
HAVSÖRING 
Fiska havsöring med guide och boende, 

1 natt fr.  850 sek/person   

  

Havsöringfiske är fantastiskt roligt, 

svårt, utmanande och ibland superlätt. 

Med fiskeguide får ni lokalkännedom, 

erfarenhet och kunskap som kommer 

öka era möjligheter till en riktigt bra 

fiskedag och helhetsupplevelse.  



Havsöringfiske är fantastiskt roligt, svårt, utma-
nande och ibland superlätt. Här i Bohuslän pågår 
fisket från 1 april till och med 30 september och 
kan delas in i tre olika fiskeperioder som kräver 
lite olika sätt att fiska på.  
 
En vanlig fråga som jag får, när jag säger att jag är 
guide. Varför ska man betala någon för ett fiske som 
är gratis? Om ni bokar en fiskeguide så får ni lokal-
kännedom, erfarenhet och kunskap som kommer 
öka era möjligheter till en riktigt bra fiskedag och 
helhetsupplevelse. Självklart händer det även mig 
att jag i bland kommer hem utan fått någon fisk. Vi 
fiskar från land i området från Stenungsund i söder 
upp till Uddevalla i norr, vi fiskar även på Tjörn och 
Orust, beroende på väder, vind, temperatur och fis-
kerapporter. Roliga bi fångster som man kan få un-
der havsöringsfisket är Horngädda, Makrill, Skrubba 
och Piggvar.  
 
Boende Hav o Logi, Skärhamn  
1/4 – 19/6 och 29/8 – 30/9   
Vandrarhem, dubbelrum               850 sek per person 
      del i dubbelrum  
Stuga, 6-bäddar                      från 884 sek per person 
 
20/6 - 28/8 
Vandrarhem, dubbelrum               925 sek per person 
      del i dubbelrum 
Stuga, 6-bäddar          från 984 sek per person  
 
I priset ingår: Boende, professionell fiskeguide 4 h  
 

 
TILLÄGG:  
Det går att hyra utrustning om man inte har egen. 
150kr/spö. 
Drag och flugor kan köpas på plats.  
Mat fixar vi om så önskas 70-100 sek person bero-
ende på viken meny ni vill ha. 
 
RESERVATION 
Bokningar kan ställas in p.g.a. hårda vindar/dåligt 
väder varvid inbetalt belopp återbetalas. Hårda vin-
dar och dåligt väder är något som oneguide bedö-
mer. Minimum 3 personer max 6 personer  
  
BOKNING  
Oneguide, Niclas Ericson, 0702-646280 eller  
Hav & Logi www.havologi.se, 0304-671740  
 
 

www.sodrabohuslan.com 

Havsöringfiske med guide 
1 natt fr. 850 sek pp  


