SPORTFISKA RÄTT PÅ VÄTTERN
Vi hoppas att din fisketur till Vättern med dess unika omgivning blir spännande. Bladet innefattar de viktigaste reglerna för
sport- och kräftfiske som utförs utan stöd av enskild fiskerätt.
SPORTFISKEREGLER
Du är välkommen att från strand eller båt meta, pimpla, spinn-,
haspel- eller flugfiska. Detta handredskapsfiske får fritt bedrivas
över hela Vättern. Vättern avgränsas i Motala av Storbron och i
Karlsborg av Kanalbron samt i övrigt av räta linjer mellan de två
yttersta mynningsuddarna av tillrinnande vattendrag.
Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten samt på
enskilt vatten utanför s.k. öppen strand. Högst 10 beten får
samtidigt användas vid fiske från båt. Det är ej tillåtet att vittja nät
under en trolling- eller utterfisketur.
Vid handredskapsfiske, trolling- lod- eller utterfiske söder om
begränsningslinjen (se karta) får du endast använda en krok per
bete. Kroken får vara enkel-, dubbel- eller trekrok. För dessa
fiskemetoder gäller också en fångstbegränsning per person och
dygn om tre fiskar av arterna röding, öring eller lax och av
dessa får högst två fiskar vara rödingar.
Det är förbjudet att fiska med krokredskap i avsikt att hugga eller
rycka fast kroken eller krokarna utvändigt på fisken. Vid fiske får
inte heller användas krokredskap som särskilt anpassats för
ryckfiske.
Observera att allt fiske inom 100 meter från fasta redskap och
fiskodlingar är förbjudet.
ÖPPEN STRAND
Begreppet öppen strand är av gammalt ursprung och unikt för
Vättern. Regeln innebär att Du får bedriva trollingfiske och dragrodd
på enskilt vatten utanför öppen strand. Obs att rätten inskränks av
reglerna för fredningsområden/tider i vissa områden, se egen rubrik.
Områden som inte har öppen strand är norra Vätterns skärgård
samt trängre vikar och sund. Öppen strand saknas också i Hargeoch Forsavikarna samt inom allt enskilt vatten i Motalaviken och i
Gopöfjärden öster om Gopön och Sjöholmen.
På enskilt vatten i områden utan öppen strand bestämmer fiskerättsägarna hur trollingfiske, dragrodd och utterfiske får bedrivas.
Till vissa områden i norra skärgården säljs trollingfiskekort med
särskilda bestämmelser.

MÄRKT FISK
Om Du fångar en märkt fisk över minimimåttet sänder Du märket
och fångstuppgifter (längd, vikt, redskap, datum, plats, namn) till
Sötvattenslaboratoriet, 178 93 Drottningholm. Som tack för hjälpen
får Du ersättning för porto och information om fisken. Önskar Du
märket i retur påtalar Du det i brevet. Märkt fisk under gällande
minimimått skall återutsättas.

Överseglingsbara redskap kortare är 300 meter kan vara utmärkta
med röda, orange, gula eller vita fiskekulor, men vi rekommenderar
vålar, vilka ur säkerhetssynpunkt syns bäst.

MINIMIMÅTT
Enligt lag gäller: kräfta 10 cm, harr 35 cm, öring 50 cm, röding 50
cm, gös 45 cm, lax 60 cm och ål 70 cm.

Även kräftsumpar skall vara märkta med användarens namn och
adress eller telefonnummer.

