FALKENBERG SWEDEN

Laxfiske i Ätran
Salmon fishing in the river Ätran

Laxfisket i Falkenberg
Laxfiskets historia i Falkenberg sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Redan på 1600-talet arrenderades Ätran ut och laxfisket blev en
av stadens viktigaste inkomster.
När det gäller sportfisket så startade det i mitten av 1800-talet,
då välbärgade britter och amerikaner kom till Falkenberg för att
fiska lax. En känd londonadvokat, W M Wilkinson, skrev 1884 en
bok där han bland annat skriver: ”Ett sådant fiske kan man ej få
se vid någon annan flod som jag hört talas om, varken i Norge
eller i Kanada.
Ätran med biflödet Högvadsån har en genuin laxstam som är
extra skyddsvärd. Den är i princip helt opåverkad från odling mm.
Tack vare en omfattande fiske- och vattenvård har man lyckas
behålla den självreproducerande laxen. Ätran har utsetts som
indexälv och Högvadsån är ett Natura 2000 – område.
I Ätran, Högvadsån och Suseån kan man fiska både lax och
havsöring.

Falkenberg
Falkenberg ligger på den svenska västkusten, 100 km söder om
Göteborg och 170 km norr om Malmö. Staden är framför allt
känd som badort med sina fina långa sandstränder. Här finns
allt en turist kan önska sig. En gammal fin stadskultur med bl a
museer och gamla krukmakerier. För de sportintresserade finns
här t ex tennisbanor, golfbanor, ridhus, simhall mm.
Falkenberg is
located on the
west coast of Sweden,
100 kilometres south of
Gothenburg and
170 kilometres north of
Malmö. Falkenberg with
its long, sandy beaches
is first and foremost
known as a seaside
resort. Everything that
a tourist could possibly
want can be found here.
Among other things is
the historical old town
with its museums and
old potteries. For those interested in sports there are tennis
courts, golf courses, horseriding facilities, an indoor swimmingbath and much more.

Information

Falkenbergs Turistbyrå • Tourist Office
Holgersgatan 11, SE - 311 34 Falkenberg
Tel +46 346 - 88 61 00 • Fax +46 346 - 145 26
E-mail turinfo@falkenberg.se • www.visitfalkenberg.se

Salmon fishing in Falkenberg
The history of the salmon fishing in Falkenberg reaches far back.
As early as the 17th century the Ätran was let and salmon fishing
became one of the most important sources of income of the
town.
Game angling started in the middle of the 19th century when
wealthy Britons and Americans came to Falkenberg to fish for
salmon. A well-known attorney from London,
W M Wilkinson, wrote in 1884 in his book Days in Falkenberg:
”Such fishing can not be seen at any other river that I have heard
of, neither in Norway nor Canada.
The Ätran with its tributary the Högvadsån has a genuine salmon
stock that is well worth protecting. It is virtually unaffected from
cultivation etc. Thanks to an extensive care of the fishing and
water, the wild salmon has succeeded to remain. Ätran has been
chosen as an index river by Fiskeriverket and Högvadsån is within
the Natura 2000 program.
In the river Ätran, the Högvadsån and the Suseån you can fish for
both salmon and sea trout.

Kalkningsverksamheten
Levande sjöar och vattendrag
Kalkningsverksamheten är nödvändig för att den biologiska
mångfalden skall bestå i våra sjöar och vattendrag, samt en
förutsättning för Ätrans laxfiske. Fiskgjusen, storlommen och
kungsfiskaren trivs och laxen leker i kommunens kalkade vatten.
Tiotusentals ätranlaxar har räddats undan försurningsdöden tack
vare kalkningen av Högvadsån. Fiskrika vatten utgör basen för en
levande landsbygd och ekoturismen i Falkenbergs kommuns
inland. Årligen sprids i Falkenberg ca 6 miljoner kilo kalkstensmjöl till en kostnad av 3-4 miljoner kronor.
För kalkningen ansvarar Falkenbergs kommun.

