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Då var 2021 års avelsfiske över. Det var ett roligt event där huvudsyften var att 

jobba med återetablering av lax till Rolfsåns övre delar.  

På uppdrag från Lygnerns vattenråd och med erforderligt tillstånd från 

Länstyrelsen har Sällskapet Sportfiskare i Göteborg (SSG) planerat och 

annordnat detta event. Att jobba med återetablering av lax i Rolfsån är något 

som SSG arbetat med ett par år och även fått upskattad respons genom diplom 

för värdefullt arbete för levande vattendrag, sjöar och hav. 

En pic-up ”tankbil” från Sportfiskarna har använts tillsammans med diverse 

utrustning för att kunna hantera fisk. Fisket bedrevs den 23, 24, 30 och 31 

oktober. Det deltog ca tjugo personer vid varje tillfälle med olika ansvars 

områden, tex att köra tankbilen, hålla koll på rätt syrgasmängd i tanken, 

Sambandscentral för att ta emot rapport om fångst samt fiskare och 

håvbärare. Vid fisket fiskade man i par där en person fiskade och den andra 

personen bar på håv och kontaktade sambandscentralen när fisk var på gång 

att landas så att tankbilen kunde förflyttas så nära fångstplatsen som möjligt. 

Allt detta för att hanteringen av fiskarna skulle ske så smidigt som möjligt.  

Tillståndet från länstyrelsen var på 20 st laxar och 20 st havsöringar. Årets 

resultat blev lite sämre än för väntat, totalt fångades 15 laxar. Noterbart för i 

år var att det var en ojämn könsfördelning. Av de fångade fiskarna var 12 st 

hanar och endast 3 st honor. Totalt flyttades 11 laxar (8 hanar och tre honor) 

och sex havsöringar. Fisken återutsattes vid Sörån, öster om Bollebyggd, på en 

plats som biotopåterställts tidigare år. Öringarna släpptes nedströms Olsfors. 

Vid avelfisket fångades även två stora laxhanar på 117cm och 100 cm. Laxarna 

fördelades på 2st storlax(>90cm), 3 st mellanlax(70-90cm) samt 10st 

smålax(<70cm). Tre stycken hon-laxar med en ca vikt på 16 kg kan bidra med 

ca 20 000 romkorn. Det var generellt fina fiskar utan skador eller några synliga 

sjukdomsangrepp. Fisken stod i höljorna i ån och det syntes inga tecken på att 

lek startat. Vattenföringen vid fisket var mellan 20-33 m3/s och 

vattentemperaturen låg på mellan 10-11 grader. Fisken fångades både med 

spinn och fluga. 

 


