SÖTVATTENSOMRÅDET
Följande gäller varje i havet mynnande vattendrag
med bivattendrag och sjöar upp till det första definitiva vandringshindret respektive ned till kustvattenområdet som avgränsas av en rät linje mellan
de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag
eller mellan särskilt uppsatta tavlor.
Observera att fiskevårdsområdesföreningarna och
andra fiskrättsägare kan skärpa dessa bestämmelser.

Fiskemetoder

Upp till första definitiva vandringshindret i kustmynnande vattendrag är det förbjudet att fiska
med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast
kroken utvändigt på fisken.

Minimimått
Lax
Öring

45 cm
45 cm

ÖRESUNDS VATTENDRAG
från Kullens fyr till Falsterbo fyr
och
ÖSTERSJÖNS VATTENDRAG
från Falsterbo fyr till Blekinge länsgräns

Fredningstider

Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden
fr o m 1 oktober - t o m 31 december.

I övriga sötvattensområden gäller de bestämmelser som finns i huvudfoldern samt de föreskrifter
som fiskerättsägaren eller fastställd förvaltning
(fiskevårdsområde) fastställer för fiskets vård och
bedrivande.

Fiskemetoder

Ålfiske

Minimimått

Det är förbjudet att fiska ål. Om särskilda skäl finns
kan tillstånd ges för yrkesfiskare. Undantaget från
ålsfiskeförbudet är de vattenområden som ligger
ovanför tre vandringshindrer i Rössjöholmsån,
Rönne å, Pinnån, Helgeån samt Vramsån. Fisk
fångad i dessa områden får ej säljas. Minimimått är
70 cm.

Upp till första definitiva vandringshindret i kustmynnande vattendrag är det förbjudet att fiska
med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast
kroken utvändigt på fisken.

Lax
Öring
Gös

50 cm
50 cm
40 cm

Sammanställning av de viktigaste fiskebestämmelserna för fritidsfiske som
gäller enligt Fiskelagen (SFS 1993:787), Förordning om fisket (1994:1716),
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (FIFS, HMVFS) samt EU:s rådsförordningar

NORDVÄSTRA SKÅNES
VATTEDRAG
från Hallands länsgräns till
Kullens fyr

Fredningstider

Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden
1 oktober - siste februari, förutom i Rönne å där
förbudstiden är 15 oktober t o m sista frebruari.

Bilaga till
Fiskebestämmelser Skåne

Mer information om fiskemöjligheter i
Skåne samt uppgifter om fiskekort
www.visitskane.com

Denna folder uppdateras kontinuerligt på länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/skane/fiske
Observera att det är endast den tryckta orginalutgåvan av lagstiftningen som
gäller vid rättstillämning.

Version 2013 sep

För Barsebäck gäller förbudet hela året.
Inom Helgeåns fredningsområde är allt fiske
förbjudet Undantagna från förbudet är dock, under
hela året, ålfisken som utövas med stöd av enskild
rätt samt, under tiden fr o m 1 maj t o m den 14
september, fiske med handredskap. Observera dock
att undantaget för fiske med handredskap bara
gäller om fiskemetoden som sådan inte förutsätter
användning av båt. Detta innebär att trollingfiske
inte är tillåtet.

KUSTVATTENOMRÅDET
Fiske får inte utan lov bedrivas närmare än 100
meter från ett fast redskap.
Fiske med fasta redskap kräver i allmänhet Länsstyrelsens tillstånd.
För trålfiske och övrigt yrkesmässigt fiske gäller
särskilda bestämmelser.
För svenskt och danskt gemensamt fiske i Öresund
och i södra Östersjön gäller särskilda bestämmelser.
Nedan redovisas viktigare bestämmelser för främst
fritidsfisket (sportfiske och husbehovsfiske).

angivna arter får inte användas redskap med mindre
maskstorlek än följande.
Sill
Makrill
Horngädda
Öring
Sandskädda
Kolja
Vitling
Skrubbskäd
Äkta tunga

50 mm
50 mm
50 mm
120 mm
90 mm
100 mm
90 mm
90 mm
90 mm

Rödspätta
Torsk
Lyrtorsk
Långa
Gråsej
Kummel
Pigghaj
Glasvar
Sjurygg

100 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm

Inom fredningsområdena

Fiske är förbjudet under tiden 1 oktober - 31 mars.
Under perioden 1 april - 30 september är det
därutöver tillåtet att fiska med handredskap, dock
ej trollingfiske. Från pirarmarna i Rönneå är fiske
med handredskap tillåtet året runt.

ÖRESUND
Från Kullens fyr till Falsterbo fyr och
ÖSTERSJÖNS KUST
Från Falsterbo fyr till Blekinge länsgräns

För fiske med grimgarn (skottnät, trollgarn, toggegarn) gäller minsta maskstorlek 120 mm.

Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska ål. Om särskilda skäl finns
kan tillstånd ges till yrkesfiskare.
Det är förbjudet att fiska pigghaj.