• Fisk mäts från nosspets till stjärtfenans yttersta spets. Stjärtfenan
ska vid mätning vara naturlig och ej tryckas ihop.
• Kräfta mäts från pannben till ytterände av utsträckt stjärt.
• Tillvaratagen fisk med angivet minimimått skall föras iland hel.
• All fisk under minimimått skall omedelbart släppas tillbaka!
Vi förutsätter
Att Du hanterar fisk som skall återutsättas på sådant sätt att skador
undviks. Bl a skall tiden i luft minimeras.
KRÄFTFISKE PÅ ALLMÄNT VATTEN
Kräftfiske får bedrivas på allmänt vatten under helger, från fredag
kl 17.00 till söndag kl 17.00, fr.o.m. den andra fredagen i
augusti t.o.m. den andra söndagen i september. Max 6 burar
per person är tillåtet. Det är inte tillåtet att fånga kräftor på allmänt
vatten vid dykning. Utmärkning av kräftburarna skall ske med röd,
orange, gul eller vit fiskekula om minst 15 cm diameter samt med
fiskarens namn, adress/telefonnr, samt ett F (för fritidsfiskare).
Dunkar och liknande godkänns inte. Det skall finnas minst 2
cirkulära flyktöppningar om minst 28 mm diameter i alla kräftburar
med maskstorlek under 50 mm. Flyktöppningarna skall placeras i
nedre kanten av redskapets sida på en plats där de inte kan
blockeras. I redskap utan plan botten skall öppningarna placeras
diagonalt på motsatta sidor så att minst en väg förblir oblockerad
oavsett redskapets läge. Vi ser helst att flyktöppningarna placeras i
redskapens hörn dit kräftorna söker sig vilket gynnar den naturliga
storlekssorteringen.
UTMÄRKNING AV NÄT OCH FASTA REDSKAP
Nedan ser Du hur nät och fasta redskap skall vara utmärkta. Gå
inte nära fiskeredskap med båten om Du är osäker på utmärkningen.

ENSKILT – ALLMÄNT VATTEN
Enkelt uttryckt är allt vatten inom ett avstånd av 300 meter ut från
land samt runt öar av minst 100 meters längd enskilt. I de fall 3meters djupkurvan går längre ut än 300 meter är allt vatten innanför
kurvan enskilt. Det innebär att hela vattenområdet i norra Vätterns
skärgård är enskilt. Dessutom innebär den s.k. kilometerregeln och
enklavregeln att Hargeviken, Motalaviken och del av Röknasundet
är enskilt. Allt övrigt vatten är allmänt.

Alla redskapsmarkeringar skall märkas med namn och adress eller
telefonnummer samt bokstaven F för dig som bedriver fritidsfiske på
allmänt vatten och ER om Du fiskar med stöd av enskild fiskerätt.

VAD HÄNDER OM DU BRYTER MOT FISKEREGLERNA?
Först och främst försämrar Du den framtida fiskemöjligheten för dig
själv och andra!
Du kan dömas till böter eller fängelse i högst 2 år och din båt och
dina fiskeredskap kan bli beslagtagna och tas ifrån dig.
Fakta om Vättern!
Längd 135 km
Bredd 31 km
Yta 1912 km2
Volym 74 km3

Höjd över havet 88 m
Största siktdjup ca 17 m
Största djup 128 m
Utbytestid 60 år

FÖR ALLAS SÄKERHET
Se till att nödraketer och övrig säkerhetsutrustning finns med i
båten. Använd ALLTID flytoverall eller flytväst på Vättern.
Vid olycka: ring 112 och begär sjöräddning.
VHF-radio: Anropa Sweden rescue på kanal 16.
För information om militära skjutningar i Vättern ring 020-764 000
eller använd VHF kanal 14 ”Sjöbevakning Karlsborg”.

FÖRBUDS- OCH FREDNINGSOMRÅDEN/TIDER
Inom de tre fiskeförbudsområdena Tängan, Norrgrundet och
Fingals (se karta) är allt fiske med undantag av fiske efter kräftor
med burar, förbjudet året runt. Syftet med områdena är att minska
fisketrycket för att i första hand skydda rödingen.
Inom fredningsområde 1 – 7 (se karta) samt allt enskilt vatten söder
om begränsningslinjen (se karta) gäller fiskeförbud från och med 15
september till och med 31 december. Handredskapsfiske får dock
bedrivas inom fredningsområden och fredat enskilt vatten om
metoden som sådan inte kräver användning av båt. Fiske får även
bedrivas med mjärdar och burar. Trolling, dragrodd och utterfiske är
inte tillåtet med undantag av 1-31 december. Syftet med fredningen
är att skydda främst sik, öring och röding under lektiden och dessa
arter skall under fredningstiden omedelbart återutsättas oavsett
fångstmetod.
I samtliga vattendrag som mynnar i Vättern är allt fiske efter lax och
öring förbjudet från 15 september till och med 31 december.

