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Reglerna är skapade för att möjliggöra ett 
hållbart fiske till kommande generationer. Stora 
rovfiskar som gädda och gös, samt den lite min-
dre abborren bidrar till att hålla ordning bland 
vitfiskbeståndet som mört och brax. Detta 
bidrar positivt till vattnets ekosystem genom att 
minska övergödning som nu är ett stort problem 
i Stockholm och Mälardalen. Var med och hjälp 
till för ett bra fiske i dag och i framtiden genom 
att:
– släppa tillbaka de fiskar som under- och  
överskrider måttangivelser
– respektera maxantalet som får fiskas

När du löser fiskekort gynnar du såväl fisketill-
syn som fiskevård, vilken syftar till att främja 
fiskbestånden i hela kommunen. För mer infor-
mation om köp av fiskeort: www.ifiske.se

Det är den fiskandes skyldighet att känna till 
gränserna. Vid fiske från land gäller allemans-
rätten, och därmed får uppenbar tomtmark ej 
beträdas. Fisketillsyn genomförs regelbundet 
vid vattnen av fisketillsynsmän som är förord-
nade av Länsstyrelsen. Vid regelöverträdelser 
och brott mot fiskelagen (1993:787) sker 
polisanmälan samt vid behov beslag av fiskeut-
rustning.

• Fiske är endast tillåtet med gällande fiskekort.
• Fiskekortet måste finnas med vid varje fiske-

tillfälle, samt visas upp på begäran av fisketill-
synsmän.

• Fiske får endast bedrivas för eget hushåll och 
inte för försäljning.

• Max tre rovfiskar får tas upp per fiskedag 
(gädda och gös).

• Abborrar över 35 cm ska återutsättas. Max 
fem abborrar får tas upp per fiskedag.

• Fönsteruttag för gädda och gös är 45-70cm 
(d.v.s. att man inte får ta upp mindre eller 
större än dessa mått).

• Asp och ål ska ovillkorligen återutsättas vid 
fångst.

• Endast krokfiske, metspö, spinnspö, flugspö, 
pimpelspö, ismete samt dragrodd är tillåtet.

• Medlem får för betesfångst använda ett 
(1) agnnät eller en (1) mörtstuga av garn. 
Mörtstugan ska vara väl utmärkt med namn, 
telefonnummer och fiskekortsnummer.

• Vid ismete får max 5 spön användas.
• Vid mete får max 2 spön per fiskande använ-

das.
• Kräftfiske ingår ej i fiskekortet.
• I samtliga strömvatten råder fiskeförbud un-

der perioden 1 april – 31 maj.
• Fiskeförbud råder i hela Väsbyån.
• Förbud mot bensinmotor i Edssjön.
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