
Hjälmaren 
–Fiskeregler för dig som 
fritidsfiskar i Hjälmaren

Till dig som fiskar
Alla som fiskar är skyldiga att känna till de 

bestämmelser som gäller för fisket. Samt-
liga fiskebestämmelser finns reglerade i 

fiskelagen (1993:787), förordning om fiske 
(1994:1716) och som föreskrift i 
Havs- och vattenmyndighetens
författningssamling (2004:37).

Denna broschyr beskriver de
viktigaste reglerna för fritidsfisket i

Hjälmaren. Utförligare
information kan du få genom att

kontakta länsstyrelserna i
Södermanland, Västmanland

och Örebro län.

Trevlig fisketur!

Hjälmaren erbjuder goda möjligheter till fritidsfiske och 
yrkesfiske. Vi behöver därför vårda bestånden – så att vi 
även i framtiden kan fiska i Hjälmaren. 
 Allt fiske delas upp i två kategorier: fritidsfiske och 
yrkesfiske. Som fritidsfiske räknas sportfiske och fiske till 
husbehov. För att få yrkesfiska på allmänt vatten krävs 
särskilt tillstånd och särskild licens. 
 Den här broschyren vänder sig till dig som fritidsfiskar 
i Hjälmaren. Broschyren beskriver de viktigaste reglerna 
som du måste känna till. Samtliga fiskebestämmelser 
finns reglerade i fiskelagen (1993:787), förordningen 
om fiske (1994:1716) och som föreskrift i Havs- och 
vattenmyndighetens författningssamling (2004:37).

Allmänt eller enskilt vatten
Hjälmarens vatten delas in i allmänt och enskilt vatten. 
I allmänt vatten tillhör fiskerätten staten, vilket innebär 
att fisket i stor utsträckning är fritt för alla. Fiskerätten i 
enskilt vatten tillhör fastighetsägaren.
 Vad som utgör allmänt respektive enskilt vatten  
regleras i vattengränslagen (1950:595). Kartan på andra 
sidan visar den ungefärliga gränsen mellan allmänt och 
enskilt vatten samt gränsen för frifiskeområdet i Mellan-
fjärden. Gränsdragningen är översiktlig och har ingen 
rättsverkan.

Fiskemetoder i allmänt vatten 
och i Mellanfjärden
I allmänt vatten och i Mellanfjärden, där fisket är fritt, får 
följande redskap användas:
• Handredskap (spö, plik, drag och liknande).

• Max 100 meter bottensatta nät. Näten får 
vara max 3 m höga. Näten får inte kopplas 
samman med andra fiskares redskap.

• Högst en långrev med max 100 krokar, 
inte uppflötade. Dessa får inte kopplas 
samman med andra fiskares redskap.

• Max 6 ryssjor eller burar. Vid fiske med 
ryssjor får max 6 strutar användas.

Redskapsbestämmelserna gäller per person. Varje  
fiskare får, förutom vid handredskapsfiske, använda 
max 6 redskap vid ett och samma tillfälle. Vid dörj-, 
utter- och trollingfiske är det dock max 10 beten per  
båt som får användas.

Fiskemetoder i enskilt vatten
I enskilt vatten är handredskapsfiske också tillåtet med då 
med högst 10 krokar per person. Fiskemetoden får heller 
inte kräva användning av båt. Det innebär att utter-, trol-
ling-, dörj- och dragroddsfiske är förbjudet för den som 
inte har fiskerätt. Den som inte har fiskerätt får inte heller 
använda ståndkrok, angeldon eller sax.

Förbjudna fiskemetoder i hela sjön
Fiske med nät är förbjudet 
där maskstorleken är mel-
lan 40 och 120 mm. De 
maskstorlekar som anges 
i bestämmelserna avser 
sträckt maska, det vill säga 
diagonallängd (se bilden). 
Det är förbjudet att använda krokredskap för att hugga 
eller rycka fast krok i fisken.

Minimimått i hela sjön
För vissa fiskarter finns ett minimimått angivet för hur 
lång fisken måste vara för att du ska få fånga den. Måttet 
avser avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta 
spets. I Hjälmaren är minimimåttet för gös 45 cm och för 
kräfta 10 cm. Fisk och kräfta som är mindre än mini-
mimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i sjön.

Särskilda fiskeförbud
I den del av Mellanfjärden där fisket är fritt är nätfiske 
förbjudet från 1 maj till och med 31 augusti. Fiske efter ål är 
förbjudet i hela Hjälmaren och i Hjälmarens till- och från-
rinnande vattendrag. Detta gäller fram till det första vand-
ringshindret. Det är också förbjudet att fiska närmare än 
100 m från fast fiskeredskap eller vattenbruksanläggning.

Kräftfiske
För att få fiska kräftor i Hjälmarens allmänna vatten krävs 
särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Sådant tillstånd ges bara 
till licensierade yrkesfiskare.

Utländska medborgare
Vid fiske med handredskap gäller samma regler för 
svenska och utländska medborgare. Övrigt fritidsfiske 
som sker utan stöd av enskild fiskerätt kräver stadig-
varande bosättning i landet eller särskilt tillstånd från 
länsstyrelsen.

Utmärkning och märkning av fiskeredskap
Fiskeredskap (undantaget handredskap) som används 
ska utmärkas och märkas. Utmärkningen ska visa 
redskapens läge och utsträckning i vattnet och om det är 
överseglingsbart eller inte. För att visa redskapets riktning 
märker man ut västsektorn och ostsektorn på olika sätt. 
En vakare i västsektorn 
har två flaggor och två 
ljusreflexer, medan en 
vakare i ostsektorn har en 
flagga och en ljusreflex. 
Västsektorn inkluderar 
nord och ostsektorn in-
kluderar även syd.

