
Kalastussäännöt

1) Kalastuskortti maksaa 100:-/päivä.

2) Kalastaa saa vain klo 500-2300 välisenä 

aikana.

3) Kalastuskortti on henkilökohtainen. Se 

on voimassa vain jos siinä on nimi, henkilö-

tunnus ja päivämäärä. Korttia ei saa luovutaa 

toiselle ja se on pidettävä näkyvillä.

4) Kortti on tarkoitettu yhdelle vavalle, joko 

virveli-, kela-, perho-, uistin-, tai onkivavalle. 

Siinä saa olla korkeintaan yksi perho tai 

uistin/viehe tai koukku.

5) Yhtä kalastuskorttia kohti saa kalastaa 

korkeintaan kolme (3 kpl) lohensukuista 

kalaa.

6) Kalastaa saa vain maalta, kahlaaminen 

on kielletty.

7) Toisten kalastajien häiritseminen on kiel-

letty, samoin paikan varaaminen ilman, että 

itse kalastaa.

8) Alle 16-vuotiaat saavat kalastaa aikuisen 

seurassa ilmaiseksi, mutta lohikaloja koskeva 

saaliin yläraja 3 kalaa on korttikohtainen.

9) Kalastuksen on tapahduttava ”onki kä-

dessä”. Vapaa ei saa missään tapauksessa 

jättää veteen ilman valvontaa.

10) Kalastuksenvalvojilla on erityinen tunnus 

tai kortti ja kalastajan on esitettävä kalas-

tuskorttinsa, henkilötodistuksensa, kalastus-

varusteensa ja saaliinsa kalastuksenvalvojien 

pyynnöstä.

Alueella olevat tiedotukset ja valvojien 

määräykset pätevät samoin kuin nämä sään-

nöt. Sääntöjen rikkomisesta seuraa kalas-

tusoikeuden menetys, asianomainen voidaan 

myös karkoittaa välittömästi alueelta. Kalas-

tusta koskee laillinen edesvastuu.

11) Avotulen teko on kielletty kaikkialla muu-

alla paitsi siihen tarkoitetuilla tulisijoilla.

Regulations

1) A licence costs 100 crowns per day.

2) Angling is allowed only between 

5 a.m. and 11 p.m.

3) The licence is made out to one person 

whose name and date of birth should be 

entered on it, as well as the current date. 

The licence is not transferrable and should 

be clearly displayed.

4) The licence is intended to apply to one rod 

of whatever kind, whether fitted with a reel 

or not. Terminal tackle (fly, lure, troll, hook or 

spoon) should not exceed one in number.

5) No more than three salmon-type fish may 

be landed per licence.

6) Only shore fishing is allowed. Wading is 

prohibited.

7) Do not disturb other anglers or occupy 

a station when not actually engaged in 

fishing.

8) There is no extra charge for children under 

16 when supervised, although the quota of 

three fish (see § 5) still applies.

9) No unattended rods, please. If you are 

fishing, do it with your rod in your hand.

10) A fishing warden may identify himself 

and require you to show your licence, proof 

of identity, tackle and catch.

Displayed notices or instructions from a war-

den have the same validity as these rules. If 

they are not followed you may lose your right 

to fish here and be required to leave the area. 

Fishing does involve legal responsibilities.

11) Do not light fires outside the sites pro-

vided.

Please note that both Halleberg and Hun-

neberg are closed to the public during the 

Royal Elk-Hunt in the autumn.

Angel-regeln

1) Der Angelschein kostet 100 Kronen pro Tag.

2) Angeln darf man nur von 500 bis 2300 Uhr.

3) Der Angelschein muss mit dem Namen 

des Anglers und dem Datum versehen sein. 

Er muss sichtbar getragen und darf nicht 

anderen Anglern überlassen werden.

4) Der Angelschein gilt für eine Angelrute, 

alternativ Spinn-, Haspel-, Blinkerangel oder 

Angel mit künstlichen Insekten. Dabei darf 

nur ein künstliches Insekt, eine Schleppangel 

oder ein Angelhaken verwendet werden.

5) Pro Angelschein dürfen nur drei Salme 

(Lachsforellen) geangelt werden.

6) Man darf nur vom Ufer aus angeln. Waden 

ist verboten.

7) Es ist verboten, andere Angler zu stören 

oder einen Angelplatz zu belegen, ohne zu 

angeln.

