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SKYDDA OCH HANTERA 
FISKEN PÅ RÄTT SÄTT
för en fiskrikare framtid

Mer information:
www.upplandsvasby.se/fiske

www.sportfiskarna.se

Upplands Väsby kommun i samarbete med
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INLEDNING

För att våra invånare under ytan ska må så bra som möjligt nu och i 
framtiden har Upplands Väsby kommun tillsammans med Sportfiskar-
na tagit fram en instruktion som beskriver hur du fiskar smart för en 
fiskrikare framtid.

Våra fiskbestånd är idag utsatta för giftutsläpp, förstörelse av deras vikti-
ga livsområden och överfiske. Lekmogna fiskar är viktiga för beståndets 
framtid. Trots att fisken lägger mycket rom, ibland så mycket som 500 
000 romkorn är det enbart 2–3 % av romkornen som överlever hela 
vägen till att själva bli lekmogna och sprida sina gener vidare.  Slutsatsen 
av detta blir naturligtvis att fisken är väldigt utsatt när den leker på vå-
ren. En särskilt utsatt art är Aspen (Aspius aspius) som är fredad enligt 
lag under perioden 1 april till 31 maj i alla tillrinnande vattendrag till 
Mälaren.

Så här skyddar du lekfisken
• Fiska inte när fisken leker. Låt den vara ifred.
• Om du råkar få en lekande fisk på kroken, lossa den försiktigt i 

vattnet.
• Sprid kunskapen till dina vänner och tillåt aldrig någon överfiska på 

lekfisk.

UTRUSTNINGSTIPS

Innan du ger dig ut på din fisketur, se över din utrustning för både din 
och fiskens skull.

• Se över din lina, så att den är skadefri. Om du ska köpa en ny så 
välj gärna en något grövre, det är enklare att hantera en större fisk, 
men även lättare att rädda draget vid ett eventuellt bottennapp.

• Undvik för lätt utrustning, då ett allt för mjukt spö och/eller tunn 
lina medför att fisken måste drillas en längre tid, och då kan drab-
bas av mjölksyra. 

• Om du fiskar efter gädda, - använd en tafs! Då skyddar du linan 
från gäddans hundratals tänder. Den huggvilliga gäddan slipper 
även att få ett drag som sliter sig i munnen. 

• Fisken hugger ofta hårt mot betet, vilket medför att moderna drag 
ofta skadar fisken mer än nödvändigt. På en vanlig trekrok räcker 
en hulling för att kroka en stor gädda, samtidigt som det blir betyd-
ligt enklare att ta ut krokarna ur fiskens mun. Det blir skonsammare 
för fisken. Hullingar kan enkelt plattas till med en grövre tång, och 
ett tips kan vara att köpa en kraftavbitartång, som både kan platta 
till hullingar samt klippa kroken om så behövs.  

HANTERA FISKEN RÄTT

Ibland hugger gammelgäddan, den storvuxna aspen eller monstergösen. 
De stora fiskarna är viktiga för alla invånare i vattnet, dels för att de 
håller småfiskbeståndet i schack, dels på grund av deras gener. En stor 
fisk har mer rom i sig och har bra gener eftersom den blivit stor. Detta 
är egenskaper som man vill sprida vidare till den fortsatta utvecklingen 
av fiskbeståndet. 

Om du har lyckan att fånga en drömfisk och vill släppa tillbaka den bör 
du göra så här

• Ha alltid med dig en ordentlig tång och håv med finmaskigt nät 
att landa fisken i. Tången behöver du när du ska kroka av fisken.  
Fiskens slemskikt skadas lätt av grova- och knutna maskor.

• Ha alltid blöta händer. Fiskens slemskikt är känsligt och kan liknas 
med människans hud. Skrapar man bort slemskiktet blir fisken 
känslig för bakterieangrepp och följdsjukdomar som ofta slutar med 
en plågsam död. 

• Ha fisken i vattnet hela tiden. 
• Vid vägning ska fisken vägas i håven eller i en ”vågsäck”. Fisken är 

skapt för att simma i tyngdlöst tillstånd och om fisken hängs lodrätt 
i luften kan organ och ryggrad skadas. 

• Om du ska fota fisken, förbered kameran medan fisken är i håven/
vågsäcken. Ta snabbt upp fisken några sekunder och ta bilder. 

• Vid återutsläpp, för ut fisken försiktigt i vattnet. Se till att den hål-
ler balansen och släpp sedan fisken försiktigt. OBS! Dra inte fisken 
framåt och tillbaka i vattnet för att ge den syre, mest syre får den 
om den får ligga fritt i vattnet. 


