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Ale Vuxenutbildning 

Webbansökningen har öppnat igen! 
Nu kan Du söka lediga platser!

Lust för fiske
– En liten guide till nappet i Ale– En liten guide till nappet i Ale
Fiska kan man göra året om, men på sommaren är det natur-Fiska kan man göra året om, men på sommaren är det natur-
ligtvis som populärast. Ale kommun är rikt på fiskevatten och ligtvis som populärast. Ale kommun är rikt på fiskevatten och 
intresset är stort. intresset är stort. 
Men innan man ger sig iväg med spöet på axeln är det vissa Men innan man ger sig iväg med spöet på axeln är det vissa 
saker man bör tänka på. Ted Håkansson, ordförande i Ledets saker man bör tänka på. Ted Håkansson, ordförande i Ledets 
fiskevårdsförening och styrelseledamot i Abborresjöns fiske-fiskevårdsförening och styrelseledamot i Abborresjöns fiske-
vårdsförening svarar på de vanligaste frågorna. vårdsförening svarar på de vanligaste frågorna. 

Vilket är kommunens populäraste Vilket är kommunens populäraste 
fiskevatten?fiskevatten?
– Det är förmodligen området kring – Det är förmodligen området kring 
Stora Kroksjön där 2500 personer fiskar Stora Kroksjön där 2500 personer fiskar 
varje år.varje år.

Vilka regler gäller för fiske?Vilka regler gäller för fiske?
– Man ska ha fiskekort, men i de sjöar – Man ska ha fiskekort, men i de sjöar 
där man inte behöver ha det ska man ha där man inte behöver ha det ska man ha 
markägarens tillstånd. Det gäller bland markägarens tillstånd. Det gäller bland 
annat i Hälltorpssjön och Vimmersjön, annat i Hälltorpssjön och Vimmersjön, 
men det brukar inte vara några problem. men det brukar inte vara några problem. 
Sedan gäller olika typer av fiske olika Sedan gäller olika typer av fiske olika 
sjöar. I Kroksjön och Abborresjön gäller sjöar. I Kroksjön och Abborresjön gäller 
till exempel endast flugfiske och spinn-till exempel endast flugfiske och spinn-
fiske. I älven får man inte lägga långrev fiske. I älven får man inte lägga långrev 
eller nät, i Ottersjön är flugfiske, spinn-eller nät, i Ottersjön är flugfiske, spinn-
fiske och mete tillåtet.  I Böljesjön gäller fiske och mete tillåtet.  I Böljesjön gäller 
endast flugfiske.  endast flugfiske.  

Var köper man fiskekort?Var köper man fiskekort?
– För fiske i Abborresjön, Stora Kroksjön, – För fiske i Abborresjön, Stora Kroksjön, 
Böljesjön och Ottersjön köper man fis-Böljesjön och Ottersjön köper man fis-
kekort på Shell i Nol, Statoil i Älvängen kekort på Shell i Nol, Statoil i Älvängen 
eller i automaten på väg upp till Kroksjön.eller i automaten på väg upp till Kroksjön.
Kort för fiske i Göta Älv kan man köpa på Kort för fiske i Göta Älv kan man köpa på 
Shell i Nol eller hos Wilton Holmgren. Shell i Nol eller hos Wilton Holmgren. 

Var hittar jag bästa flugfisket?Var hittar jag bästa flugfisket?
– Vill man ha regnbåge är det Kroksjön – Vill man ha regnbåge är det Kroksjön 
men är man ute efter lax är älven bra.men är man ute efter lax är älven bra.

Vilken sjö kan du rekommendera om Vilken sjö kan du rekommendera om 
jag kommer med båt på trailer?jag kommer med båt på trailer?
– Tinnsjön. Det finns även ett par ramper – Tinnsjön. Det finns även ett par ramper 
i älven, bland annat i Nols båthamn och i i älven, bland annat i Nols båthamn och i 
Älvängen vid Repslagarmuseet. Vi Vim-Älvängen vid Repslagarmuseet. Vi Vim-
mersjön går det också bra att köra ner mersjön går det också bra att köra ner 
på stranden. Tänk på att man bara får på stranden. Tänk på att man bara får 
ha elmotor, alltså ingen bensindriven.ha elmotor, alltså ingen bensindriven.

Känner du till någon storfångst i år?Känner du till någon storfångst i år?
– Jag har inte fått in så många rap-– Jag har inte fått in så många rap-
porteringar ännu, men regnbågar på porteringar ännu, men regnbågar på 
2-3 kilon har vi fått upp. Förra året 2-3 kilon har vi fått upp. Förra året 
fångades en gädda på 16 kilo i älven. fångades en gädda på 16 kilo i älven. 

Var hittar jag gammelgäddan?Var hittar jag gammelgäddan?
– Då är väl älven det säkra kortet!– Då är väl älven det säkra kortet!

JOHANNA ROOSJOHANNA ROOS

FISKEFAKTA
Regnbåge:
Abborrsjön
Tinnsjön
Böljesjön
Ottersjön
Abborre och gädda:
Hälltorpssjön
Vimmersjön
Sandsjön
Göta Älv
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