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

•

Med blöta händer varsamt släppa
tillbaka den fisk du inte får eller vill
behålla

•

Omedelbart avliva fångad fisk som
du ska behålla

•

Följa fiskereglerna så att fiskbestånden inte skadas

•

Fiske ingår inte i allemansrätten

MER INFORMATION:
www.lansstyrelsen/skane.se
www.svenskafiskeregler.se
www.visitskane.com

Fiska i
Skåne
VANLIGA FISKAR
OCH VIKTIGA REGLER

FISKEBESTÄMMELSER I SKÅNE
Dessa regler gäller:
•
Fiskekort krävs för att fiska i sötvatten (sjöar och vattendrag).
•
Inget tillstånd krävs för att fiska med fiskespö i havet
•
Du är själv ansvarig att ta reda på de regler som gäller
där du fiskar

Fredningstider för lax och öring
Under perioden 15 september – 31 december får fiske ej
bedrivas efter lax och havsöring i kustvatten i området söder
om kullens fyr (röd markering på kartan)
Under perioden 1 oktober – 31 mars får fiske ej bedrivas efter lax och havsöring i kustvatten i området norr om kullens
fyr (blå markering på kartan)

Förbjudna fiskeredskap och fiskemetoder
Fiske är förbjudet med sprängämnen, dövande och dödande
ämnen, elektrisk ström och spetsande redskap. Allt ryckfiske
är förbjudet. Ryckfiske är när fisken fångas genom att den
krokas i annat än i munnen.

Fisken mäts från fiskens nosspets till stjärtfenans yttre
spets (se bild). Fisk som fångas under gällande fredningstid eller inte följer mått angivna här intill skall
snabbt och försiktigt släppas tillbaka.

Vanliga fiskar i Skåne
HELSINGBORG
KRISTIANSTAD
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Brott mot fiskebestämmelser
Brott mot gällande regler kan ge böter eller fängelse. Fiskeredskap och fångst kan beslagtas av Kustbevakningen, Polis,
Havs- och vattenmyndigheten och fisketillsynspersoner.

abborre

sill

Sötvattensområden
Under vissa delar av året förekommer förbud att fiska lax och
havsöring i sötvatten. De tider och regler som gäller i sötvatten framgår av införskaffat fiskekort för det aktuella vattendraget eller sjön.

Kustvattenområden
Fredningsområden (Områden där fiske inte är tillåtet
inom vissa tider)
Inom dessa områden gäller särskilda bestämmelser. Fredningsområden finns vid vissa åar och bäckar som rinner ut i
havet och har i syfte att skydda fiskens vandring till och ifrån
reproduktion. Mer info se: www.svenskafiskeregler.se
Inom naturreservat och fågelskyddsområden kan det finnas
bestämmelser som kan påverka fisket, exempelvis beträdnadsförbud

näbbgädda

1/10 - 31/3

15/9 - 31/12

Tillåten fisk att behålla i kustvatten
Torsk – minst 38 cm. Antalet torskar du får behålla är begränsat per dygn/fiskare, se www.svenskafiskeregler.se (rött
område)

gädda

Havsöring – minst 50 cm (rött område) och minst 45 cm
(blått område) max två fiskar per dygn/fiskare
Lax – minst 60 cm (rött område) och minst 45 cm (blått
område) max två fiskar per dygn/fiskare
Gädda – Endast gädda mellan minst 40 cm - 75 cm, max får
behållas. Max tre gäddor per dygn/fiskare (rött område)

lax

havsöring

Illustrationer: Linda Nyman (gädda, abborre, öring, lax, sill, näbbgädda,
ål) och Karl Jilg (torsk). Källa: Nationalnyckeln från ArtDatabanken

