Allmänna fiskeregler
- Regler för vattendrag som mynnar i havet

Detta dokument innehåller en sammanställning över de regler som gäller för vattendrag
som mynnar i havet och som finns publicerad under olika flikar i ”Svenska Fiskeregler”.
Syftet är skapa ett utskriftsdokument som samlat redovisar information om fiskeregler
för vattendrag som mynnar i havet.
Observera! (1) Reglerna i vattendragen som omfattas finns för närvarande inte med i
Svenska Fiskerreglers kartapplikation vilket innebär att man inte får träff vid sökning.
(2) Reglerna som myndigheterna fastställt kan dessutom skärpas av fiskerättsägarna
(Fiskevårdsområden) i områden där man upplåter fiske.
(Omskrivna regler från FIFS 2004:37)

Vattendrag i Skagerrak och Kattegatt
A. Fredningstider
1. Fiske efter lax och öring i Enningdalsälven (Gränsälv Norge-Sverige) upp till utloppet från Norra
Bullaresjön är förbjudet fr.o.m. den 16 augusti t.o.m. den 22 maj.
2. Fiske efter lax och öring i Örekilsälven, Bäveån, Göta älv, Nordre älv, Säveån, Mölndalsån, Göteborgs
inre vattenvägar, Nissan uppströms Heljarpsforsen till Oskarströms nedre kraftverk, Lagan från västra
udden av Ösarps ö till fiskegränsen i Laholm samt Rönne å är förbjudet fr.o.m. den 15 oktober t.o.m.
31 mars.
3. Fiske efter lax och öring i vattendragen som mynnar i havet söder om latituden 56 40 N till Kullens fyr
är förbjudet fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. den sista februari.
4. Fiske efter lax och öring i övriga vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt är förbjudet
fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 mars.
B. Fiskemetoder
1. I Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön är det endast tillåtet att använda spö och
handlina för att fånga lax och öring. Högst ett spö eller en handlina per person och högst två beten
per spö eller handlina får användas. Som bete får endast mask, drag, spinnare, wobbler och fluga
användas. Avståndet mellan krokens skaft och spets får inte vara större än 13 millimeter. För
enkelkrokar får avståndet inte vara större än 15 millimeter. Spö och handlina får inte lämnas under
fiske. Det är inte tillåtet att fiska på ett sådant sätt att fisken riskerar att krokas utvändigt.
2. I Göta älv och Nordre älv är fiske med drivande nät förbjudet.
3. I övriga vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt är allt fiske förbjudet förutom med åltinor,
ålryssjor som ej är högre än 60 centimeter, fasta ålfisken, sådant laxfiske vartill särskild rättighet
finns samt fiske med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt.
Dragrodd är dock tillåtet, men inte med utter eller utterliknande redskap. Reglerna gäller dock inte
genomflutna sjöar som är mer än två kilometer långa.
4 Vid fasta fisken i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt samt för det s.k brickfisket i
Rolfsån, gäller fiskeförbud fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 mars samt, under övrig tid, från
lördag kl. 09.00 till tisdag kl. 21.00, och under övriga veckodagar från kl. 09.00 till kl. 21.00. Under
sistnämnda tid skall redskapen hållas så öppnade att fiskens fria gång inte hindras. Vid brickfisket i
Rolfsån får inte användas större nätlängd än 16 meter per fiskerätt. Nätdjupet får, mätt med maskorna
sträckta i djupled, inte överstiga 3,3 meter och maskstorleken får inte understiga 120 millimeter.
5. Ålkistor och ållanor i rinnande vatten, i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt, där lax och
öring förekommer skall fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 15 juni hållas så öppna att fiskens fria
gång inte hindras.
C. Minimimått
Lax 50 cm, Öring 40 - Gäller för Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön.
Lax 45 cm, Öring 45 - Gäller för övriga vattendrag som mynnar Skagerrak och Kattegatt.
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Vattendrag i Östersjön
Bestämmelser som presenteras på denna sida gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön
från gränsen mot kustvattenområdet till det första definitiva vandringshindret.
OBSERVERA!
Utöver dessa bestämmelser förekommer också särskilda bestämmelser för vattendrag som
mynnar inom olika delområden av Östersjön. Information om särskilda bestämmelser för
vattendrag i respektive delområde finner du nedan under rubrikerna ”Vattendrag i
Bottenviken”, ”Vattendrag i Bottenhavet”, ”Vattendrag i Östersjön (Syd Lat. 60 00)”.
A. Fiskemetoder
Fiske är förbjudet med nät bakom anlagt strömhinder, inklusive bropelare m.m i vattendrag som mynnar
i Östersjön.
B. Minimimått
För vattendrag som mynnar i Östersjön gäller för nedom angivna arter och områden följande
minimimått, räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.
Lax 50 cm -

Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan Kullens fyr till gränsen mot Finland

Öring 50 cm - Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan Kullens fyr och latituden 60 00 N
Öring 35 cm - Gäller för Vindelälven samt vattendrag som mynnar I Östersjön mellan latitude 60 00 N
till länsgränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län.
Öring 50 cm - Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön från länsgränsen mellan Västernorrlands
och Västerbottens län till länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län med
undantag av Vindelälven och de begränsningar i vissa vattendrag som framgår av 11 §
(information under fliken “Vattendrag i Bottenviken”).
Harr 30 cm -

Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latituden 60 00 N till länsgränsen
mellan Västernorrlands län och Västerbottens län.

Harr 35 cm -

Gäller för vattendrag som mynnar I Östersjön från länsgränsen mellan Västernorrlands
och Västerbottens län till gränsen mot Finland med de begränsningar i visa vattendrag
som framgår av 11 § (information under fliken “Vattendrag i Bottenviken”).

Gös 40 cm -

Gäller för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan Kullens fyr och gränsen mot Finland

I vattendrag som mynnar i Bottenviken i Norrbottens län, med de begränsningar i vissa vattendrag som
framgår av 11 § (information under fliken “Vattendrag i Bottenviken”), får inte öring behållas vars längd
understiger 30 cm eller överstiger 45 cm.

Vattendrag i Östersjön (söder om lat 60 00 N)
Regler som presenteras på denna sida avser vattendragen som mynnar i Östersjön söder om
latituden 60 00 N. I grova drag omfattar det vattendrag söder om Dalälven, nära gränsen
mellan Uppsala och Stockholms län, till Kullens fyr i nordvästra Skåne.
A. Fredningstider
1. Fiske efter lax och öring är förbjudet i vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 58 00 N
fr.o.m den 1 oktober t.o.m. den 31 december.
2. Fiske efter lax och öring är förbjudet i vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latitud 60 00 N och
latitud 58 00 N förbjudet fr.o.m den 15 september t.o.m. den 31 december.
I Mörrumsån och Emån med bivattendrag är fiske efter lax och öring förbjudet under hela året, dock får
fiske efter lax och öring ske med handredskap fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 30 september.
B. Fiskemetoder
Ålkistor och ållanor i rinnande vatten, i vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 58 00 N,
där lax och öring förekommer skall fr.o.m den 1 januari t.o.m den 15 juni hållas så öppna att fiskens fria
gång inte hindras.
I Mörrumsån söder om bron vid Elleholm är allt fiske förbjudet.
Uppströms bron vid Elleholm får fiske med kastspö endast bedrivas av den som har rätt till fiske i
skattlagt eller hävdvunnet laxfiske och som inte längre utövar detta fiske. I övrigt får fiske bedrivas
endast med följande redskap: (1) Metspö, dock ej agnat med mask, (2) Håv och mjärde för fångst av
agn och kräfta, (3) Åltina och (4) Långrev som i sin helhet sätts på bottnen, dock ej agnad med mask.
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Vattendrag i Bottenhavet
Regler som presenteras på denna sida avser vattendragen som mynnar i "Bottenhavet" dvs i
Östersjön mellan latituden 60 00 n och 63 30 N. I stora drag omfattar det vattendrag från
Dalälven i söder, som mynnar nära gränsen mellan Uppsala och Stockholms län, till Gideälven
i norr inom som mynnar i södra Västerbotten.
A. Fredningstider
Vid fiske med andra redskap än handredskap är fiske efter lax och öring förbjudet fr.o.m. den 1
september t.o.m. den 31 december.
Vid fiske med handredskap gäller förbudet endast fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 14 oktober.
Ovan nämnda bestämmelser gäller inte för huvudvattendragen i Dalälven, Ljusnan, Indalsälven,
Ångermanälven och Gideälven.
I Ljungan med bivattendrag är
(1) fiske efter lax förbjudet under hela året, dock får fiske ske med handredskap efter lax fr.o.m.
den 1 januari t.o.m. den 14 oktober samt med not efter lax som är märkt genom att fettfenan är
bortklippt fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 30 september.
(2) förbjudet att fiska öring med handredskap fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. den 15 november.
B. Fiskemetoder
Med undantag av huvudvattendragen i Dalälven, Ljusnan, Ljungan, Indalsälven, Ångermanälven och
Gideälven, får endast bedrivas fiske med:
(1) Handredskap, (2) Håv, (3) Ryssja som inte är högre än 1,5 meter och (4) Tinor efter nejonöga
(nätting). Fiske efter kräftor är också tillåtet.
För undantagna vattendrag gäller att:
Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet i Ljungan, Indalsälven,
Ångermanälven och Gideälven.
Fiske med nät och not är förbjudet:
1. Ljungan från torsdag kl. 18.00 till söndag kl.18.00.
2. Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven
- dels från lördag kl. 12.00 till söndag kl.18.00 fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 augusti.
- dels från torsdag kl. 18.00 till söndag kl. 18.00 fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.
På sträckan Nyland-Hornö/Veda i Ångermanälven är, utan hinder av bestämmelserna i första stycket,
fiske tillåtet med nät med mindre maskor än 43 millimeter.

