
Insjöfiske på Gotland/Lojsta 

 
Det finns möjlighet att fiska i gotländska insjöar/träsk, om man vet var man köper fiskekort, 

läs om det här https://www.fiskelandgotland.se/sotvattensfiske. Alla sötvatten på Gotland är 
enskilda och fisket tillhör fiskerättsinnehavaren. Utan fiskekort eller annan typ av tillåtelse är det 
förbjudet att fiska i de träsk, bevattningsdammar, vattenfyllda kalkbrott och vattendrag som 
finns runt om på ön. I nuläget finns det en handfull upplåtna fiskevatten som man kan lösa 
fiskekort till eller på annat sätt får tillåtelse att fiska i. Tänk på att alltid försäkra dig om vilka 
regler som gäller för just det vatten du tänkt fiska i innan du påbörjar ditt fiske! Det här bladet 
beskriver fiske i Lojstaträsken. 

 
Avseende Lojstaträsken gäller följande: 
Ca 4 mil från Visby i sydlig riktning ligger Lojsta och sjöarna Slottsträsk, Broträsk, Rammträsk, 
Fridträsk och Bjärsträsk. I dessa för Gotland unika sjöar med djup uppåt 17-18 meter 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 av 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. Isättande av egen båt är inte tillåtet. 

Kontaktpersoner för fiskekort och båt/kanotuthyrning: 
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) 
Sören Olofsson:  0705 48 81 08 (båt) 

Fiskekort 
Fiskekort kan även köpas digitalt via Swish till nummer 123-122 48 07. Betalningen via Swish 
gäller som kvitto på fiskekortet och ska visas vid anmodan. Fiskekortspriser (tiderna avser 
kalenderdygn): Dygnskort 40 kronor. Veckokort 150 kronor. Årskort 300 kronor. Fritt mete för 
barn och ungdomar t o m 15 år. Allt fiske med kastredskap löser man fiskekort till. 

För fiskeregler och mer info: www.lojsta.se 

 

Tänk att det är så fantastiskt att  
åka ut med en båt på morgonen på en sjö, kasta ut sitt metspö eller kastspö och se om man får 

något, sitta där tills man får något, åka iland och trä upp fångsten på en gren, tända en brasa, och 

lägga på fisken på den och sedan äta upp den som den är. Livskvalitet. 

 

  
 

https://www.fiskelandgotland.se/sotvattensfiske
http://www.lojsta.se/


På bilderna ses Sören Olofsson som bestod med båten och roendet och redskapen, Riina Noodapera 

tog bilderna och hade matsäcken och betet….de fina tallrikarna som syns i bild är kasserade takspån 

och de kan användas som tillfälliga engångs skärbrädor som sedan ger extra glöd till grillelden. Bra till 

sjömat och skogsmat. Något att tänka på inom upplevelseturismen i mindre sällskap.  
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