
Wadets samfällighetsförening bildades 1994. Föreningen består av 16 samfällig-
heter med delägare boende i Västergarn, Sanda och Eskelhem. Föreningen består 
av cirka sjuttio fastigheter.

Samfälligheterna har haft en stor betydelse historiskt sett. Av gammal hävd fick 
samfällighetsägarna nyttja naturens resurser som fiske och jakt samt ta grus, 
lera och släke från samfällighetens mark. 

Föreningens syfte är att värna och vårda samfälligheterna, speciellt för att bevara 
och utveckla möjligheterna för de närboende att ägna sig åt fiske och friluftsliv.

De som är medlemmar i Wadets samfällighetsförening har rätt att fiska till  
husbehov utan att lösa fiskekort. För vidare information om fiskeplatser och  
bestämmelser läs här under fiskeregler.

The Wadets Cohabitation Association was formed in 1994. The asso-
ciation consists of 16 co-operatives with partners in Västergarn, 
Sanda and Eskelhem. The association consists of about seventy real 
estate.

The communities have had a great significance historically. From 
ancient times, the cohabitants were allowed to exploit nature’s 
resources such as fishing and hunting, as well as taking gravel, 
mud and slaughter from the land of communion.

The purpose of the association is to protect and care for the com-
munities, especially in order to preserve and develop opportuni-
ties for residents to engage in fishing and outdoor life.

Those who are members of the Wadet community association have the 
right to fish house needs without resolving fishing license. For 
further information about fishing spots and regulations read below 
under fishing rules.

FiSkEkort/FiShing liCEnCE PAVikEn VäSTErgArnSån

Dygnskort/ 24 hours Paviken & Västergarnsån  50 sek
Årskort/ 1 year Paviken & Västergarnsån 300 sek
kortet gäller för en person/ license valid for 1 person
Fiskekort/ Licenc: köper du på www.fiskekort.se/wadet

totalt fiskeförbud råder i Paviken och ån uppströms landsväg 140.
Total fishing ban prevails in the Pavillion and the river upstream 
of the country road 140

tänk på djur och natur. Håll rent! 
Treat the fish with respect and please pick up your trash.

LäS FuLLStänDigA rEgLEr nEDAn. Read the fuLL RuLes beLow

Var snäll och följ våra enkla regler så får vi en trevlig stämning.
Please, read the regulations below. Thank yuo.

Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. 
The fishing license is personal and may not be transferred.

Fiske är endast tillåtet med spö ( ej fasta redskap). Ett spö i taget får användas. 
Fishing is only permitted with a rod.(no fixed gear) One rod at a 
time may be used.

Alla rudor måste ovillkorligen släppas tillbaka.
All rows must be undone.

Max 1 gädda och 5 abborrar får behållas per vecka. Alla gäddor mindre än 40 cm 
och större än 75 cm måste släppas tillbaka.
Max 1 pike and 5 perch may be kept per week. Any pike less than 40 
cm and greater than 75 cm must be released

om du skall väga en fisk, använd en våt vågpåse, tex vågnät eller plastpåse.
if you are to weigh a fish, use a wet scale bag, such as a mesh or 
plastic bag.

Håll rent! Lämna ingen lina, tomma burkar eller annat skräp.
keep clean Do not leave any lines, empty cans or other debris.

Stör inte vilda djur och boskap.
Do not disturb wildlife and livestock.

Ha en trevlig fisketur.
have a nice fishing trip.