Vattendrag i Bottenviken
Regler som presenteras på denna sida gäller för de avgränsningsområden och vattendrag som
definieras av föreskriften med mynning i Östersjön norr om latituden 63 30 N. Information om
aktuella vattendrag och avgränsningsområde finns under fliken "Avgränsning vattendrag
Bottenviken" med start från Lögde älv i Västerbotten till Torneälven på gränsen till Finland.
(Omskrivna regler från FIFS 2004:37)
A. Fredningstider
Fiske efter lax med andra metoder än handredskapsfiske är förbjudet under hela året och fiske efter
öring fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.
Vid fiske med handredskap gäller i följande.
1. Fiske efter öring är förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober. Ändrades i föreskrift
under 2013
2. Fiske efter lax är förbjudet i Öre älv, Ume älv, Vindelälven, Sävarån, Rickleån, Kåge älv, Pite älv och
Råne älv fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 18 juni och fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.
3. Fiske efter lax är förbjudet i Lögde älv, Hörnån, Bure älv, Byske älv, Åby älv, Kalix älv och Torne älv
fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.
När fiske med handredskap är tillåtet (Punkt 1-3) får endast fångas och behållas en lax och öring per
fiskande och dygn. Begränsningen gäller inte fettfeneklippt öring.
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I Ume älv nedströms regleringsdammen vid Norrfors får när fiske efter öring är tillåtet fångst ske endast
av fettfeneklippt öring.
Bestämmelserna angående lax i första stycket gäller inte huvudvattendragen i Skellefte älv och Lule älv.
I Kalix älv med bivattendrag och i Torne älvs vattensystem enligt 11 § 19 är fiske med håv förbjudet
fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 juni.
B. Fiskemetoder
1. Fiske med fiskebyggnad och annat fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter och har större
maskstorlek än 60 millimeter är förbjudet. Fiske med fiskebyggnad är dock tillåtet i skattlagt eller
hävdvunnet fiske.
2. Fiske med nät och not samt med sådant fast redskap som i någon del är högre än 1, 5 meter är
förbjudet
- dels fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 juni, dels fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december
- från torsdag kl. 18.00 till söndag kl. 18.00 fr.o.m. den den 1 juli t.o.m. den 31 augusti.
Bestämmelserna under punkt 2. avser inte Lule älv. I Skellefte älv och i Torne älv, från Lainio älvs inflöde
till Torneträsk, gäller bestämmelserna under punkt 2 endast fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31
december.
Utan hinder av föreskrifterna under punkt 2. får fiske efter andra arter än lax och öring ske i sjöar och
lugnvatten av minst tre kilometers längd på ett avstånd av minst 300 meter från deras till- och utlopp
förutsatt att fisket inte sker med nät eller not med större maskor än 100 millimeter. I Torne älv, från
Laino älvs inflöde till Torneträsk, gäller undantaget även sådana sjöar och lugnvatten som är mindre än
tre kilometer.
3. Fiske med utter och därmed jämförligt redskap och fiske med släp- eller kastlina på vilken fästes fler
än tre krokar är förbjudet.

