
8. Jakt och fiske
Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten utan regleras i jaktlagen och 

fiskelagen. Allemansrätten har ändå stor betydelse för både jakten och fritidsfisket 

i och med att de hör till våra vanligaste fritidsaktiviteter. 

Fiske
Fiskekort och fiskeplatser
Du behöver ofta ett speciellt fiskekort för att få fiska i sjöar och vattendrag. Ta 

alltid reda på vad som gäller innan du beger dig ut på en fisketur. Det går ofta bra 

att fiska från privata stränder och bryggor, så länge de är tomma och inte ligger i 

anslutning till bostadshus. Tänk på att respektera den som äger platsen. 

Fredade och fridlysta arter
När fiskarna leker på våren kan vissa arter vara fredade.  Med det menas att 

du under den perioden måste släppa tillbaka fisken direkt om du får en sån på 

kroken. Det kan också finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Några 

arter är helt fridlysta, till exempel mal, som du inte får ta upp alls. 

Skräp
Håll koll på drag, linor och skräp under fisketuren. De hör inte hemma i naturen 

men är lätta att glömma kvar. Djur kan lätt fastna i skräpet och skada sig mycket 

allvarligt.

Lagar och regler
Regler för fisket finns i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i Fiskeriverkets 

författningssamling (FIFS).



Jakt
För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort. För att få licens för jaktvapen 

krävs godkänd jägarexamen. Du behöver även få tillåtelse av markägaren.

Det är inte förbjudet att vara i skogen när jakt pågår men man ska vara uppmärksam 

och visa hänsyn till jägarna. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt är förbjudet.

Regler för jakt finns i Jaktlagen och Jaktförordningen.



Tänk på det här:
• Du kan behöva köpa fiskekort 

• Du behöver tillåtelse från markägaren eller jakträttsinnehavaren för att få 
ta med vapen eller fångstredskap 

• Det är förbjudet att störa jakt, fiske eller villebråd men du får vistas i 
skog och mark under pågående jakt. 

• På våren kan vissa fiskarter vara fredade 

• Det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp och fridlys-
ta fiskar ska alltid släppas tillbaka. 

• Ta med dig drag, linor och skräp hem 



Bra länkar
Fiskelagen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings-
samling/fiskelag-1993787_sfs-1993-787

Guide för fritidsfiske
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fiskereg-
ler/fiskeregler-for-fritidsfiske.html

Fiskeområden i Blekinge län
http://www.ifiske.se/fiska-i-blekinge-lan.htm

Fiskekort i Karlshamn kommun:
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Upplev/Fritid/Natur--rekreation/Fri-
tidsfiske/Sodra-Mieans-Fiskevardsomrade/

Fiskekort i Ronneby kommun
https://ronneby.se/download/18.13dd6752161d1e853a1272
ad/1519803385273/Sportfiske%202018.pdf

Jaktlagen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings-
samling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259

Information om jakt
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/


