
VÄNERN
A N S V A R S F U L L TTips och rekommendationer – 

för skonsam återutsättning 
• Använd utrustning som är dimensionerad för den 

fisk du tänkt fånga. 

• Se till att vara väl förberedd vid 
• landningstillfället med håv med gummerat nät, 

tänger, avkrokningsmatta samt ev. vågsäck och 
kamera. 

• Invänta inte mothugg utan kroka direkt för att 
undvika djupa krokningar. 

• Minimera drillningstiden och landa fisken så fort
• som möjligt. 

• Använd färre och hullinglösa krokar 

• Om möjligt, kroka loss fisken direkt i vattnet och 
minimera alltid tiden ovanför vattenytan 

• Lägg annars fisken på ett mjukt underlag, inte 
direkt på marken eller båtdurken. Glöm inte att 
fukta både händer och underlag! 

• Lossa kroken med hjälp av en tång eller peang. 

• Om en fisk som ska återutsättas krokats djupt kan 
det vara bättre att snabbt klippa av krokskänken 
för att minska risken för sår eller blödning 

• Hantera, väg och fotografera inte fisken i onödan. 

• Om du ska väga fisken, använd alltid en vågsäck 
eller större kasse. Väg aldrig en fisk lodrätt, 

• direkt i vågen! 

• Se till att stödja fisken under magen vid all 
• hantering. 

• När fisken är tillbaka i vattnet, håll gärna fisken i 
håven tills den själv simmar iväg. 

• Undvik fiske med syfte att återutsätta lax, öring & 
gädda vid hög vattentemperatur. 

• Grundregel: Hantera alltid fisken så skonsamt och 
snabbt som möjligt.

Frihet och glädje under ansvar 

Återutsättning av fisk innebär en fantastisk möjlighet 
att bedriva ett selektivt och långsiktigt hållbart 
sportfiske. 
Kom dock ihåg att det sker under stort eget ansvar.

Läs  gärna mer om sportfiske i Vänern på www.lakevanern.se
www.lakevanern.se

Vad kan vi göra mer?
Att känna till och respektera fiskeregler är såklart 
väldigt viktigt för ett hållbart sportfiske, men utöver 
fiskeregler finns ofta många fler saker som alla 
sportfiskare kan göra för ett mer hållbart och ans-
varsfullt sportfiske:

• Tänk på att inte ta upp mer fisk än du tänker äta 
och kan ta till vara 

• Fisk som ska återutsättas sätts tillbaka varsamt 
efter bästa kunskap och förmåga samt med  
lämplig och anpassad utrustning. Tänk på att alltid 
blöta händer och eventuellt avkrokningsunderlag. 
Behåll fisken i vattnet i så stor utsträckning som 
möjligt. 

• Fiska eller vistas inte inom fågelskyddsområden 
under gällande skyddsperiod. 

• Håll rent och skräpa inte ner. Plocka gärna upp 
plast eller annat skräp. 

• Undvik fiske under lek 

• Rapportera fångster och fiskedagar till  
FångstDataBanken. Det görs genom en app som 
laddas ner till telefonen. 

• Bidra med pengar till Laxfond Vänern för  
fiskevård och smoltutsättningar av lax- och öring 
i Vänern. 

S P O R T F I S K E  I



I Vänern får man fiska med handredskap utan 
fiskekort. Men det finns fiskeregler som måste följas 
och flera saker sportfiskare kan göra för ett hållbart 
sportfiske. 

I denna folder finns tips om ansvarsfullt
sportfiske, återutsättning av fisk och var du kan hitta 
mer information om sportfiske i Vänern. 

Välkommen att fiska i Vänern!

Förberedelser
Att planera och vara väl förberedd är en nyckel för 
en lyckad fisketur. Undersök i förväg vilka fiskeregler 
som gäller och om det finns fredningsområden eller 
fågelskyddsområden att ta hänsyn till där du vill fiska. 
Runt Vänern finns flera fiskebutiker där man kan få 
lokala fisketips om tillexempel fiskeplatser och bra 
beten.

Fredade arter, fredningsområden 
och fredningstider i Vänern

Vild lax och öring är fredade och får inte fångas. 
Om man krokar en vild lax eller öring så ska den 
genast återutsättas så snabbt och skonsamt som 
möjligt. Tänk på att det inte lämnar utrymmer för 
hantering av fisken för till exempel fotografering, 
vägning eller mätning! Odlad lax och öring känns igen 
genom att fettfenan (en liten fena på laxfiskars 
ryggsida nära stjärtfenan) är bortklippt.

• I Vänern finns fredningsområden för lax, öring 
och gös. Gösens fredningsområden gäller mellan 
25 april och 25 maj. Alla aktuella  
fredningsområden och fredningstider går att hitta 
på www.svenskafiskeregler.se.  

• Fiske efter asp är förbjudet i alla tillrinnande 
vattendrag till Vänern mellan 1 april till och med 
31 maj. 

• Det är förbjudet att fiska och ta upp ål. 

• Fiske efter signalkräfta är förbjudet för alla utom 
för fiskerättsägare och fiskare med personlig 
fiskelicens.

Återutsättning av fisk 
Att återutsätta fisk syftar till att minska 
negativ påverkan på fisk, fiske och fiskbestånd. 
Intresset har ökat de senaste åren och idag är 
återutsättning viktigt för sportfisket och i 
fiskeförvaltning. Nyckeln till en lyckad återutsättning 
är att vara väl förberedd och minimera blödning, 
luftexponering och hantering av fisken.

Varför återutsätta fisk? 
Gädda, gös, abborre, lax och öring är några av 
de fiskar som är mest attraktiva för sportfisket 
samtidigt som de har viktiga roller i ekosystemet. 
Stora individer är också viktiga för reproduktionen 
eftersom de lägger fler romkorn som dessutom är 
större och mer näringsrika.

• Återutsättning är en förutsättning för viktiga 
förvaltningsåtgärder. 

• Återutsättning bidrar till hållbara fiskbestånd  

• Återutsättning skapar möjligheter för  
fisketurismutveckling.

Mått - och fångstbegränsningar i Vänern
Art    Minimimått        Fångstbegränsning

Odlad lax & öring  60 cm                3 st per fiskare och dag

Gös   45 cm  -

Gös
Lax

Öring

Läs mer om fiskeregler i Vänern:
www.svenskafiskeregler.se
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland (Djur & natur - fiske)
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