Gräns sötvatten - kustområde
Tillämpningen av fiskereglerna i vattendragen (reglerade av FIFS 2004:37) avgränsas normalt
av gränsen mellan sötvatten och kustområde samt första definitiva vandringshinder. För att
lättare kunna lokalisera dessa områden publiceras en lista nedan med ett antal större
vattendrag där det finns en definierad gräns mellan kustvatten och sötvatten. För övriga
kustmynnade vattendrag gäller att gränsen går i en rät linje mellan yttersta mynningsuddarna
eller uppsatta skyltar.
Sötvattensområdena avgränsas mot kustvattenområdet (Västerhavet-Östersjön):
Göta älv: av en linje från nordligaste udden på Älvnabben vid Västerberget över Knippelholmens fyr till
västra piren vid Arendals småbåtshamn på Hisingen
Nordre älv: av en linje dragen från västligaste udden av Kalhed Näsa (Kali Näsa) på Hisingen till
västligaste udden av Klubbenäs på fastlandet
Segeån: av en rät linje över ån utgörande en förlängning av den i sydvästnordostlig riktning belägna
södra strandkanten där ån utvidgas vid Spillepengen ca 50 meter nedströms gränsen mellan Malmö och
Burlövs kommuner
Mörrumsån: av en rät linje från Ekholmens sydligaste udde över sydspetsen på Stora Vass och därifrån
vidare till fastlandet
Loftaån: av en rät linje mellan brofästena vid Vinö Glo
Motala ström: av en rät linje från Högholmens sydspets till Lindös nordligaste udde,
Mälaren: av dammtrösklarna vid Riksbron och i Stallkanalen, av Karl Johansslussen och
Hammarbyslussen i Stockholm samt av Slussbron i Södertälje
Dalälven: av en linje från Häckörens nordspets över Kläckgrundets nordspets till Älgudden på
Brämsand,
Gavleån: av Islandsbron
Testeboån: av järnvägsbanken Gävle-Fredriksskans
Ljusnan: av en linje från en metalldubb, nedsänkt i en vid strandlinjen på Nordkvistudden omkring 50
meter från uddens yttersta del belägen sten, till Storgrytans västligaste udde och från denna till
Brännharens nordligaste udde
Gnarpsån: av en linje tvärs över ån från yttersta delen av hamnpiren vid åns utlopp i Östersjön
Ljungan: av en linje över Sandslåholmens norra udde i rakt väst-östlig riktning
Indalsälven: av en linje från yttersta spetsen på östra piren vid Fagerviks småbåtshamn till en punkt
400 meter i rakt sydlig riktning från södra spetsen av Måsgrundsholmen samt vidare till den sydligaste
delen av f.d. Gullfibers fabriksbyggnad i Söråker
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Gådeån: av en linje från yttersta ändan av Sparrudden till en punkt på södra sidan av Gådeåns mynning
belägen i riktning 195 grader från Sparrudden
Ångermanälven: av en linje mellan sydvästra spetsen av Hornö udde och udden 250 meter sydost om
Veda färjeläge
Inviksån: av en linje från Äskja sågverk till Utviks ångbåtskaj i Ullångersfjärden
Näskeån: av en linje från en punkt 400 meter nordost om åns utlopp i Näskeviken till en punkt 250
meter sydost om samma utlopp
Nätraälven: av en linje från nordöstra hörnet av Brädgårdskajen vid fabriken i Köpmanholmen till en
punkt på norra stranden belägen i rakt nordlig riktning från kajen
Moälven: av en linje från yttersta spetsen av den sydöstra industrikajen vid Domsjöfabriken till en punkt
på södra stranden i rakt östlig riktning från kajen
Gideälven & Husumån: av en linje från Kasaviksudden till södra spetsen av industrikajen på Rågön
Lögde älv: av en linje tvärs över nedersta delen av ledarmarna utanför mynningen
Öre älv: av linjer dels i rakt väst-östlig riktning över Fjärdgrundets sydspets, dels från Fjärdgrundets
norra udde till Örsten
Ume älv: av dels en linje i väst-östlig riktning 250 meter söder om Tuvans sydspets, dels Bergöbron
Sävarån: av linjer dels mellan Hällskär och Skeppsviksudden, dels från Gergrundets sydligaste udde i
västlig riktning till fastlandet
Rickleån: av en linje från yttersta spetsen av Långviksudden tvärs över till sydspetsen av Lillhällan
Bure älv: av en linje från Gatens östra udde i sydostlig riktning till udde
Skellefte älv: av en linje tvärs älven längs med Sundgrundsbrons nedströmssida och brobankarna
Kåge älv: av en rät linje från Öns sydspets till Grännans sydostspets och vidare över till fastlandet
Byske älv: av en linje tvärs över nedersta delen av ledarmarna utanför mynningen
Åby älv: av en linje från nordvästra hörnet av lastagekajen till yttre inseglingsfyren
Pite älv: av linjer dels över Strömsundskanalens norra mynning, dels mellan de yttersta spetsarna av
stenarmarna vid södra inloppet till Pitsund
Lule älv: av dels en linje från Hertsöskatans sydligaste punkt till Liggskärs gamla lotsplats, dels en linje
från den västligaste punkten på Finsandlåudden till Hamnholmens fyr och tvärsöver Klubbvikskanalens
nedströmsmynning
Råne älv: av en linje från fyren i Kängsö fiskehamn, över nordostligaste punkten på Nordanborg,
sydostligaste punkten på Nordanborg och västligaste punkten på Laxögrundet till ett röse på Rånelandet i
rakt västlig riktning från Laxögrundet
Kalix älv: av en linje från Risöns sydostligaste punkt (Risögrund) över älven till Hästholmens ostligaste
punkt