Liming activity
Living lakes and watercourses
The liming activity is necessary to keep the biological multiplicity
in our lakes and watercourses, and also a prerequisite for the
salmon fishing in the Ätran. The fish hawk, the black-throated
diver and the kingfisher as well as the salmon thrive in the limed
waters of the township. Ten thousands of Ätran salmon have
been rescued from a death due to acidification thanks to the
liming of the Högvadsån. Fish abundant waters form the basis for
a living countryside and the ecological tourism that exists in the
inland parts of Falkenberg. Approximately six million kilos
limestone powder to a cost of three to four million Swedish
crowns is annually scattered in Falkenberg. The responsible
authority for the liming activity is the board of directors for the
municipality of Falkenberg.
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Välkommen i naturen

Welcome to the countrys
In Sweden everyone has the right to be in nature. We call this
“The right of public access”. This is a privilege not found in many
other countries. “The right of public access” might also be looked
upon as a great freedom but our freedom must not infringe upon
the freedom of others. It requires consideration, responsibility
and good judgement. We must not damage the landscape or
animal life and we must show consideration for both landowners
and others who are out in the countryside. The essence of the
right of public access is concisely expressed in the phrase
“do not disturb – do not destroy”.

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det Allemansrätten.
Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra
länder. Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet
får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och
gott omdöme.
Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot
markägare och mot andra människor ute i naturen.
Allemansrätten kan sammanfattas i orden.
Inte störa – inte förstöra.

Detta är en sammanställning av fiskarter som är säkert
dokumenterade från olika delar av Ätran. De uppträder inte
nödvändigtvis i samma miljö eller på lika tid under året. Nästan
säkert finns fler arter än de redovisade. I brackvattnet nära
åmynningen lever det flera havslevande fiskarter.

Fish species
This is a list of fish species that found in differents parts of the
river Ätran. They don´t necessarily appear during the same time
of the year or share the same habitat. Most likely there are more
species than those listed below. In the brackish water close to
the mouth of the river live several species of saltwater fish.

www.fiskebutiken.nu

Fiskearter i Ätran

Allt inom sportfiske från
marknadens ledande märken

Bäckvägen 5, 310 60 Ullared • Tel 0346-300 68

Fritidskläder • Jaktkläder • Kängor • Stövlar • Underställ • Sockar • Hemtextil...

Besök
vår
butik!

Fritidskläder i toppkvalité

TILL LÅGPRIS!

Öppet: Vard 8-18, Lörd 10-13
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Oktanvägen 5, Falkenberg • Tel 0346 -71 38 40
Smedjeholmens ind. omr. mellan Statoil och Toyota
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Gädda
Lake

Bildkälla: www.svenskfisk.se

Svenska

Engelska

Latin

Abborre
Bergsimpa
Braxen
Bäcknejonöga
Bäckröding
Bäcköring
Elritsa
Flodnejonöga
Färna
Gädda
Gärs
Gös
Havsnejonöga
Havsöring
Id
Lake
Lax
Löja
Mört
Regnbåge
Sarv
Sik
Siklöja
Skrubbskädda
Staksill
Stensimpa
Storspigg
Sutare
Vårlekande siklöja
Ål

Perch
Alpine bullhead
Bream
Brook lamprey
Brook trout
Trout
Minnow
European river lamprey
Chub
Pike
Ruffe
Zander
Sea lamprey
Sea trout
Ide
Burbot
Salmon
Bleak
Roach
Rainbow trout
Rudd
Whitefish
Vendace
Flounder
Twaite shad
Bullhead
Three-spinned stickleback
Tench
Spring-spawning cisco
Eeel

Perca fluviatilis
Cottus poecilopus
Abramis brama
Lampetra planeri
Salvelinus fontinalis
Salmo trutta fario
Pfoxinus phoxinus
Lampetra fluviatilis
Leuciscus cephalus
Esox lucius
Gymnocephalus cernua
Stizostedion lucioperca
Petromyzon marinus
Salmo trutta
Leuciscus idus
Lota lota
Salmo salar
Alburnus alburnus
Rutilus rutilus
Salmo gairdneri
Scardinius erythrophthalmus
Coregonus maraena
Coregonus albula
Platichtys flesus
Alosa fallax
Cottus gobio
Gasterosteus acuelatus
Tinca tinca
Coregonus trybomi
Anguilla anguilla

