Fiska i
Sverige

Allt fiske ägs

I Sverige ägs alla fiskevatten av någon och man
måste därför ha tillstånd från ägarna för att få
fiska.
I de flesta vatten kan man köpa fiskekort som
gör att man får lov att fiska i just det vattnet. Vill
ni veta mer om var man får fiska och var man
kan köpa fiskekort så fråga på Turistbyrån.
Att fiska utan tillstånd (fiskekort) är ett lagbrott
som kan medföra fängelsestraff.
Om man bryter mot de fiskeregler som finns
i vatten där man köpt fiskekort kan man bli
skyldig att betala kontrollavgift till de som äger
fisket.

Turistbyrån kan hjälpa dig
med var man får fiska och var
man köper fiskekort. De kan
även hjälpa dig med vilka fiskeregler som finns i de vatten
där fisket är fritt.

Undantag - fritt fiske

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern,
Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i
Jämtland (se karta) är fiske med handredskap
fritt och man behöver alltså inte köpa fiskekort
för den typen av fiske.

Storsjön

Däremot finns det regler som man ändå ska följa, t.ex. hur stora fiskarna måste vara innan man
får ta upp dem och regler som bestämmer när
och var vissa arter är förbjudna att fiska.
Överträdelse av dessa regler är lagbrott som
kan medföra fängelsestraff.

Mälaren
Vänern

Hjälmaren

Vättern

Handredskap

Med handredskap avses fiske med fiske med ett (1 st)
spö, pilk eller liknande redskap som är utrustat med lina
och högst 10 krokar.

Förbjudna fiskemetoder

De fem stora sjöarna. I
dessa och efter kusten är
handredskapsfisket fritt.

I Sverige är det förbjudet att fiska med ljuster,
harpuner, spjut och andra redskap som fisken
kan spetsas med. Det är även förbjudet att rycka fast fisk på kroken. Fisken måste självmant
hugga på kroken.
Det är även förbjudet att fiska med skjutvapen,
sprängmedel, gift och elektrisk ström.
Lokalt kan även andra redskap vara förbjudna.
Ta därför alltid reda på vilka redskap som är
tillåtna där du vill fiska.

Sammanfattning
•
•
•
•

Det är ditt ansvar att ta reda på vilka fiskeregler som gäller där du vill
fiska.
Turistbyrån vet oftast vad som gäller, fråga dem om du är osäker.
Fiske kräver att man köpt fiskekort. Undantag finns efter kusten och i
de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland där handredskapsfisket är fritt.
Även om fisket är fritt efter kusten och i de fem stora sjöarna finns det
fiskeregler man måste följa.
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