FISKA PÅ GOTLAND
En guide till fiske i sötvatten på Gotland

NÄRSÅN

Gotland har flera grunda sjöar, eller träsk som det
lokalt heter, som i många fall hyser goda fiskbestånd. Även i de större vattendragen finns ett varierat utbud av olika sötvattensarter. Vi har valt att ge
en samlad bild av de vatten som i nuläget är upplåtna för fiske genom denna broschyr och lämnat
information som fiskekortspriser och regler utanför
då dessa kan förändras över tid. Aktuella priser och
fiskeregler finns hos återförsäljare av fiskekorten,
på hemsidor och/eller på informationsskyltar vid
fiskevattnet.

Genom När på sydöstra Gotland rinner vackra
Närsån. Åsträckan från Gangvidefarm och nedströms till en gräns 200 meter före mynningen i
Östersjön omfattas av fiskekort. Fiskesträckan bjuder in till ett spännande fiske efter flera arter. Fisket
lämpar sig för såväl dedikerade sportfiskare som för
semester- eller familjefisken under sommarhalvåret.
Vid Närsakar, området närmast fiskekortsgränsen
nedströms, finns dessutom flera lättillgängliga
fiskeplatser som även kan nyttjas av personer med
nedsatt rörelseförmåga.

Tänk på följande vid fiske i sötvatten på Gotland:
•

•

•
•

•
•
•

Det krävs alltid tillstånd från respektive fiskerättsinnehavare för att få fiska i sötvatten på
Gotland, oavsett om det är träsk, bevattningsdammar, vattenfyllda kalkbrott eller vattendrag.
Allt fiske utan ett fiskekort, tillstånd eller annan
överenskommelse räknas som olovligt fiske.
Se till att ha kunskap om och respektera gällande fiskeregler för det vatten du tänkt fiska i.
Ta inte upp mer fisk än nödvändigt och respektera gällande fångstregler för respektive vatten.
Vid vägning av fisk, använd vågsäck eller en
våt plastpåse.
Ha fiskekortet nära till hands. Kontroller sker
och då ska fiskekortet kunna uppvisas tillsammans med legitimationshandling.
Bilkörning får ske endast på upplåtna vägar.
Respektera förbudsskyltar.
Visa hänsyn till markägare och jordbrukare.
Privata tomter får ej beträdas.
Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick. Håll rent och snyggt
så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse vid fiskevattnet!

Njut av fisketuren!

VIKTIGT!
Under hösten sker havsöringens lekvandring.
Havsöringen är då enligt lag fredad från
fiske i åarna mellan 1 okt-31 dec. Under
samma tid råder även totalt fiskeförbud
inom 25 mynningsområden på kusten.
Havsöringarna som uppehåller sig i åarna är
viktiga för reproduktionen av vild havsöring
och bör lämnas ifred även utanför fredningstiden. Vill man fiska efter öring rekommenderas
istället Gotlands 80 mil långa kust där spöfisket är fritt och chansen att fånga en vildvuxen
blank havsöring god!

Mer information och villkor för vad som gäller
för fiske inom Gotlands län går att hitta i tryckt
material utgivet av Länsstyrelsen i Gotlands län,
på www.lansstyrelsen.se/gotland samt på
Havs- och vattenmyndighetens hemsida,
www.havochvatten.se

Fisket är bara en liten del av alla de aktiviteter och
upplevelser som man kan hitta i anslutning till ån.
För den natur- och kulturintresserade finns Linnéstigen som går längs med ån med start vid När kyrka
eller vid Gannor i Lau. Vill man uppleva När på cykel
eller till fots finns en fin cykel- och vandringsled
som sträcker sig runt socknen. Det rika fågellivet
upplever man med fördel från något av fågeltornen
i När eller Lau. I anslutning till Närsån finns även
camping och boende.
Läs mer på www.gangvidefarm.se
Fiskekort och regler
Giltigt fiskekort krävs för allt fiske. Fiskekort säljs
hos Jaktia Visby, ICA När Bodi och Gangvidefarm i
När. Det går även bra att betala med Swish. Betalningsinstruktioner finns på skyltar uppsatta vid ån.
Aktuella fiskekortspriser och fiskeregler går att hitta
på www.nar.se/fiskeinarsan samt på fiskekortet.
Kontakt: Kristin (Kickan) Karlsson 073-184 09 22,
kickan@gangvidefarm.se

FAKTA
Fiskesträckans längd: 2,4 km
Vanligt förekommande arter: Abborre,
mört, sarv, sutare, id, silverruda och gädda
Tillåtna fiskemetoder: Spinn, fluga, mete
Familjevänligt: Ja

TIPS!
Traditionellt flötmete kan stundtals vara mycket effektivt. Använd gärna vanlig lövmask från
trädgården hemma som bete, eller majskorn
från din lokala matbutik. Vid spinnfiske på
jakt efter abborre är det oftast spinnare eller
små gummibeten av olika slag som ger störst
chans till napp.