Varmt välkomna
till vår butik!
Måndag - Fredag
kl 7-18
Servicevägen 3 • 311 33 Falkenberg
Tel 0346 - 71 57 59 • Fax 0346 - 71 57 54
info@falkenbergslax.se • www.falkenbergslax.se

www.carlsberg.se

Fiskeregler Ätran, Falkenberg
Fiskekort

Spinnfiske

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

För att bedriva sportfiske i Falkenbergs Kommuns fiskevatten
i Ätran erfordras fiskekort.
Fiskekort beställes på Turistbyrån,
Holgersgatan 11, 311 34 Falkenberg
Tel: 0346-88 61 00,
Fax: 0346-145 26,
E-post: turinfo@falkenberg.se.
Fiskekortsautomat finns även i laxfiskestugan. Förhandsteckning
av fiskekort kan ske skriftligen eller per telefon till Turistbyrån. Vid
bokning för flera personer skall namnlista skickas in. Betalning
skall vara Turistbyrån tillhanda senast en vecka före fiskedagen.
Betalt men ej avhämtat fiskekort finns i fiskestugan på fiskedagen.

Fiskeområde

Fisketider

Fiske är tillåtet mellan Laxbron och Tullbron
(50 meter nedströms). Se karta med poolindelning.
Fiske uppe på Fajansbron är förbjudet.

Fiskestugan är normalt öppen samtidigt med fisketiderna.

Poolindelning

Fiskesäsong:............ 1/4-30/9
Fisketider: ......kl. 05.00-23.00

Båtfiske

Särskilt fiskekort fordras för fiske från båt. Högst två fiskande i
varje båt. Båtnyckel hämtas och återlämnas i fiskestugan.
Båtfiske är ej tillåtet sträckan Garvareforsen – Tullbron.
Minderårig får ej ensam disponera båt.

Fiskesätt

Endast fiske med spinn- eller flugspö tillåts. Mask får ej användas
som bete. Fiske med räka är tillåtet. På Laxbron är fiske med kast
ej tillåtet (normalt sker här fiske med räka). Vadning är ej tillåtet
sträckan Laxbron – Ön. Markering av fiskeplats är ej tillåtet
(ex: ryggsäckar, fiskespön).
”Lås” inte din fiskebroder på andra sidan med för långa kast.
Kontinuerlig förflyttning: Fisket bedrivs enligt ”cirkulationsprincipen”, dvs täta byten av fiskeplats. Om annan fiskare redan
fiskar i poolen, börja Ditt fiske uppströms.
Fångst: Den som fångar en fisk skall lämna in fiskeplats och
börja om i turordningen.

Otillåtna fiskemetoder

a) Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.
b) Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk
krokad på andra ställen än i mun och
svalg ska avkrokas med största varsamhet
och omedelbart återsutsättas. Fisk som
felkrokats så allvarligt eller med så tydliga
tecken att den uppenbart kommer att dö
skall dock avlivas och omgående, så fort
tillsynsman finns tillgänglig i laxfiskestugan,
inlämnas där.

Flugfiske

Med flugfiske menas fiske med flugspö,
fluglina, tafs och fluga. Var uppmärksam vid
vadning. Vattennivån kan höjas utan
föregående varning.

Poolerna är utmärkta i terrängen med stolpar som visar poolnummer och vad slags fiske som tillåts i poolen
(flugfiske och/eller spinnfiske). Se karta med poolindelning.

Pool 1 ......................Spinn – hela säsongen Laxbron - Flytbojarna
Pool 2 ......... Spinn/Fluga – hela säsongen Flytbojarna - Garvareforsen
Pool 3 ... Fluga – 1/5 -30/9 (övrig tid spinn/fluga) Garvareforsen
Pool 4 ...... Fluga – 1/6 -31/8 (övrig tid spinn/fluga) Sandbanken
Pool 5 .............................Fluga – 1/6 -31/8 (övrig tid spinn/fluga)
Tullbron - 50 m nedströms Tullbron OBS! Nedströms Tullbron
(50 m) gäller fritt fiske (ej lax) tiden 1/4-30/9.
Båtfiske: 50 m nedströms Laxbron - Laet. Båtfiskare och andra
fiskare skall visa hänsyn till varandra.
Tillägg: Pool 3 - 4. Normalt sker flugfisket från södra sidan.
Eftersom Ätran vattenregistreras kan vid extra högt vattenstånd
vadning ej vara möjlig. Vid sådana fall kan fiske ske från land på
norra sidan.
Ge akt på markering; om markeringen på ”den spetsiga stenen” i
forsen är synlig får fiske ej ske från land på Norra sidan.
Stor uppmärksamhet måste iakttagas mot cyklister och gående
på Laxpromenaden.
Del av ån (pool) kan vara reserverad/avstängd - markeras i så fall
på poolskyltarna.