Fiskekula

Vålar, minsta höjd 1,2 m

I 13 vattendrag samt i åarnas mynningsområden i Vättern inom en
radie om 300 m från mittpunkten i mynningen gäller fiskeförbud
mellan 15 april och 30 maj (se karta). Syftet är att skydda harren
under leken.

Länsstyrelserna i Örebro, Jönköpings, Östergötlands och Västra Götalands län är ansvarig för informationen på detta blad, som är översiktlig och inte har någon rättsverkan. 2018-07-02

Följande beskrivning och GPS-positioner (WGS 84) anger
gränslinjer för Vätterns frednings- och fiskeförbudsområden
(se även översiktskarta).
1. Huskvarna
Området begränsas i öster och söder av land,
norr av räta linjer mellan följande positioner.
Pkt
Lat. N
1 Rosenlunds västra sida
57 47,00
2 Position
57 49,18
3 Mellan Norrängen och Brunnsbo 57 49,18

i väster samt i
Long. E
14 12,63
14 12,63
14 16,13

2. Västra Vättern
Området begränsas i väster av land, i norr av södra gränsen
till område 5, i sydost av västra gränsen till område 1 och i
öster av en linje på ett avstånd av 1000 meter från land.
3. Visingsö
Området begränsas i norr av fiskeförbudsområdet
Norrgrundet samt i söder, väster och öster av räta linjer
mellan följande positioner.
Pkt
Lat. N
Long. E
1 Näsuddens sydspets
57 59,86
14 16,53
2 SSV Näsudden
57 59,64
14 16,43
3 VSV Näsudden
57 59,64
14 15,93
4 V Visingsö
58 04,08
14 18,83
5 Gräns fiskeförb.omr. Norrgrundet 58 07,50
14 22,00
6 Gräns fiskeförb.omr. Norrgrundet 58 07,50
14 27,20
7 Position
58 05,53
14 25,83
8 Sanduddens ostspets
58 05,53
14 24,90
4. Borghamn – Bölagrund
Området begränsas i söder, väster och norr
mellan följande positioner.
Pkt
Lat. N
1 Anudden
58 22,57
2 NNV Bölagrund
58 29,06
3 ONO Kampudden
58 29,23
4 Kampuddens nordspets
58 28,62
5. Flisan – Karlsborg – Ombo öar
Området begränsas i söder, väster och öster
mellan följande positioner.
Pkt
Lat. N
1 Udden OSO Spaken
58 22,38
2 SO Flisen
58 22,38
3 O Rissnäset
58 34,97
4 VNV Höjens grund
58 36,07
5 OSO Granvik
58 37,24
6 Position
58 37,10
7 Huvudöns sydspets
58 37,25
8 Udden SSO Djäknesundet
58 37,58

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

OSO Glättenäs sydspets
SV Orrholmen, fyr
Gräns fiskeförbudsomr Tängan
Gräns fiskeförbudsomr Tängan
O Stora Röknen
NO Lilla Röknen
OSO Hårdingsviken, Stora Aspön
V Smedudden
V Gopön
V Gåsnäs, fyr
V Lemmingstorpeviken
V Lilla Hals
Gräns fiskeförbudsomr Tängan
Gräns fiskeförbudsomr Tängan
Gräns fiskeförbudsomr Tängan
NO Jungfrun, fyr
SV Jungfrun, fyr
SO Jungfrun, fyr
SSV Fjuk, fyr
SSO Sandön
Udden Sv Lindenäs

58 39,07
58 41,20
58 38,35
58 38,35
58 41,47
58 43,20
58 45,42
58 44,97
58 39,42
58 37,57
58 35,73
58 34,97
58 33,61
58 31,90
58 31,90
58 30,65
58 28,63
58 28,63
58 31,97
58 31,97
58 34,12

14 38,67
14 47,45
14 45,40
14 48,90
14 51,17
14 48,07
14 52,02
14 57,54
14 53,04
14 53,67
14 51,49
14 49,05
14 47,64
14 46,75
14 45,84
14 44,57
14 41,17
14 44,27
14 47,10
14 52,82
14 54,80

7. Östra Vättern
Området begränsas i öster av land, i söder av norra gränsen till
fredningsområde 1 Huskvarna, i norr av latituden genom färjeläget i
Gränna (58 01,80 N) och i väster av en linje på ett avstånd av 1000
m från strandlinjen. Området omfattar dock inte den del som
innefattas i fiskeförbudsområdet Fingals.

