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Gotlands fiske 

2018-05-08 Författare 

33 fiskelicenser (fiskefartyg) 
27 fiskelicensinnehavare, dvs. 6 st har två båtar 
Medelålder 56,2 år 
1 personlig licens (för fiske i Mälaren) 
 
4 fartyg över 15 m – 3 trål, 1 garn 
2 fartyg mellan 12 och 15 m, garn 
8 fartyg mellan 10 och 12 m, 3 trål, 5 garn 
5 fartyg mellan 8 och 10 m, garn 
12 fartyg mellan 5 och 8 m, garn 
2 fartyg under 5 m, garn 
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Gotländska fiskets fångster 2017 
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 * 12,63 snittpris på  på sydkusten, 16,41 snittpris ostkusten 
 Totalt 1 187 kg torsk fångades runt Gotland 

2017 Loggbok Journal Summa kg à pris kr/kg Summa kr 

Torsk 171 525 632 172 157 12,63/16,41* 2 174 343 

Lax 19   19 43,83 833 

Piggvar 515 76 591 83,21 49 177 

Strömming 4 710 015 566 4 710 581 3,89 18 324 160 

Skarpsill  2 942 149   2 942 149 2,07 6 090 248 

Flundra 6 815 4 263 11 078 4,32 47 857 

Öring 30 1421,6 1 452 46,43 67 416 

Abborre   8 8 20,05 160 

Sik 12 434,7 447 33,21 14 845 

Gädda   6 6 17,42 105 

Id   1438 1 438 50 71 900 

Gråsej 47,6   48 13,79 662 

Vitling 926   926 15,72 7 650 

Rödspotta 323,5   324 23,61 7 650 

Spigg       2,19   

Övrig fisk* 1027   1 027   174 434 

Summa  7 833 404 8 845 7 842 249   27 031 440 
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Gotlands fiske 2016 och 2017 
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2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

  Loggbok Loggbok Journal Journal Summa kg Summa kg à pris kr/kg à pris kr/kg Summa kr Summa kr 

Torsk 140 349 171 525 1727 632 142 076 172 157 14,49 12,63/16,41 2 058 681 2 174 343 

Lax   19 3,5   4 19 37,58 43,83 150 833 

Piggvar 917 515 362 76 1 279 591 62,98 83,21 80 551 49 177 

Strömming 3 600 218 4 710 015 788 566 3 601 006 4 710 581 3,25 3,89 11 703 269 18 324 160 

Skarpsill  2 158 473 2 942 149     2 158 473 2 942 149 2,29 2,07 4 942 903 6 090 248 

Flundra 10 649 6 815 6 992 4 263 17 641 11 078 33,3 4,32 587 445 47 857 

Öring 5 30 1348 1421,6 1 353 1 452 34,14 46,43 46 191 67 416 

Abborre     47 8 47 8 27,15 20,05 1 276 160 

Sik   12 808,5 434,7 809 447 33,89 33,21 27 417 14 845 

Gädda 6   50 6 56 6 16,47 17,42 922 105 

Id     265 1438 265 1 438 34 50 9 010 71 900 

Gråsej 16,7 47,6     17 48 16,56 13,79 281 662 

Vitling 2 408 926     2 408 926 11,7 15,72 28 174 14 557 

Rödspotta 1126,7 323,5     1 127 324 21,75 23,61 24 512 7 650 

Spigg 380       380   2,29 2,19 8 720   

Övrig fisk*   1027 72   72 1 027 60   4 320 174 434 

Summa  5 914 548 7 833 404 12 463 8 845 5 927 011 7 842 249     19 515 974 27 038 347 
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SLU och Hav: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 
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Torsk – försiktighetsansatsen då man inte kan åldersbestämma, 
minskning östra 3 % 

Lax – grundas på data från 2015. Oförändrat 
Piggvar – minskning 4%, grundas på trålningar 
Strömming – ökning ca 20 % 
Skarpsill – oförändrad (+ 0,5 %) 

Flundra – fångsten bör minskas med 20 % pga höga utkast i trålfiske 
Öring – fångsterna bör inte öka: fritidsfisket ca 836 t (2013), 
yrkesfisket ca 15 t (2016) 
Abborre – ej ökning men hänsyn till lokala bestånd/förutsättningar 

Sik - stabil eller positiv utveckling, ej ökning pga försiktighetsskäl 
Gädda – fångsterna bör minskas pga hårt fisketryck från fritidsfiske 

Id – inga råd eller uppgifter 
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Gotlands fiske – arter för fasta redskap 
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Arter med fungerande redskap, m.el.m. sälsäkra 
Strömming  
Abborre 
Id 
Öring 

 
Arter där redskapsutveckling av fasta redskap återstår 

Flundra 
Piggvar 
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Fiske – Vad gäller?? 
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Fiskelagen, Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter reglerar fisket på kusten 

 
Fisket på kusten:  
 enskilt vatten ut till 300 m eller 3m djupkurva 
 allmänt vatten därutanför, ”allt som inte är enskilt” 

 
Fisket i allmänt vatten fritt för varje svensk medborgare.  

 
Enskilda fisket inlöst på Gotland under 1950-1970-talen, dvs allmänheten 
har rätt att fiska med handredskap och med högst 6 st och maxlängd 180 m 
nät på enskilt vatten samt med långrev MEN.. 