ÅMINNE (GOTHEMSÅN)
Fiskesträckan i Gothemsån vid Åminne sträcker sig
från landsvägsbron (väg 146) och nedströms till
en rät linje mellan Gothemsåns mynningsuddar, en
sträcka på ca 1,3 km. Området är öppet för fiske
året runt och den nära anslutningen till havet gör att
det finns fina möjligheter till varierat fiske efter ett
flertal olika arter och med olika metoder. Historiskt
sett är Gothemsån kanske mest känd för sitt idfiske
under tidiga vårar, men ån är även ett populärt
fiskevatten sommar och höst. Fisket i Åminne är
väl anpassat för barnfamiljer. Även personer med
nedsatt rörelseförmåga kommer lätt åt att fiska från
bryggorna. Besöker man Åminne för att fiska sommartid kan man dessutom ta del av Åminne Fritid
och Havsbads stora utbud av aktiviteter. Här hittar
du camping, servering, pool, minigolf, lekplatser och
mycket mer. Dessutom finns här även en av öns
vackraste sandstränder - alldeles intill ån.
Läs mer på www.aminnefritid.se
FISKEKORT OCH REGLER
Fiskesträckan i Åminne är ansluten till fiskekort.
se vilket innebär att alla fiskekort säljs digitalt. För
fiskekort och gällande fiskeregler:
www.fiskekort.se/gotland/

UNGDOMSFISKEKORT
För sportfiskande ungdomar finns juniorfiskekortet
som gäller till och med det år man fyller 19 år. Kortet är helt och hållet gratis. Ladda ner fiskekortet på
fiskekort.se/gotland. Glöm inte att skriva under
med namn och personnummer. Ha fiskekortet till
hands under fisketuren.

VÄSTERGARNS HAMN
OCH VÄSTERGARNSÅN

Kontakt: joakim.lyander@sportfiskarna.se

Västergarns hamnområde sträcker sig från hamnen och ca 150 meter uppströms i ån fram till en
röd markering vid åkanten. Detta område ägs och
förvaltas av Västergarns Fiskareförening. Hamnområdet är populärt bland fiskare. Här samsas fiskare
av alla sorter med flanörer, båtfolk, bodägare, badare, fågelskådare, djur och natur i en harmonisk och
trivsam symbios. Fisket i hamnområdet är fritt och
tillgängligt för alla. Det behövs alltså inget fiskekort
för att få fiska här. Däremot finns regler som varje
fiskare måste förhålla sig till och dessa regler är
samma regler som gäller för Gotlands kustvattenområde.

FAKTA
Fiskesträckans längd: ca 1,3 km
Vanligt förekommande arter: Id, abborre,
mört, sarv, sutare, gädda.
Tillåtna fiskemetoder: Spinn, fluga, mete
Familjevänligt: Ja

I Västergarn knappt 3 mil söder om Visby finns
Västergarnsån. Fisket här är uppdelat i två områden
– Västergarns hamnområde och Västergarnsån.

FISKEBESTÄMMELSER FÖR VÄSTERGARNS
HAMNOMRÅDE
Bestämmelser gällande fisket i Västergarns hamnområde hänvisas till lagstadgade fiskeregler för
Gotlands kustvattenområde samt för vattendrag som
mynnar i Östersjön.

Eller scanna qr-koden:
TIPS!
Idfisket på våren kan vara väldigt spännande! Traditionellt flötmete eller bottenmete
med kastspö under denna period brukar
vara fångstgivande. Som bete används med
fördel mask, majs eller en skalad räka.

•
•
•

ALLT FISKE ÄR FÖRBJUDET UNDER PERIODEN
1 OKT – 31 DEC
Fiske efter gädda och abborre under perioden
1 mar – 31 maj är förbjudet
Övrig tid får högst tre gäddor fångas och
behållas per fiskare och dygn. Gäddor med en
längd som understiger 40 cm och överstiger
75 cm ska återutsättas.

Mer information finns i tryckt material utgivet av
Länsstyrelsen i Gotlands län samt på
www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/jaktoch-fiske/fiske

Västergarnsån lockar årligen många sportfiskare
i alla åldrar. Wadets samfällighetsförening säljer
fiskekort för sträckan från röd markering 150 meter
uppströms hamnen till och med landsvägsbron (väg
140). Fiskekortssträckan i Västergarnsån passar
utmärkt för både stora och små sportfiskare, oavsett
tidigare fiskeerfarenhet. Närheten till mynningen i
havet och möjligheten för havsvandrande fisk att
obehindrat simma ut och in i ån gör att fisket kan
variera kraftigt från dag till dag. Tajming kan därför
ofta vara den avgörande faktorn! Oavsett om man
träffar rätt dag eller inte är ån i sin enkelhet ett
väldigt trevlig och lättillgängligt fiskevatten för stora
och små.
OBS! Tänk på att ta med ALLT skräp hem efter
avslutat fiske, detta gäller allt från tomburkar till
fiskelinor. Detta är extra viktigt eftersom de betande djuren på fiskesträckan annars löper stor
risk att trassla in sig i fiskelinor och skada sig på
kvarlämnat skräp.
FISKEKORT OCH REGLER
Fiskekort köper man på Jaktia Visby, Preem
Klintehamn eller Circle K Söderväg Visby. Det är
även möjligt att köpa sitt fiskekort via Swish direkt
på plats. Barn och ungdomar fiskar gratis t o m året
man fyller 16 år. Aktuella fiskeregler står på fiskekortet samt på skyltar uppsatta vid ån. Information
finns även att hitta på www.paviken.se
Allt fiske uppströms landsvägsbron
(väg 140) och i Paviken är sedan 2018
förbjudet. Förbudet gäller året om.
Kontakt: Bengt Wickman, tel: 070-357 60 12

