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Fiskebestämmelser för Äskestocks samfällighetsförening  
Allmänt  
I Östersjön får fiske med handredskap bedrivas fritt. Fisket bör bedrivas ansvarsfullt och så 
allsidigt som möjligt för att bibehålla eller förbättra den nuvarande balansen mellan arterna.  
 
Det är på var och ens ansvar att känna till gällande allmänna och lokala fiskeregler 
 
Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda 
fiskemöjligheter. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och länsstyrelsen 
utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.  

OBS särskilda regler vad gäller Gäddfiske – se nedan under punkt 10. 

Regler för Äskestocks samfällighetsförenings fiskevattenområde  

1. Fiske får endast ske för eget behov, ej till försäljning.  
 

2. Fiske med fasta redskap får endast bedrivas av tomtägare med familj. 
 

3. Vid uthyrning av fastighet är det ägarens skyldighet att delge gästerna gällande 
fiskeregler. 
 

4. Fiskerättsinnehavare är skyldig att bedriva sitt fiske så att övriga aktiviteter inom 
området störs i minsta möjliga mån.  
 

5. Fiske eller fiskrensning får ej ske vid badplatser eller på badbryggor. 
 

6. Fiske får bedrivas med följande fasta redskap: angeldon, nät, långrev och mjärde.  
Dragrodd är tillåten - dock ej med motor.  
 
Nät: max. 60 meter per hushåll.  
Långrev: max. 50 krokar per hushåll.  
OBS! Fiske av ål är förbjudet enligt lag.  
 
Under tiden 15 maj - 31 augusti får nät och långrev ej läggas i före kl. 18.00 och ska 
tas upp senast kl. 10.00 följande dag. 
 
Fiske under vårens lekperiod för gädda och abborre bör undvikas för att säkra 
reproduktion och fiskebestånd. 
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7. Utlagda redskap ska vara försedda med ägarens namn eller tomtnummer samt mobil nr 
och synliga vakar i båda ändarna.  
 

8. Trasiga redskap får ej kastas eller lämnas kvar på̊ stranden eller i vattnet.  
 

9. Fiskegränserna måste hållas noga. 
 

10. Sammanfattning av nationella gäddfiskeregler: 

a. Min längd 40 cm och max längd 75 cm (nos till längst bak på stjärtfena). 
 

b. OBS!  All fångad fisk under/över min/max längd ska omedelbart återsläppas 
på̊ fångstplatsen. Detta gäIler oavsett om den lever eller är död  
 

c. Max 3 gäddor per fiskare/dag får behållas. 

 

Dessa Fiskebestämmelser och regler antogs av Äskestocks samfällighetsförenings årsstämma 
den 10 juli 1993. Uppdaterat av styrelsen 2021-06-05 

 

 

För mer information se här: 

Länststyrelsen Kalmar 
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske/fiske.html 

Hav och vatten 
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-
information-till-skydd-av-arter/gadda---minimimatt-fredningstid-och-fangstbegransningar-i-
ostersjon.html .  
 

 


