosättningarna. Rätten till
laxfisket i Ätran var länge kronans tillhörighet.
Falkenbergs laxfiske hade i slutet av 1800-talet,
efter ett antal olika rättsliga och andra turer från
1500-talet och framåt, övertagits av staden från

För tips om boende, restauranger och annat att
göra i Falkenberg med omnejd, se falkenberg.se
Besök falkenbergslaxfiske.se
för mer information om fiske och priser.
laxfiske@falkenberg.se
Kontaktcenter 0346-88 60 00
Har du frågor eller synpunkter kring
Falkenbergs Laxfiske?
Tillsammans verkar vi för att utveckla äkta
sportfiskeupplevelser och en modern hållbar
förvaltning av fiskbeståndet.
Kultur och Fritidsförvaltningen ansvarar för
Falkenberg kommuns laxfiskevatten i Ätran.
Sträckan ingår i fiskevårdsområdet Ätrans nedre.
Driften sker i nära samverkan med fiskevårdsområdesföreningen, Destination Falkenberg
och den lokala sportfiskeföreningen.

Kontakt

Laxfiske i Ätran
Sportfisket har bland annat
gjorts känt av de engelsmän
som kom och flugfiskade
i Ätran under andra hälften
av 1800-talet.”

Genom naturvårdande insatser har
laxen i Ätran bevarats och är idag
det i särklass starkaste beståndet av
atlantisk vildlax i Sverige.”

kronan. Sportfisket har bland annat gjorts känt av
de engelsmän som kom och flugfiskade i Ätran under
andra hälften av 1800-talet. Den kanske mest kände
av dem, advokaten W M Wilkinson från London,
skrev också en förtjusande liten bok om sina besök i
Falkenberg – ”Days in Falkenberg”. ”Ett sådant fiske
kan man ej få se vid någon annan flod som jag hört
talas om, varken i Norge eller i Kanada”

Omgivning

Från sitt källflöde rinner Ätran stolt genom det sydsvenska höglandet, ömsom stilla ömsom forsande.
Denna livsådra flyter rakt igenom Falkenberg och
här, mitt i staden, hittar du en sann oas för spännande
laxfiske. Den unika kombinationen av stadsliv och
det underbara lugnet som flugfiske ger själen är
förunnat få städer i världen. Ändå är fisket i Ätran i
högsta grad en naturupplevelse. Det är så vackert här
att du inte berörs särskilt mycket av stadens puls.
Läget är perfekt med närheten till alla bekvämligheter. Kanske vill delar av familjen hitta på andra
utflykter, då ligger dessa alldeles om hörnet.
Fiskesträckan är en del av Vallarnas Friluftsområde som är en levande park på 270.000 m² med
massor av aktiviteter. Här finns något för alla, lekpark,
minizoo, skate- och parkourpark, motionsspår och
utegym. Mitt i denna park hittar du också Vallarnas
Friluftsteater. Fiskar du under sommaren kommer du
säkert höra ett och annat skratt från sommarfarsen
som är tradition här sedan över 20 år tillbaka. Fortsätter du på strandpromenaden kommer du efter
2 km till en av Sveriges finaste stränder, Skrea strand.

Den unika
kombinationen av
stadsliv och det
underbara lugnet
som flugfiske ger
själen är förunnat
få städer i världen.”

Service

Laxfiskestugan är ett bra ställe att börja din fisketur
på. Här finns parkering, toalett, grillplats, information
och gemenskap med andra fiskare. I stugan finns frys
och möjlighet till självhushåll. Det finns fina promenadvägar på båda sidor av Ätran som tar dig till de olika
poolerna.
Laxstugan har ett automatiskt lås som är
tidsstyrt och är öppen dagligen kl. 05.00–23.00
Fiskevärdar finns på plats alla dagar
kl. 07.30–09.30 samt kl. 17.00–19.00

Mer om platsen hittar du på www.falkenberg.se

