
Bara 5 km från Göteborgs centrum
ligger Norra Långevattnet – en avlång sjö med en stor djupvariation, 
knappa kilometern i längd och som djupast 6,5 meter. Den lämpar sig 
väl för både flug- och spinnfiske, här finns goda chanser till regnbåge 
som sätts ut kontinuerligt, men sjön hyser även gädda, abborre, mört 
och braxen. Norra Långevattnet omges av skog och klippor och på öst-
sidan passerar Bohusleden på sin väg söderut.
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20Denna guide följer med Blå Kortet, som ges ut av Sportfiskarnas 

regionkontor i Göteborg. Observera att fiskeregler kan ändras un-
der pågående säsong.  Den senaste versionen av guiden med ak-
tuella fiskeregler finns alltid tillgänglig på regionkontorets hemsi-
da. Denna version (april 2020) gäller till dess att en ny aviseras där.

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

Norra Långevattnet
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Fiske året runt
– Under april-september berättigar dagskort till fiske hela dygnet, från 
00.00 till 24.00. Under övriga året från 06.00 till 21.00.

– Fiskekortet gäller för fiske med endast ETT spö, endera spinn-, haspel-
eller flugspö. Tillåtna beten är fluga och spinnbeten. Hullinglös krok re-
kommenderas för lättare avkrokning. Ryckfiske är förbjudet.

– Alla former av mete (fiske med agn) är förbjudet. Utom vid isfiske, då na-
turligt agn är tillåtet.  Kastkula/dubb och konstgjorda luktmedel är förbjudna.

– Fiske från båt och andra flytetyg är förbjudet. Flytring som framförs med 
simfenor är dock tillåten vid flugfiske.

– Max 2 regnbågar får behållas per kort. Därefter kan man köpa ett nytt kort 
om man vill fortsätta fiska. Ingen begränsning för övrig fisk.

– Fiskare är skyldig att på begäran visa upp fiskekort, legitimation, red-
skap, väskor och fångst. Fisketillsynspersoner är försedda med särskilt märke 
eller kort. Fiskereglerna gäller vid laga ansvar och överträdelse kan innebära 
påföljd.

Rapportering
Rapportera gärna fångad fisk till oss på Sportfiskarna via e-post:
goteborg@sportfiskarna.se.

Fiskeregler
Fiskekortet
– Fiskekortet kostar 200 kr/dag. Kortet är personligt, måste vara ifyllt med namn och får inte 
överlåtas.

– Barn t.o.m. 11 år får fiska gratis i sällskap med medföljande vuxen som har fiskekort. Observera 
att fångstbegränsningen på 2 regnbågar gäller per kort (se ovan).

– Kortet kan köpas online hos www.ifiske.se/all/3390 (QR-kod nedan) eller i butik – se aktuell 
lista hos www.sportfiskarna.se/goteborg.

Visa hänsyn
– Visa hänsyn till varandras fiske! Tillämpa rörligt fiske, uppehåll dig inte längre tid på samma fis-
keplats.

– Tänk på att inte lämna något skräp efter dig. Linstumpar och annat kan orsaka skada i naturen.

Hitta hit
Norra Långevattnet ligger precis söder om Boråsleden vid Delsjömotet, bara 5 km från Göteborgs 
centrum.

Röd och Grön Express med flera busslinjer stannar vid Delsjömotet, bara några minuters gång-
väg från sjön, se www.vasttrafik.se.

Parkera kan man göra på pendelparkeringen vid fotbollsplanerna nordväst om sjön (se karta). 
Observera att bommen på vägen in mot Mölndals vattenverk stängs utan föregående varning, så 
kör inte in där.

www.ifiske.se/all/3390
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