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Figur 1: Johan och Ingemar transportera lax 

 



    

Då var 2022 års flyttfiske över. Det är ett event där syftet är att återetablera lax 

till Rolfsåns övre delar. Detta var 4e året i denna serie av flyttfiske som 

genomförts 2019–2022 dvs under fyra år. 

På uppdrag från Lygnerns vattenråd och med erforderligt tillstånd från 

Länsstyrelsen har Sällskapet Sportfiskare i Göteborg (SSG) planerat och 

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

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

diplom för värdefullt arbete för levande vattendrag, sjöar och hav. 

Årets sommar och höst har präglats av torrt väder varvid Rolfsån har gått med 

minimitappning i stor sett hela laxens fiskesäsong. Detta gjorde att 

sportfiskefångsterna under året varit sparsamma. Inför årets flyttfiske var 

vattenståndet fortfarande lågt i ån, detta trots att höstregnen startat. Även 

Lygnern var rekordlåg varvid det behövdes mycket regn för att fylla upp den 

stora sjön innan vattenföringen i Rolfsån påverkades nämnvärt. Men regn 

påverkar ända laxen och vi valde att fiska. 

Vi fiskade två helger. Första helgen fiskade vi endast vid Hanhals. Här nere har 

ån lugnflytande partier med korta strömsträckor och det finns djupa hålor där 

laxen parkerar och väntar på vattenstigningen inför sista delen på 

lekvandringen. Inför avslutande helgen hade vattenföringen ökat något från 

3,7 m3/s till 5 m3/s och det fiskades både i Hanhals och i Hjälm. Av sex flyttade 

fiskar fångades fyra i Hanhals och två i Hjälm dessutom återsattes tre fiskar i 

Hjälm. Fiskarna återsattes på grund av en ojämn könsfördelning. I år fångades 

mer honor än hanar. 

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

utrustning för att kunna hantera fisk. Fisket bedrevs den 22, 29 och 30 oktober. 

Det deltog ca tjugo personer vid varje tillfälle med olika ansvarsområden, tex 

att köra tankbilen, hålla koll på rätt syrgasmängd i tanken, sambandscentral för 

att ta emot rapport om fångst samt fiskare och håvbärare. Nytt för i år var att 

vi använde båt och keep-net vid fisket. Keep-net placerades ut vid strategiska 

https://lygnernsvattenrad.se/


höljor för att fisken skulle återhämta sig bättre efter fångsten. Sedan användes 

båt för att transportera fisken så nära tankbilen som möjligt, allt för att få 

bästa möjliga hantering av fisken. Vid fisket fiskade man i par där en person 

fiskade och den andra personen bar på håv.  

Fisken återutsattes vid Sörån, öster om Bollebygd, på en plats som 

biotopåterställts tidigare år.  

Laxarna fördelades fem mellanlax(70-90cm) samt en smålax(<70cm). Fyra 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 3,7 m3/s och 5 m3/s. vattentemperaturen låg på 

mellan 9-11 grader. Fisken fångades med spinn. 

Under sommaren har det genomförts elfisken i Sörån, tätheterna av lax är av 

förväntad storlek med anledning av att antalet leklaxar är begränsat. Det har 

registrerats laxyngel varje år sedan 2019. 

Här kommer en tabell över elfiske de senaste åren. Laxen sattes ut uppströms 

elfiskestationen ”Sörån nedan sågen”. I tabellen finns ungefärliga siffror som 

fåtts genom muntliga uppgifter.  

 

 

elfiskelokal Yngel 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Sörån nedan sågen Lax 0+ ca 9 18,4 46,5 0 0 0 0 0 0 0

Lax 1+ ca 19 8 0,5 0 0 0 0 0 0 4

Öring 0+ ca 6 2,8 9,6 16,3 5,9 14,8 4,2 19 14 12,7

Öring 1+ ca 2 1,8 3,3 4 21,5 24,3 16 11 18 16,5

Sörån Örehultsvägen Lax 0+ ca 5 ca 9 5,1      

Lax 1+ ca 15 ca 12 0      

Öring 0+ ca 7 ca 10 3,3

Öring 1+ ca 4 ca 3 4,5

Sörån Nedan HP Lax 0+ ca 2 80,4 0 0 0 0

Lax 1+ ca 7 1,8 0 0 0 0

Öring 0+ ca 0,5 2,7 6 20 7 10,3

Öring 1+ ca 3 3,7 19 21 15 26,4

Sörån Horsvadsbron Lax 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lax 1+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Öring 0+ ca 12 12,3 18 6,4 29,8 19,4 27 48 16 17

Öring 1+ ca 21 3,6 8,3 13,2 27,7 20,3 11 12 19 22,9

Sörån Olsfors Lax 0+ 0

Lax 1+ 0

Öring 0+ ca 14 3,4      

Öring 1+ ca 3  2,5      


