
Fiskeregler i 
Blekinge

Vi hoppas att din fisketur 
blir trevlig och spännande! 

Mer information finns på 
www.lansstyrelsen/blekinge 
www.svenskafiskeregler.se

Tänk på att:

• Aldrig ta upp mer fisk än vad du och din 
familj kan äta.

• Det är förbjudet för fritidsfiskare att sälja 
sin fisk.

• Omedelbart avliva fångad fisk som du ska 
behålla .

• Varsamt släppa tillbaka den fisk du inte 
kan eller vill behålla.

• Städa efter dig.
• Följa fiskereglerna så inte fiskbestånden 

skadas.
• Fiske ingår inte i allemansrätten.
• Vara rädd om naturen!

Foton: Philip Truong, Bläcksquid inc.

Språk: Svenska



Vanliga fiskar i 
Blekinge

Fiskeregler i 
Blekinge
• Du måste alltid ha tillstånd för att få fiska 

i sötvatten (sjöar och vattendrag). Du kan 
t.ex. köpa ett fiskekort.

• Du behöver inte något tillstånd för att fiska 
med fiskespö i havet. 

• Du är själv ansvarig att ta reda på de regler 
som gäller där du fiskar.

Förbjudna fiskeredskap och fiskemetoder
Fiske är förbjudet med spetsande redskap. Allt 
ryckfiske är förbjudet. Ryckfiske är när fisken 
fångas genom att den krokas fast på sin utsida. 
Det är förbjudet att använda levande fisk som 
bete.

Förbjudna fiskar 

Fredningstider (Tider på året då man ej får 
fiska efter vissa arter)
Det är förbjudet att fiska lax och havsöring i 

kustvatten den 15 september-31 december.

Det är förbjudet att fiska lax och havsöring i 
sötvatten den 1 oktober-31 december.
 
Tillåten fisk att behålla i kustvatten
• Gädda:  Ska vara mellan 40–75 cm. Max tre 

gäddor får fångas per dag
• Havsöring: minst 50 cm
• Lax: minst 60 cm
• Torsk: minst 38 cm

Fisken mäts från fiskens nosspets till 
stjärtfenans yttersta spets. 

Du måste alltid släppa tillbaka fisk som inte 
följer måtten ovan.
 
Brott mot fiskebestämmelser
Brott mot reglerna kan ge böter eller 
fängelse. Fiskeredskap och fångst kan 
beslagtas av Kustbevakning, Polis, Havs- och 
vattenmyndigheten och Fisketillsynsmän. 

Fredningsområden (Områden där man inte 
får fiska inom vissa tider)
Inom dessa gäller särskilda bestämmelser. 
I Blekinge finns fredningsområden där åar 
rinner ut i havet. Det är förbjudet att fiska där 
15 september-31 december.
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