Fångst och registrering

Fångst av utvandrande lax (besa) är förbjudet.
Fiskekort berättigar till fångst av tillsammans högst två laxar eller
öringar per dag. Fångad fisk får behållas. Vi rekommenderar att
under september månad återutsätta lekmogen fisk (speciellt
lekmogna honor).
Rekommendation:
Tillägg om fångstkvot tiden 1 maj – 30 juni.” Laxfiskekommittén
rekommenderar att under tiden 1 maj – 30 juni fånga
sammanlagt högst 4 laxar. När fångst av 4 laxar skett avbrytas
fisket resten av tiden fram till och med 30 juni”.
Registrering:
Fångsten (lax eller öring) skall registreras (vägas, mätas) fångstdagen vid laxfiskestugan. Om fisketillsynsmannen ej är tillgänglig
är vederbörande skyldig att notera fångsten på särskild blankett
som finns i fiskestugan samt notera på utvändig tavla på fiskestugan.

Provtagning från laxar
på grund av förekomsten av ”icke Ätranlax”, önskar vi ta prover
från de laxar som konstateras vara främmande laxar. Vissa laxar
är märkta; nosmärkna och/eller fettfeneklippta. Tillsynsmannen
svarar för artbestämning och provtagning. Även Ätranlax kan bli
föremål för provtagning. Vi hoppas på förståelse för denna olägenhet.

Minimimått

Räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets.
Lax ....................45 cm
Havsöring .........45 cm
Fisk som inte håller måttet skall genast återutsättas i vattnet.
Vi rekommenderar att under september månad återutsätta
lekmogen fisk (speciellt lekmogna honor).

Tillsyn – allmänna regler

Den fiskande skall bära sitt fiskekort synligt och i övrigt följa de
anvisningar som lämnas av tillsynsman. Den fiskande är skyldig
att lära känna fiskereglerna och noggrant iakttaga bestämmelserna.
Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler
eller som uppträder störande för andra fiskande eller icke fiskare
avstänges från fortsatt fiske i Falkenbergs Kommuns laxfiskevatten i Ätran. Som sportfiskare utgår vi från att Du visar hänsyn
till den miljö som Du vistas i med dess natur och djurliv. Tänk
bara vad en kasserad lina eller krok i naturen kan orsaka för
skador. Avfall, matpapper, m.m. kastas i sopkärl utmed ån.

Regeländringar

Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående
säsong. Dessa anslås i fiskestugan.
Det ankommer på Dig som sportfiskare att hålla Dig informerad
om gällande bestämmelser för fiskets bedrivande.

The river Ätran’s salmon
fishery Falkenberg
Rules and regulations
License

All game anglers need a fishing license in order to fish the
Falkenberg beat in the river Ätran. Licenses are ordered through
Turistbyrån, Holgersgatan 11, SE-311 34 Falkenberg.
Phone: +(0)346-88 61 00, fax: (0)346-14526
e-mail: turinfo@falkenberg.se
Prebookings are made by letter, e-mail or through phone to
Turistbyrån. Fishing parties need to specify names on all anglers.
Full payment is to be received by us no later than 7 days before
the first day of fishing. Licenses paid for but not yet collected are
in the fishing hut on the booked day. In the fishing hut you can
also find a pay machine, where you can use Swedish 100 and 20 bills.

Season and fishing hours
Season: ......... April 1 – September 30
Fishing hours: ......... 5 a.m. to 11 p.m.

Methods

Only fly and spinning rods are allowed. Worms are not allowed but
shrimps are. No casting is allowed on Laxbron (normally shrimping is done from here). Wading is not allowed between Laxbron
and Ön. Do not disturb anglers on the opposite bank with too
long casts and don’t reserve hot spots by putting backpacks or
rods there. Fishing is done on a rotation scheme. Do always start
upstream of other anglers. The angler who catches a fish must
start all over on the rotation scheme.

