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 FISKA RÄTT! 

SAMLAD INFORMATION OCH ÖVERSÄTTNINGAR OM  

FISKEN OCH FISKET I VÄNERN 

  

Det är viktigt att skilja på rätten att fiska och allemansrätten, många tror att det är fritt fram att fiska 

vart som helst. Handredskapsfiske är fritt endast i de stora sjöarna och havet, i övriga vatten krävs 

fiskekort eller fiskerättsägarens tillåtelse. 

 

Handredskapsfiske  

Fiske med spö (t.ex. met-, spinn-, haspel-, flug- eller pimpelspö) 

 

Allemansrätten 

På Naturvårdsverket kan man läsa om allemansrätten som inte är 

detsamma som fiskerätt. 

https://www.naturvardsverket.se/allemansratten 

 

Fiskekort 

För att fiska i sjöar och vattendrag som kräver fiskekort behöver du köpa ett fiskekort. Fiskekort går 

oftast att köpa på din lokala turistinformation, bensinstationen eller fiskebutik. Man kan också ringa 

kommunen och rådfråga om ställen som har fiskekort till försäljning. Du är själv skyldig att hålla koll 

på vilka vatten som kräver fiskekort och om du inte följer detta så kan du få böter.  

 

 

 

Vill du fiska i 

Vänern? 
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Fiskebroschyr på flera språk 

Landsbygdsnätverkets grupp för nyanländas inkludering har låtit översätta en svensk fiskebroschyr 

till flera olika språk: Svenska, Arabiska, Bulgariska, engelska, Farsi, Franska, Kurdiska, Pashto, 

Persiska, Rumänska, Ryska, Somaliska, Thailändska, Tigrinska och Tyska. 

https://landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/nyanlandasinklude

ring/fiskebroschyrpaflerasprak.4.5b7ea2816d3d4e87032b4c1.html 

 

 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Här hittar du bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Dessa regler är till för att skydda och 

bevara fiskbeståndet. Du hittar exempelvis regler på om vilka tider på året man får fiska, minimimått 

på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/fiske.html 
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Fiskeregler som gäller i Vänern  

Svenska 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e517a7c/1527255115791/fiskeregle

r-vanern.pdf 

 

Arabiska 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932487d0/1541142373869/fiskeregler

-vanern-arabiska.pdf 

 

BKS 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932487d1/1541142374197/fiskeregler

-vanern-bsk-tryck.pdf 

 

Engelska 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932487d2/1541142374706/fiskeregler

-vanern-engelska.pdf 

 

Finska 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e517aa7/1527255324612/fiskregler

-vanern-finska.pdf 

 

Persiska 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932487d3/1541142374897/fiskeregler

-vanern-persiska.pdf 

 

Somaliska 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932487d4/1541142375221/fiskeregler

-vanern-somaliska.pdf 

 

Vänerns vattenvårdsförbund 

Här hittar du skolsidor med fakta om fiskar och fiske, Vänerns många fiskarter och Gullspångs- och 

Klarälvslaxen som är våra sötvattenslevande laxarter. 

http://extra.lansstyrelsen.se/vanern/Sv/skolsidor/Pages/index.aspx 

Naturum vid Vänern 

Vänerskärgården – Victoriahuset 

http://naturum.lackoslott.se/ 

 

Naturum Värmland 

http://www.mariebergsskogen.se/naturum-varmland/ 

 


