SPORTFISKEBESTÄMMELSER
ALLMÄNT
Var och en som sportfiskar är skyldig att känna till bestämmelser som gäller för fisket.
Gällande FIFS-författningar kan beställas hos Fiskeriverket och SFS-författningar hos Frizes
Offentliga Publikationer 106 47 Stockholm.
Den som har några frågor kring fiskebestämmelser i övrigt kan kontakta:
- Länsstyrelsen i Östergötland
013-19 60 00
- Fiskeriverket
031-743 03 00
Kustbevakning, polis och fisketillsyningsmän bevakar att gällande bestämmelser efterlevs.
Brott mot bestämmelserna faller under allmänt åtal.
RÄTTEN TILL FISKE
Inom Sverige tillhör fisket på enskilt vatten alltid fastigheterna.
Sankt Anna skärgård är belägen inom enskilt vatten.
Den som inte har fiskerätt med stöd av en fastighets fiske på ett eller annat sätt måste skaffa
sig detta genom till exempel ett fiskekort eller ett arrendekontrakt.

KUSTVATTENOMRÅDEN
Enligt lag är fiske med handredskap, sportfiske, fritt på enskilt vatten, bl.a. Sankt Anna
skärgård.
Dock ej trollingfiske eller angeldonsfiske.
Sportfiske får icke utan lov bedrivas närmare än 100 meter från fasta fiskredskap (med fasta
redskap förstås ålbottengarn).
FREDNINGSOMRÅDEN
Fredningsområdena begränsas av en bågformig linje på ett avstånd (radie) av 500 meter från
mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.
Fredningsområdena inom Söderköpings kommun:
- Börrumsån
- Passdalsån
- Storån
Allt fiske inom fredningsområden är förbjuden under tiden den 15 september – 31
december.
FREDNINGSTIDER
Fredningstider för lax och torsk ändras årligen baserat på yrkesfiskets kvoter.

MINIMIMÅTT
Vid fångst med handredskap gäller minimimåtten endast lax, öring, gädda och gös.
- Lax
60 cm
- Öring
50 cm
- Gädda
40 cm
- Gös
40 cm
I övrigt gäller för:
- Torsk
- Skrubba
- Rödspätta
- Piggvar
- Ål

35 cm
21 cm
21 cm
30 cm
55 cm (obs! minimimåttet avser inte blankål)

NYA BESTÄMMELSER FÖR GÄDDFISKE
Fr o m 2010-04-01 är det förbjudet att i Östersjön med handredskap ta upp och behålla mer än
tre gäddor per person och dygn och dessa gäddor måste vara mellan 40 och 75 cm.

SÖTVATTENOMRÅDEN
Följande bestämmelser gäller i varje till havet mynnande vattendrag med bivattendrag och
sjöar upp till det första definitiva vandringshindret.
Vattendragen avgränsas mot havet av en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna.
TILLSTÅND
I allt sötvatten (sjöar, åar, bäckar) gäller tillstånd från vattenägare, fiskerättsinnehavare
(arrende, fiskekort etc.) för att utöva sportfiske.
Obs! Att fiskevårdsområdesföreningar eller andra fiskekortförsäljare kan skärpa dessa
bestämmelser.
FREDNINGSTIDER
Fiske efter lax och öring är förbjuden under tiden den 15 september – 31 december.
FISKEMETODER
Upp till första definitiva vandringshindret i kustmynnande vattendrag är det förbjudet att
sportfiska med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken utvändigt på fisken.
MINIMIMÅTT
Nedan angivna fiskarter får fångas endast om de håller följande minimimått räknat från
nosspets till stjärtfenans yttersta spets.
- Lax
50 cm
- Öring
50 cm
- Gös
40 cm
- Ål
55 cm
(obs! minimimåttet avser inte blankål)

STORÅNS LOKALA SPORTFISKEBESTÄMMELSER
FÖR ALLMÄNHETEN FRITT SPORTFISKE
Åsträckningen begränsas uppströms av skyltning utmed Storån i höjd med Tingshusgatan och
nedströms vid punkt där Tvärån mynnar i Storån.
FREDNINGSTID
Under laxens och öringens (havsöringens) fredningstider den 15 september – 31 december
råder totalt fiskeförbud.
TILLÅTNA REDSKAP
Handredskap som metspö, kastspö, haspelspö och flugspö dock icke pilk eller liknande.
Obs! Endast två spön per person och ett agn per rev är tillåtet.
GÄLLANDE MINIMIMÅTT
Räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.
- Lax
50 cm
- Öring
50 cm
- Gös
40 cm
- Ål
55 cm
(obs! minimimåttet avser inte blankål)
EJ TILLÅTNA FISKEMETODER
Det är icke tillåtet att fiska med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken i fisken.
Så kallat ryckfiske.
KRÄFTOR
All fångst av kräftor är förbjuden.

Gällande lokala sportfiskebestämmelser fastställda av Söderköpings kommun.
Förbjuden fångst. Fisk som fångats under fredningstid eller som ej håller minimimåttet ska
omedelbart släppas tillbaka i vattnet oavsett fiskens kondition.
Brott mot gällande bestämmelser faller under allmänt åtal.