Vattendrag i Bottenviken, avgränsningar
Området i vattendragen som mynnar i Bottenviken och som omfattas av regleringar i FIFS
2004:37 avgränsas enligt följande:
(Omskrivna regler från FIFS 2004:37)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

Lögde älv till Lögdasjön,
Öre älv till Örträskets utlopp,
Hörnån till kvarndammen vid Hörnsjö,
Laisälven till Storlaisans utlopp,
Vindelälven till utloppet ur Storvindeln,
Ume älv till Pengfors kraftstation,
Sävarån till Lillsävarträsket,
Rickleån till Åselestupet,
Bure älv till kraftverket Falmarksforsen,
Skellefte älv till Kvistforsdammen vid Mobacken,
Kåge älv till Storfallet,
Byske älv till Arvidsjaursjöns utlopp,
Åby älv till Östra Kikkejaures utlopp,
Pite älvs vattensystem med Pite älv till Storforsen, Tvärån (Borgforsälven) till Kallträskets utlopp,
Manjärvälven (Vistån) till Manjärvs utlopp, Varjisån till Stor-Varjisträskets utlopp, Lillpiteälven t.o.m.
Åträsket,
Lule älv till Bodens kraftverksdamm,
Råne älvs vattensystem med Råne älv till Råneträskets utlopp, Livasälven till Lombergsfallet,
Kalix älvs vattensystem med Kalix älv till Kaalasjärvis utlopp, Kaitum älv till Kaitumjaures utlopp,
Tärendö älv, Ängesån till Vettasjärvis utlopp, Lina älv till Kieblejokks inflöde, Tvärån-Lansån-Skrövån
till gamla dammen i Purnu by, Arrojoki t.o.m. Koirakoski, Bönälven till Bönträskets utlopp, RisånRautibäcken till Fatikdammen,
Sangis älv t.o.m. Lappträsket,
Torne älvs vattensystem med Alanen Kihlankijoki, Ylinen Kihlankijoki, Parkajoki Merasjoki, Kelojoki,
Luongasjoki, Torne älv från sammanflödet med Muonio älv till Torneträsks utlopp, Lainio älv till
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