8) Kinder unter 16 Jahren dürfen, wenn sie 

ihren Erziehungsberechtigten begleiten, 

umsonst angeln, aber die Begrenzung auf 

drei Salme pro Angelschein gilt auch in 

diesem Falle.

9) Man darf nur mit der Rute in der Hand 

angeln. Es ist streng verboten, die Angelrute 

mit dem Haken im Wasser liegenzulassen.

10) Die Aufseher sind mit einer besonderen 

Karte versehen. Auf ihr Verlangen hin muss 

der Angler seinen Angelschein, seine Legitima-

tion, sein Angelgerät sowie geangelte Fische 

vorzeigen.

Anschlagstafeln am Ufer sowie Mitteilungen 

des Aufsehers haben die gleiche Gültigkeit 

wie diese Regeln. Wer gegen die Regeln 

verstösst, verliert die Berechtigung zum 

Angeln und kann sofort vom See verwiesen 

werden. Für die Angler gilt gesetzliche Ve-

rantwortung.

11) Ausserhalb der bereitgestellten Feuer-

stellen ist es verboten, Feuer anzumachen.

0520/0521-135 09
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Fiskekort och rabatthäften säljes här

Trollhättan
Fiske-Shopen, Storgatan 29, 0520-361 15

Vänersborg
Snäjk, Östra vägen 8, 0521-22 04 90
Shell, Gropbrovägen 2, öppet 24 tim/dygn, 0521-140 35

Vargön 
Preem, Trollhättevägen, 0521-22 12 69
Kungajaktmuseet Älgens Berg, Hunneberg
0521-72 23 50

Fiskar du mycket i Hallsjön? Då kan det var idé att köpa ett 
rabatthäfte med tio fiskekort för 900:-

Service
Servicen runt sjön utgörs bl a av en båt för rörelsehindrade, 
handikappbrygga samt en handikapptoalett. 
Upplysningar om båten lämnas av: 
Habiliteringen, Mariedal 0521-120 60.

Bevakning
Hallsjön bevakas av 25 fisketillsyningsmän.

Kontaktmän
Vänersborgs kommun:

Respektera Ekoparken
De finaste naturområdena har avsatts som naturreservat. 
Här skall miljön skyddas och vårdas. Alla reservat är värda 
ett besök, men tänk på att speciella regler gäller för t ex 
tältning, eldning och blomsterplockning. Det är straffbart 
att bryta mot dessa regler. Gör ett besök på ”Kungajakt-
museet Älgens Berg” vid Bergagården. Där får du tips om 
många intressanta utflyktsmål på bergen.

Allemansrätt
Allas rätt till naturen - allemansrätten, finns inskriven i  
Naturvårdslagen. Men allemansrätten är också en alle-
mansskyldighet. Far varsamt fram i naturen. På våren och 
under häckningstid är djur och fåglar särskilt känsliga för 
störningar. Tänk på att Ekoparken Halle- och Hunneberg är 
ett av Europas älgtätaste områden.

Eldning
·  Undvik att elda sommartid
 Ofta gäller totalt eldningsförbud

·  Eldning är tillåten endast på iordningsställda 
 platser. Släck elden med mycket vatten
·  Elda aldrig på klipphällar, de spräcks av värmen 

·  Tag aldrig ved från växande träd

Fiskeregler
1) Fiskekortet kostar 100:- per dag. 

OBS! Sverigefiskekortet gäller ej i Hallsjön.
www.sveaskog.se/sverigefiskekortet 

Rabatthäften om 10 st kort kostar 900:- och köpes hos 
Snäjk, Östra Vägen 8, Vänersborg. 

2) Fiske får endast bedrivas mellan klockan 5 och 23.

3) Fiskekortet är personligt och skall vara ifyllt med namn, 
personnummer och datum för att vara giltigt. 

OBS! Ej ifyllt datum med bläck betecknas som tjuvfiske. 
Fiskekortet skall bäras synligt och får ej överlåtas.

4) Fiskekortet gäller för ett (1 st) spö, alternativt spinn-, 
haspel-, flug-, pimpel- eller metspö. Till detta får användas 
högst en fluga eller drag/pirk eller krok.

5) Högst tre (3 st) laxartade fiskar får fångas per fiskekort.