 
Enskild fiskerättsinnehavare har rätt att även fiska med ryssja i eget vatten 
samt med fler redskap, tex nät, än allmänheten 
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Fiske – Vad gäller?? 
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Rörligt redskap: Nät, Långrev, Ryssja, Bur, Handredskap, Håv 
 Som handredskap räknas spö, pilk och liknande rörligt redskap utrustat 
 med lina och högst 10 krokar. Vid fiske med nät, långrev, ryssja och bur får 
 högst 6 redskap användas samtidigt och sammanlagda nätlängden får vara 
 högst 180 m. Långrev får ha högst 100 krokar OBS! Ryssja inte upptaget i 
 Fiskelagen som tillåtet redskap vid Gotland för ej fiskerättsinnehavare!! 
 

Fast redskap – redskap som inte är rörligt, fiskeredskap med ledarm 
som är fäst i bottnen eller vid stranden och som avses stå kvar på 
samma plats mer än två dygn. Samtliga tre villkor ska vara uppfyllda. 

 
Fiske får inte utan lov bedrivas närmare än 100 m om det fasta 
redskapet har märkts ut på föreskrivet sätt 
Såväl rörliga redskap som nät, ryssja, långrev som fasta redskap skall 

utmärkas så att de syns och märkas med vem som fiskar. 
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Fiske – Vad gäller?? 
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Fritidsfiskare får inte sälja sin fångst! 
 

Den som fiskar med stöd av enskild rätt i havet utan fiskelicens 
eller personlig fiskelicens får inte sälja sin fångst! 

 
Fiske i näringsverksamhet, yrkesmässigt fiske, dvs för att sälja 
fångsten, krävs: 
• Vid fiske med fartyg i havet – fiskelicens 
• Vid fiske i näringsverksamhet med stöd av enskild rätt i havet, dvs 

fiske på eget vatten - fiskelicens eller personlig fiskelicens 
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Fiske – Vad gäller?? 
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Fiskelicens får beviljas om: 
• Fisket bedrivs i näringsverksamhet 
• Fisket har anknytning till svensk fiskerinäring 
• Fartyget som används är registrerat 
• Motsvarande fiskekapacitet har förts ut ur den svenska flottan 

 

Personlig fiskelicens kan beviljas för yrkesmässigt fiske som inte 
kräver fiskelicens, tex fiske i havet utan fartyg: 
• Fisket bedrivs i näringsverksamhet 

 

Tre villkor ska vara uppfyllda för att det ska vara näringsverksamhet: 
 självständighet 
 vinstsyfte 
 varaktighet 
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Fiske – Vad gäller?? 
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Fiske med fasta redskap: FIFS 2004:36 
Fiske med fast redskap, ryssjor och visst nätfiske  
5 kap 6 § Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter samt fiske med nät efter lax och öring är förbjudet fr.o.m. den 1 april 
t.o.m. den 30 juni i kustvattenområdet i Östersjön norr om latituden 62 55 N. Den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens får dock 
påbörja fisket den 17 juni.  
Under de tider och inom de områden som anges i första stycket gäller förbud mot allt fiske med nät som har en större maskstorlek än 120 
millimeter.  
I Östersjöns delområde 31 inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 
1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december, dock får fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober fiske 
bedrivas med nät med mindre maskstorlek än 37 millimeter.  
Länsstyrelsen får, om det från fiskevårdssynpunkt kan tillåtas, efter ansökan medge den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens tillstånd 
att utan hinder av bestämmelserna i  
1. första stycket, fiska i området mellan latituden 62 55 N och länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län med högst två fasta 
redskap fr.o.m. den 12 juni samt med fasta redskap efter strömming, eller  
2. tredje stycket, fiska med nät. 22  
Fasta redskaps ledarmar får sättas ut innan fiske är tillåtet. Fiskhuset eller andra anordningar avsedda för att fånga fisk får inte till någon del 
anslutas till ledarmarna innan fiske är tillåtet. Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan 
vatten fram tills fiske är tillåtet. (HVMFS 2014:21).  
7 § I Östersjöns delområde 23 (Öresund) får fast redskap, som i någon del är högre än 1,5 meter, sättas ut i enskilt vatten endast efter 
tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd får förenas med de villkor som behövs från fiskevårdssynpunkt.  
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Fiske – Vad gäller?? 
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FIFS 2004:36, 5 kap 8 §  

Det framgår av 9 a § fiskelagen att fiske utan stöd av licens eller enskild fiskerätt får 

bedrivas med sammanlagt högst sex ryssjor (12 strutar). Den som bedriver fiske i 

Östersjön med stöd av fiskelicens får samtidigt fiska med sammanlagt högst 400 

ryssjor (800 strutar). Vid fiske med sådana redskap får bifångster av undermålig fisk 

inte behållas ombord. Redskap ska under tillåten tid vittjas minst en gång vart tredje 

dygn. Vid vittjning ska undermålig fisk hanteras på sådant sätt att den kan 

återutsättas levande.  

Vid fiske i Östersjön ska en ryssja eller ett fast redskap, om nätmaskorna i fiskhuset 

understiger 60 millimeter, vara försett med två cirkulära flyktöppningar med en 

minsta diameter om 60 millimeter placerade på vardera sidan av varje fiskhus.  

Fiske med stöd av sådant ålfisketillstånd som avses i 3 kap. 1 § andra stycket, och 

fiske i Östersjöns delområde 31, får dock bedrivas med redskap utan flyktöppningar. 

(HVMFS 2014:21). 
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Sök fiskelicens! 
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Om du vill fiska och om du vill sälja! 
Efterfrågan finns både för färsk fisk och till beredning! 
Du kan också arrendera enskilda fiskevatten för ditt fiske! 
 
… och det kostar ingenting att söka! 
 

 
 
 