Karta över Vätterns fredningsområden, gränslinjer m.m.
Fredade harrvattendrag
H1=Hjoån
H2=Hjällöbäcken
ASKERSUND
#
H3=Skämningsforsån
H4=Holmån
H5=Rödån
H6=Svedån
#
Begränsningslinje
H7=Gagnån
H8=Hornån
Fiskeförbudsområde
H9=Knipån
Tängan
H10=Hökesån
#
H11=Domneån
H12=Dunkehallaån
H13=Röttleån KARLSBORG
Område 5
Flisan-Karlsborg-Ombo öar

av räta linjer
Long. E
14 23,03
14 29,93
14 35,42
14 33,27
14 33,57
14 34,20
14 34,20
14 33,80

H1

HJO

6. Norra Vättern
Området begränsas i söder, väster och öster av räta linjer
mellan följande positioner.
Pkt
Lat. N
Long. E
1Glättenäs sydspets
58 39,49 14 38,26

#

Fiskeförbudsområde
Norrgrundet

#

Område 2
Västra Vättern

ÖDESHÖG
H2

Område 3
Visingsö

H3

#

H5
H6
H8

Fiskeförbudsområde
Fingals

H13

H9

Fingals
Förbudsområdet är beläget väster om Fingalshamn och begränsas i
öster av gränsen mellan enskilt och allmänt vatten, i söder av
latituden 57 52,00 N, i väster av räta linjer mellan punkterna i
positionerna 57 52,00 N, 14 13,50 O och 57 58,50 N, 14 18,50 O
samt i norr av latituden 57 58,50 N.

H10

Område 7
Östra Vättern

HABO
H11

#

Område 1
Huskvarna

BANKERYD
H12

Fiskeförbudsområde
Båtramp
Fredade harrvattendrag
Fredningsområde
Tätort

# GRÄNNA

#

H7

Norrgrundet
Fiskeförbudsområde beläget norr om Visingsö begränsas av räta
linjer mellan följande punkter.
Pkt
Lat.N
Long.E
1 NV Visingsö
58 07,50 14 22,00
2 O Pettera udde
58 20,00 14 28,30
3 V Älvarums udde
58 20,00 14 32,00
4 NO Visingsö
58 07,50 14 32,00

Område 8
Motalaviken

#

#

H4

Long.E
14 40,00
14 44,00
14 50,00
14 46,75

#

VADSTENA

FISKEFÖRBUDSOMRÅDEN
begränsas av

MOTALA

Område 4
Borghamn-Bölagrund

8. Motalaviken
Fredningsområde för sik där nätfiske är förbjudet mellan den 15 okt
och 15 dec. Området innefattar allt vatten ut till 6 m djupkurva.

Tängan
Fiskeförbudsområde beläget söder om St. Röknen
räta linjer mellan följande punkter.
Pkt
Lat.N
1 O Karlsborg
58 31,90
2 V Storgrund, St Röknen
58 38,35
3 O Storgrund, St Röknen
58 38,35
4 S sydmärke, Mellön
58 31,90

Område 6
Norra Vättern

#

av räta linjer
Long. E
14 39,85
14 47,12
14 50,27
14 49,72

#

#

0

®
4,5

9

18 km

HUSKVARNA

JÖNKÖPING

Kartkälla: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Bakgrundskarta: © Sjöfartsverket.
© GIS-funktionen Länsstyrelsen i Jönköpings län

För mer information om fisket och fiskebestämmelserna
se informationstavlorna runt sjön, besök www.vattern.org
eller kontakta Länsstyrelsernas fiskefunktioner
Örebro län
010-224 80 00
Östergötlands län
010-223 54 00
Jönköpings län
010-223 60 00
Västra Götalands län
010-224 40 00
Länsstyrelsens fisketillsyn
070-600 91 51