6) Fiske får endast ske från land eller som isfiske. Fiske från 
båtar, gummiflottar och flytringar är förbjudet. Undantaget 
är Hallsjöns handikappbåt, fiske från denna båt är tillåtet 
när båten har landkontakt.

7) Det är förbjudet att störa andra fiskare eller ockupera 
fiskeplats utan att fiska.

8) Barn under 16 år fiskar i målsmans sällskap utan särskild 
avgift, men fångstbegränsningen, tre (3 st) laxartade fiskar, 
gäller per kort.

9) Fisket skall ske med ”spö i hand”. Det är absolut förbjudet 
att låta spö ligga och fiska utan uppsikt.

10) Fisketillsyningsmännen är försedda med särskilt märke 
eller kort och det åligger den fiskande att uppvisa fiskekort, 
legitimation, redskap och fångst på fisketillsyningsmans 
begäran. Anslag vid vattnet eller tillsägelse från fisketill-
synsman äger samma giltighet som dessa regler. Den som 
bryter mot reglerna förlorar sin fiskerätt och kan omedelbart 
avvisas. Fiske gäller vid laga ansvar.

11) Eldningsförbud råder överallt utom vid iordningställda 
eldstäder. 

OBS! Halle- och Hunneberg avstängs två dygn i samband 
med Kungajakten på hösten.

Miljö
Vi värnar om miljön runt och i Hallsjön! 
Respektera punkterna nedan:

· Använd inga blysänken
· Lämna inga linor kvar på marken
· Ta med ditt skräp hem eller lägg i sopmaja på plats
· Sopsortera efter anvisning vid ”Kungens kök”

Vinn en gratis fiskedag
För att vi skall ha kontroll över hur mycket fisk som tas upp 
ur sjön och därmed kunna sköta utsättningarna på ett för dig 
tillfredställande sätt ber vi dig att fylla i rutan om fångade 
fiskar på baksidan av fiskekortet och lämna det i uppsatta 
lådor vid Kungastenarna, Kungens kök eller nordöstra viken 
av sjön (se karta).

Fyll i namn och adress tydligt på fiskekortet och du har möj-
lighet att vinna en gratis fiskedag. Varje år den 1 september 
dras 30 vinnare bland de inlämnade korten. De 30 vinnarna 
inbjuds till en speciell fisketävling, där de tävlar om fina 
priser. Vinnarna meddelas personligen via brev.
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Kjell-Åke Wahlberg 0521-72 15 29, 07.00-16.00.

kjellake.wahlberg@vanersborg.se

www.vanersborg.se/fiske

Kenneth Andersson 073-661 03 62, 07.00-16.00.

OBS! Endast Hallsjöns fiskekort gäller.

Rabatthäften om 10 st kort kostar 900:- och köpes hos 
Fiskeshopen, Trollhättan, Snäjk, Vänersborg, Preem, Vargön

2) Fiske får endast bedrivas mellan klockan 6 och 23.

3) Fiskekortet är personligt och skall vara ifyllt med 
namn, personnummer och datum för att vara giltigt.

OBS! Ej ifyllt datum med bläck betecknas som tjuvfiske. 
Fiskekortet skall bäras synligt och får ej överlåtas.

4) Fiskekortet gäller för ett (1 st) spö, alternativt spinn-, 
haspel-, flug-, pimpel- eller metspö. Till detta får använ-
das högst en fluga eller drag/pirk eller krok.

5) Högst tre (3 st) laxartade fiskar får fångas per fiske- 
kort.

Trollhättan 
Fiske-Shopen, Storgatan 29 0520-361 15 
Turistbyrån/VISIT 0520-135 09

Vänersborg 
snäjk, Östra vägen 8, 0521-22 04 90 
Turistbyrån/VISIT 0521-135 09 
OKQ8 Gropbron, Edsvägen 26, 0521-172 20 
Quality Hotel, Nabbensbergsvägen 2, 0521-57 57 20 
Dygnetruntöppet. Endast kontant betalning.

Vargön 
Preem, Trollhättevägen, 0521-22 12 69 
Kungajaktmuseet Älgens Berg, Hunneberg, 0521-72 23 50

Fiskar du mycket i Hallsjön? Då kan det var idé att köpa ett 
rabatthäfte med tio fiskekort för 900:-

Kjell-Åke och Kenneth, se info om kontaktmän.