Illegal methods

a) Snagging is illegal according to Swedish Law
b) Fish not hooked inside the mouth or throat is regarded as foulhooked and shall immediately be carefully released. If the fish
is hooked so badly that it cannot be returned without danger it
must be killed and left to the gillie as soon as possible.

Flyfishing

By flyfishing is understood fishing with a flyrod, flyline and a
leader. Pay attention when wading as the water level may rise
without notice.

Spinning

By spinning is understood fishing with either a multiplier or
a fixed spool reel. Legal baits are spoons, devons, wobblers,
(tube)flies, jigs and shrimps. No other kinds of baits are allowed.

The fishing hut Laxfiskestugan is usually open during fishing hours

Boats

A special license is required for fishing from a boat. Boat fishing
is allowed in pools one and two only. No more than two anglers
are allowed in each boat. People under age are not allowed to
operate boats on their own. Boat keys are obtained in the fishing
hut where they also are left at the end of the day.

The beat

Fishing is allowed between Laxbron and 50 meters downstream
of Tullbron.
Fishing from Fajansbron is strictly forbidden.

Pools

are as follows:
Pool 1 ............................Spin – all season (Laxbron – Flytbojarna)
Pool 2 ............Spin/fly – all season (Flytbojarna – Garvareforsen)
Pool 3 .........................Fly May 1 – September 30 (Garvareforsen)
Pool 4 ............... From June 1 –August 31 - fly only (Sandbanken)
Pool 5 ......................................From June 1 – August 31 – fly only
(Tullbron and 50 meters downstream)
Pool numbers and allowed fishing method(s) will be shown on the
bank. You will also find the pools on the map.
Boat fishing: 50 meters downstream of Laxbron to Flytbojarna.
Knarren to Laet. All anglers fishing from boats as well as from the
bank must pay attention to each others.
Note: Pools three and four. Generally fishing is done from the
left bank. During high water conditions wading can be difficult or
impossible from this bank and fishing can be done from the right
bank. Watch the marking on the rock in Garvareforsen known as
“den spetsige” - when visible fishing on the right bank is not
allowed. Please pay extra attention to bikers and pedestrians
when fishing from the right bank.
Parts of the river can be reserved or closed for fishing.
If so, this will be posted on the pool sign.

Registration of fish caught

Kelts must be released immediately. There is a bag limit of two
(2) anadromous fish (salmon or sea-trout) each day. You may
keep fish that you have caught.
Due to a weakening salmon run during the past few years the
governing board of the river Ätran Laxkommittén recommend a
bag limit of four salmon in total up to June 30. When the bag limit
is reached you should not fish until July 1.
It is also recommended to return all fertile fish during September
- hens in particular.

Registration: All fish must be weighed and measured the same
day it is caught. This is done at the fishing hut. If the gillie isn’t
available complete the registration form (found in the fishing hut)
yourself and put your name on the board outside the fishing hut.
If you have released your fish put the estimated lenght on the
registration form.
Sampling: Because of the growing problem with runs of salmon
not natural to the river system sampling is necessary. Some
salmon are tagged or have their adipose (small fatty fin) fin cut.
The gillie is responsible for sampling and also for identification if
doubt exists. Sampling of Ätran salmon might also be conducted.
We apologize for the inconveniance this might cause .

Minimum lenght

Measured from the snout to the end of the tail.
Salmon .............45 cm
Sea-trout ..........45 cm
All fish shorter than the minimum length must be released immediately.
As previously mentioned - It is recommended to release fertile
fish during September especially hen fish.

General rules

Anglers must carry their license visible and follow instructions
from the gillie. As a game angler it is your responsibility to know
the rules and regulations and act properly. Anglers violating the
rules or acting improperly are banned from further fishing on the
Falkenberg beat. We expect you to show respect to the
environment and animal life. Just imagine the damages discarded
monofilament or broken hooks left on the bank might cause.
Garbage is thrown into the bins that are placed along the river.

Changes

Changes or additions to the rules and regulations can be made
during the season. This will be posted in the fishing hut.
Always keep yourself updated regarding rules and regulations!

