
Ve
rs
io
n:
 m
aj
 2
02
0

Denna guide följer med Holmadammen-kortet, som ges ut av Sportfiskar-
nas regionkontor i Göteborg. Observera att fiskeregler kan ändras under på-
gående säsong.  Den senaste versionen av guiden med aktuella fiskeregler 
finns alltid tillgänglig på regionkontorets hemsida. Denna version (maj 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

Holmadammen vid Stora Holm på Hisingen är en grund, näringsrik 
damm med mycket växtlighet som sommartid täcker större delen av 
vattenytan. Fiskbeståndet utgörs av gädda, karp och ål. Det finns upp-
skattningsvis 50-100 karpar i dammen, ganska jämnt fördelade mellan 
fjällkarp och spegelkarp, och rekordfisken fjällkarpen ”Moffa” väger in på 
14-15 kg. När karparna är aktiva rör de sig ofta i eller strax under ytan, 
vilket inbjuder till ett mycket spännande stalkingfiske. Yta: 2-3 ha. 

Fiskeregler
– Högst 3 spön per person får användas.

– Fiske från båt och flytring är inte tillåtet.

– Fiske med levande fisk som agn är inte tillåtet.

– All karp måste återutsättas. Karphåv och avkrokningsmatta är obliga-
toriska. Hullinglös krok rekommenderas för lättare avkrokning. Ryckfiske 
är förbjudet. Var varsam med fisken.

– Röjning av växtlighet vid fiskeplatsen är förbjuden. Gäller både i vattnet 
och på land.

– Fiske är förbjudet i den nordöstra delen av dammen (röd markering på 
kartan).

– Fiske är förbjudet i de två smådammarna i den sydöstra delen (se kartan).

Ordningsregler
– Parkering är tillåten utmed ladugården vid vägen (blå markering på 
kartan). Observera att bilar inte får köras in i området, gäller även för 
ur- och ilastning.

– Inget fiske eller lämnad utrustning är tillåten 07.00-09.00 längs vägen öster 
om dammen (grön markering på kartan).

– Visa hänsyn mot boende, ryttare och hästar i området.

– Eldning är förbjuden.

– Se till att inte lämna skräp efter dig.

Fiskekortet
– Fiskekortet kostar 100 kr/dygn. Det är personligt och får inte överlåtas.

– 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.

– Kortet kan köpas online hos www.ifiske.se/all/3394 (QR-kod nedan).

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

www.ifiske.se/all/3394
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