LOJSTATRÄSKEN

FAKTA
Fiskesträckans längd: ca 800 m
Vanligt förekommande arter: Id, abborre,
mört, sarv, sutare, gädda.
Tillåtna fiskemetoder: Spinn, fluga, mete
Familjevänligt: Ja

TIPS!
Abborrfisket på sensommaren kan vara riktigt
roligt! Vanligt flötmete med daggmask fungerar utmärkt. Vill man hellre spinnfiska så är en
lämplig utrustning ett 6–8 fots haspelspö med
kastvikt upp till ca 20-25 gr och en haspelrulle i 1000-2500 storlek med flätad lina i tjocklek 0.10-0.15 mm. Bra bete för spinnfiske
efter abborre är en liten spinnare eller en jigg.
Till abborrfiske krävs normalt ingen ståltafs,
men vill man ändå vara säker på att inte få
linan avbiten av någon eventuell gädda så rekommenderas att använda en tunn ståltafs på
ca 30–40 cm. Är tafsen för kort och klumpig
påverkas lätt gången på betet och man fångar
färre fiskar.

Ca 4 mil från Visby i sydlig riktning ligger Lojsta och
sjöarna Slottsträsk, Broträsk, Rammträsk, Fridträsk
och Bjärsträsk. Vid Lojstaträsken upplever man
vacker natur med branta klippkanter som störtar
ner i de klara vattnen. Sjöarna håller även ett avsevärt större djup än andra sjöar på Gotland. Bara
det vackra landskapet i sig gör Lojstaträsken till ett
fint utflyktsmål för hela familjen. Fisket i sjöarna är
upplåtet av Lojstaträskens samfällighetsförening
och för att få fiska löser man ett fiskekort. I de
djupa vattnen är fisket extra spännande och en bra
dag kan man få uppleva ett trevligt fiske efter både
abborre och gädda. Fisket bedrivs enklast från båt,
kanot eller från någon utav bryggorna. Bryggan vid
Broträsk är dessutom anpassad för personer med
nedsatt rörelseförmåga. För att kunna fiska i Fridträsk krävs båt och både båtar och kanoter finns för
uthyrning. När det är dags att avnjuta sin lunch finns
grillplatser vid både Bro- och Slottsträsk. Samfällighetsföreningen för Lojstasjöarna arbetar ideellt för
vattnet, sjöarna och miljön.
FISKEKORT OCH REGLER
I Lojstasjöarna är det fritt mete för barn och ungdomar t o m 15 år. Allt fiske med kastredskap löser
man fiskekort till. Fiskekort löses digitalt via Swish
alternativt genom att kontakta någon av följande
personer:
Magnus Ekström: 070-605 59 18 (endast fiskekort)
Pia Hederstedt; 0737–075740 (båt, kanoter, övernattning och fiskekort)
Christer Ardgren: 070 680 83 58 (båt och fiskekort)

FAKTA
Slottsträsk: Maxdjup: 7m. Yta: 2ha.
Broträsk: Maxdjup: 13m. Yta: 3ha.
Rammträsk: Maxdjup: 18m. Yta: 10ha.
Fridträsk: Maxdjup: 12m. Yta: 9ha.
Bjärsträsk: Maxdjup: 4m. Yta: 1ha.
Förekommande arter: Abborre, mört, sarv,
gers, sutare, gädda.
Tillåtna fiskemetoder: Spinn, fluga, mete
Familjevänligt: Ja

TIPS!
Lojstaträsken är djupa vilket kan göra det
knepigt ibland att hitta fisk ute på öppet vatten. Fiskar man från båt eller kanot brukar det
vara en bra idé att fokusera fisket längs med
vasskanterna eller klippkanterna. Använd en
spinnare, skeddrag eller en liten djupgående
wobbler så har du chans att fånga både stor
abborre och gädda.
Fiskekortspriser, Swish-nummer och aktuella fiskeregler finns på skyltar vid sjöarna och på
www.lojsta.se
Föreningen uppskattar rapportering av fångst! Gör
din rapportering via e-post till: piailojsta@gmail.com

En guide till fiske i sötvatten på Gotland

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation.
Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas
ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.
Sportfiske är i dag en av Sveriges viktigaste
fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som
varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt
fiske. Sportfiskarna organiserar fler än 60 000
sportfiskare. Bli medlem du också!
Sportfiskarna regionkontor Visby
Besöksadress: Kopparsviksgatan 9
621 58 Visby
E-post: info@sportfiskarna.se
www.sportfiskarna.se
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