
Stora Gunnarsvattnet 
Åretruntfiske efter främst 
abborre. Fisket får bedrivas 
fritt utan fiskekort med ett 
handredskap. 

L Väktor, St Väktor, Håleresjön 
och Bråtesjön m.fl. 
Varierat och bra åretruntfiske efter 
gädda, abborre, lake, siklöja och ål. 
Fiskekort säljs bl.a. i ELON i Lilla 
Edet eller genom 
Väktorssjöområdets 
fiskevårdsområdesförening.

Öresjö 
Bra åretruntfiske efter gädda 
och abborre men även andra 
arter såsom brax, sutare, mört, 
id, sarv och siklöja är inte 
ovanliga. Trollhättan-Öresjö 
Fiskevårdsområdesförening 
förvaltar fisket i Öresjö. 
Fiskekort säljs bl.a. online via 
ifiske.se.

Göta älv uppströms Lilla Edets kraftverk samt Slumpån 
upp till Stångforsen 
Erbjuder ett varierat fiske. Fiskekort online via ifiske.se. 
Fiskekort säljs också genom ELON Lilla Edet,  
Edet Rasta, Lilla Edets laxfiske, Fiskeshopen i Trollhättan 
och fiskevårdsområdesföreningen för Göta älv Lilla Edet-
Trollhättan, c/o Stina Ivarsson, tel 0520-65 60 16,  
e-post: stina.m.ivarsson@gmail.com, www.fiskegotaalv.se.

Västersjön, Rödvattnet, 
Stendammen, Kroksjön, 
Helgesjön och 
Torrgårdsvattnet  
Främst abborre och i viss 
mån gädda. Fisket får 
bedrivas fritt utan fiskekort 
med ett handredskap och är 
samordnat genom 
Västerlanda 
fiskevårdsområdesförening, 
c/o Thomas Peterson, tel 
0520-66 00 29.  

Göta älv nedströms Lilla Edets 
kraftverk 
Få vattendrag erbjuder så många olika 
fiskarter som Göta älv. Över 20 
fiskarter finns här representerade och 
älven erbjuder därför ett mycket 
varierat fiske efter bl.a. lax, havsöring, 
gädda, abborre, gös, lake m fl.. 
Fiskekort köps via Laxfisket i Lilla 
Edet, 0520-65 11 60. 
www.sfklaxen.com

Bodasjön 
Erbjuder ett varierat fiske hela året efter 
främst gädda, abborre och gös. Fiskekort 
säljs i kiosken Prässebo, ICA Matkassen i 
Lödöse eller genom Bodasjöns 
fiskevårdsområdesförening, c/o Thomas 
Löfström, tel 0520-66 71 67. 
Båt finns att hyra vid badplatsen, tel 
0520-66 70 80. 

Lilla Edets laxfiske 
Ett av landets bästa laxfisken beläget i Göta älv söder om Lilla 
Edets kraftstation. Öppet 1 maj – 15 okt. Fiskekort, båt- och 
stuguthyrning genom SFK Laxen, tel 0520-65 11 60. 
Information: www.sfklaxen.com  

Ryrsjön och Borydsjön 
Bra åretruntfiske efter gädda och abborre. Fisket får 
bedrivas fritt utan fiskekort med ett handredskap. 
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