
Fiskeregler 
 
Innan du ger dig ut på fisketuren ber vi dig uppmärksamma följande villkor och regler. 
 
Allmänna villkor 
 

 Fiskekortet är personligt och ska vara försett med ditt namn och angivet giltighetsdatum. På 
begäran ska du kunna uppvisa fiskekortet och dessutom kunna legitimera dig. Fiskekortet ska 
alltid medföras vid fiske. 
 

 Vi ersätter inte borttappat kort. 
 

 Varje familjemedlem får fiska med var sitt handredskap samt tio angeldon (gäddsax är inte 
tillåtet) per fiskekort. 
 

 Med handredskap menas ett spö utrustat med lina och högst tre krokar. 
 

 Du får ta upp högst tre laxartade fiskar, per dygn och fiskekort. Med laxartad fisk avses: lax, 
öring, röding, regnbåge och harr. 
 

 Kräftor får inte fångas. 
 

 Om du bryter mot reglerna upphör fiskerätten direkt. 
 
 

Övriga regler för fisket 
 

 Ryckfiske är förbjudet, men det är tillåtet att använda huggkrok för att bärga fångad fisk. 
 

 Fiske med utter eller nät är förbjudet. 
 

 Du får använda flytring när du spöfiskar om inte annat angetts.  
 

 Båt är tillåtet. Observera att endast elmotor är tillåtet och att ingen uppläggning av båt får ske 
vid vattnet. 
 

 Minimimått: lax 50 cm, öring 35 cm, harr 30 cm och gös 40 cm. 
 

 Fisk som inte håller minimått eller fångas under förbudstiden ska omedelbart återutsättas. 
 

 I Norrland är fiske efter lax och öring i rinnande vatten förbjudet mellan 1 september och 14 
oktober. För harr gäller förbudet 1 maj till 15 juni. 
 

 Laxfiske är helt förbjudet i vissa älvar i norra Sverige. Du är själv skyldig att kontrollera vad 
som gäller innan du börjar fiske. . Länsstyrelsen kan ge besked (www.lst.se). 
 

 Ändringar eller tillägg i regler och anvisningar kan göras under pågående säsong. 
 

 Övrig fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler. 
 

 Vid misstänkt tjuvfiske ber vid dig kontakta Sveaskogs kundcenter på tfn 0771-787 100. 
 
Under vissa tidsperioder kan det vara begränsad framkomlighet på våra vägar. 

 
Till sist – trevlig fisketur! 

         