Nätfiske inom vattenområden med mindre djup än
tre meter enligt gällande sjökort är förbjudet under
tiden 1 oktober t o m 30 april. Under den tid då nätfisket är tillåtet d v s mellan 1 maj och 30 september, får näten inte stå ute mellan kl 10.00 och 16.00.
180 m nät och endast nät med maskstorlek 120 millimeter får användas.

Fredningstider

Fredningstider

Minimimått

NORDVÄSTRA SKÅNES KUST
Från Hallands länsgräns till Kullens fyr

Fiske efter lax och öring är förbjudet
1. inom kustvattenområdet under
tiden fr o m 1 oktober - t o m 31 mars,
2. utanför kustvattenområdet under 			
hela året.
Fiske efter hona av rödspätta, på vilken romsäckens
bakre spets sträcker sig bakom mitten av fiskens
längd, är förbjudet under tiden 1 januari - 31 maj.
Fiske efter hummer är förbjudet under tiden 1 maj första måndagen efter den 20 september kl 07.00.
Aktuella fiskestopp med anledning av uppfiskad
kvot kan fås på Hav- och vattens telefonsvarare
031-701 07 43 eller på www.havochvatten.se.

Fiskemetoder

Fiske efter lax och öring med drivnät och förankrade flytgarn är förbjudet.
Fiske efter hummer får endast ske med hummertina.
Vid fiske med förankrade nät (garn) efter nedan

Vid fångst med handredskap gäller minimimåtten
endast för lax, öring och torsk.
Ostron
6 cm
Hummer
8 cm **
Havskräfta 4 cm**
Havskräfta 13 cm***
Lax
45 cm
Öring
45 cm
Sill		
25 cm
Torsk
30 cm
Piggvar
30 cm
Kolja
27 cm
Gråsej
30 cm

Kummel
Vitling
Rödspätta
Skrubba
Sandskädda
Rödtunga
18 cm

30 cm
23 cm
27 cm
20 cm
23 cm
28 cm		
Bergtunga

Äkta tunga 24 c
Slätvar
30 cm
Glasvar
25 cm

**) carapaxlängd avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt
med mittlinjen
***) totallängd
Vid handredskapsfiske inom kustvattenområdet
gäller minimimått endast för lax, öring och torsk.

Det är förbjudet att fiska ål. Om särskilda skäl
finns kan tillstånd ges till yrkesfiskare.
Det är förbjudet att fiska pigghaj.

inom kustvattenområdet
Fiske efter lax och öring är förbjudet under tiden
fr o m 15 sep - t o m 31 dec.
utanför kustvattenområdet
(Se nedan under fiskemetoder)
Observera att förbuden gäller allt fiske dvs även
handredskap.
Fiske efter hummer är förbjudet under tiden 1
maj - första måndagen efter den 20 september kl
07.00. Hummer med yttre rom får inte fångas.
Vid fiske efter torsk med andra redskap än handredskap skall särskilda föreskrifter om fisketider
beaktas.
I Östersjön får inte fångas piggvar under tiden 1
juni - 31 juli. Förbudet gäller ej delområde 23 och
24.

Fiskemetoder

Inom och utom kustvattenområdet
Fiske med drivnät är förbjudet. Fiske med drivlinor, förankrade drivlinor och förankrade drivnät är
förbjudet vid fiske efter lax.
Vid fiske med förankrade flytnät efter öring får

längden på varje redskap inte överstiga 35 meter,
mätt i redskapets överteln och maskstorlek får ej
vara under 157 mm. Redskapen får ej sammankopplas med andra typer av redskap
Vid fiske efter torsk får inte användas nät med
mindre maskor än 110 millimeter.
För fiske med grimgarn (skottnät, trollgarn, toggegarn) gäller minsta maskstorlek 120 mm.
Nätfiske inom vattenområden med mindre djup än
tre meter enligt gällande sjökort är förbjudet under
tiden 15 sepember t o m 30 april. Under den tid
då nätfisket är tillåtet d v s mellan 1 maj och 14
september, får näten inte stå ute mellan kl 10.00
och 16.00.
Nät med mindre maskstorlekar än 130 millimeters
är inte tillåtet. Max 180 m nät får användas.
Lax med fettfenan intakt som fångas vid dörj-, utter
och trollingfiske ska omedelbart släppas tillbaks i
vattnet.
I hela Östersjön utom Bottenviken får vid fiske med
handredskap endast gäddor mellan 40 cm och 75
cm behållas. Det är tillåtet att behålla max 3 gäddor
per dygn

Minimimått

Vid fångst med handredskap gäller minimimåtten
endast för lax, öring, torsk, gädda och gös.
Lax
60 cm
Öring
50 cm
Gädda
40 cm
Gös
40 cm
Torsk
38 cm
Skrubba
23 cm
Rödspätta
25 cm
Slätvar
30 cm
Piggvar
30 cm

Inom fredningsområdena

Fiske är förbjudet under tiden fr o m 15 september - t o m 30 april.
Undantag gäller för ålfisken som utövas med stöd
av enskild fiskerätt på sträckan mellan Falsterbo
fyr och Blekinge länsgräns.