Märkningen som visar vem som fiskar ska vara tydlig 
och placeras på vakaren eller på fiskekulan. Märkningen 
ska tala om:
1. Fiskarens fullständiga namn och adress eller namn 

och telefonnummer.

2. Vilken kategori av fiskande det är. Fritidsfiskare ska 
märka med stora bokstaven F. Den som fiskar med 
stöd av enskild fiskerätt ska märka med ER.

De vanligaste utmärkningarna i Hjälmaren
Här presenteras och förklaras de vanligaste utmärkning-
arna som du kan se på Hjälmaren.

Fast fiskeredskap
Vakare som markerar 
fast fiskeredskap eller 
vattenbruksanläggning 
ska vara minst 2 m 
ovanför vattenytan, ha 
ett gult kryss som topp-
tecken och flaggor som 
markerar väderstreck.

Överseglingsbara fiskeredskap kortare än 300 m
Överseglingsbara red-
skap kortare än 300 m 
ska märkas ut med fiske-
kula eller cylinder som 
ska vara röd, orange, gul 
eller vit. Redskap som är 
längre än 50 m ska mär-
kas ut med en fiskekula i 
vardera ände och fiskekulans diameter ska vara minst 15 
cm. Redskap som är kortare än 50 m kan märkas ut med 
endast en fiskekula som ska vara minst 15 cm i diameter 
eller en cylinder som ska vara minst 20 cm lång och 6 
cm i diameter. Denna utmärkning är framför allt avsedd 
för kortare nät,enstaka burar, mjärdar och ryssjor. Istället 
för kula eller cylinder får dessa redskap märkas ut med 
vakarstänger för att synas bättre.

Överseglingsbara fiskeredskap längre än 300 m
Redskapen ska märkas 
ut med vakare på var-
dera sida om nätet och 
vara minst 1,2 m ovan-
för vattenytan.  
Redskap ska gå att segla 
över utan att båtar som 
normalt finns inom 
området fastnar eller förstör redskapet. Utmärkningen 
används oftast av licensierade yrkesfiskare.
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Länsstyrelsen i Södermanland 
Stora Torget, Gränden
611 86 Nyköping
010-223 40 00
sodermanland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Länsstyrelsen i Västmanland
Västra Ringvägen 1, 721 86 Västerås
010-224 90 00
vastmanland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastmanland Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00

orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro



Fiska i Hjälmaren
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö med en 
areal på 480 km². Sjön är en grund och näringsrik 
med ett medeldjup på 6 meter och maxdjup på 
22 meter. Förhållandena i sjön gör att fiskarter 
som gillar varmare vatten trivs. 

I Hjälmaren finns 24 fiskarter och signalkräfta. Ur 
fiskesynpunkt är de mest eftertraktade arterna 
gös, abborre, gädda och signalkräfta. Dessutom 
finns en mängd andra fiskarter, till exempel 
brax, mört, benlöja, ruda, gers, sarv, asp, sutare, 
björkna, faren, nors, sik, nissöga med flera. 

Hjälmaren har allmänt vatten och enskilt 
vatten. Fisket är fritt för alla i allmänt vatten 
och i Mellanfjärdens frifiskeområde. Det fria 
fisket är dock begränsat både i tid, redskap och 
redskapsmängd (se andra sidan). I hela Hjälmaren 
gäller dessutom fritt handredskapsfiske.

Kartan nedan visar indelningen av Hjälmarens 
vattenområden. Gränsdragningen är översiktlig 
och har ingen rättsverkan.

Gädda

Gäddan är en utpräglad rovfisk. På sommaren söker den sig 
ofta till djupare vatten. Är i övrigt en relativt stationär fisk som 
genom kortare rusher från sina ”ståndsplatser” fångar sitt byte 
genom överrumpling.

Benlöja

Benlöjan är en liten silverglänsande skönhet som gärna 
simmar ytligt i stora stim. Närkes landskapsfisk och i likhet 
med norsen en mycket viktig födofisk för gädda, gös och 
abborre.

Gös

Gösen är en gäddlik abborrfisk. Viktig yrkes- och 
husbehovsfisk och en mycket populär matfisk. Gösen är 
dessutom Västmanlands landskapsfisk. 

Mört

Mörten är en av våra vanligaste karpfiskar. Lever nära 
stranden, gärna i anslutning till vattenvegetation. Viktig 
bytesfisk för gädda.

Asp

Aspen är den enda av våra karpfiskar som är en utpräglad 
fiskätare och blir därför storvuxen. Sällsynt och upptagen i 
Artdatabankens röda lista, upptagen i EU:s art- och habitat- 
direktiv och med ett eget nationellt åtgärdsprogram är aspen 
mycket skyddsvärd.

Abborre

Abborren är en relativt stationär stimfisk, med högst 
varierande tillväxt. Tillsammans med gäddan är abborren 
sportfiskarens populäraste fångst.

Nors

Norsen är en småvuxen laxfisk som luktar gurka. Simmar i stim 
ute i de fria vattenmassorna. Hjälmarens i särklass viktigaste 
byte för sjöns gösar.

Nissöga

Nissöga är en liten och ovanlig fisk som sällan fångas med 
konventionella fiskemetoder. Den är mycket stationär, 
nattaktiv och bottenlevande. Föredrar sandbottnar där den 
dagtid ligger nedgrävd.


