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Gösfiske i Ekoln
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Var rädd om gösen i Ekoln
Handredskapsfisket efter gös tar periodvis mycket fisk 
i Ekoln. Det finns idag inga fastställda fångstregler annat 
än ett minimimått på 45 cm för gös. Vi som värnar 
om det fina beståndet av gös i Ekoln föreslår därför att 
självpåtagna regler införs om maximimått, maxantal 
fångade fiskar per dag samt att vi undviker att fiska 
på gösens lekplatser under perioden mitten av maj till 
mitten av juni.

Kör och tanka med miljöomtanke 
För att minska miljöbelastningen från våra båtar föreslår 
vi dessutom att alla som använder motorbåt ska göra 
allt för att köra så lite som möjligt på tomgång samt 
att i möjligaste mån använda alkylatbensin, biologisk 
nedbrytbar smörjolja i bensinen och använda elmotor 
eller åror vid fiske.

Sportfiska gärna men varsamt
Sportfiske är en fantastisk fritidssysselsättning som 
alla boende runt Mälaren kan njuta av på nära håll. 
Det fria handredskapsfisket ger oss möjlighet att 
fiska med spö men ger oss också ett stort ansvar att 
vårda naturen och fiskbestånden.

I Ekoln är gösen en mycket attraktiv fångst. Gös-
beståndet är här fortfarande starkt vilket vi måste 
värna om. Beståndet i just Ekoln är genetiskt unikt 
och skiljer sig från gös i andra delar av Mälaren.



Begränsningar i det fria
handredskapsfisket
Fiske med handredskap i Ekoln och övriga Mälaren är 
inte helt fritt utan regleras i Fiskelagen som säger följande 
om det fria handredskapsfisket:

· Spinnfiske, flugfiske, pimpelfiske och mete är tillåtet

· Fiskeredskapet får ej ha mer än 10 krokar 

· Fiskemetoden får ej kräva båt
 (trolling eller dragrodd  är INTE tillåtet)

Lagen har tolkats så att om själva fiskmetoden kräver 
en båt så är den inte tillåten. Att spinnfiska och meta 
kan givetvis göras från båt men båten krävs inte då 
dessa metoder även går att utföra från land. Trolling 
däremot kräver en båt för att kunna genomföras.* 

Även om det är mycket vanligt med dragrodd eller 
trollingfiske på Ekoln så omfattas inte dessa metoder av 
det fria handredskapsfisket. Det finns dock stora om-
råden i Ekoln där trollingfiske är godkänt av fiskerätts-
innehavarna. Här krävs det fiskekort, TDA-kortet, som 
finns att köpa i redskapsbutikerna. Med fiskekort är 
trolling tillåtet i sydvästra, sydöstra, samt större delen 
av östra delen av Ekoln (se karta). Det fria handred-
skapsfisket har inget att göra med Allemansrätten. 
 

Förslag till självpåtagna
sportfiskeregler
· Släpp tillbaka all gös över 65 cm

· Ta inte upp fler än två gösar per dag och fiskare

· Undvik fiske på lekplatser under lektid
 (mitten av maj till mitten av juni)

Denna regel gäller alla svenska vatten som ryms inom det fria handredskapsfis-
ket, d.v.s. våra kuster och de fem stora sjöarna. Det är dock tillåtet att trolling-
fiska på allmänt vatten men det finns knappt något allmänt vatten i Mälaren, 
bara s.k. enskilt vatten där någon äger fiskerätten. Uppdaterad information om 
gällande fiskeregler hittar du i Fiskeguiden över Uppsala län.
www.upplandsstiftelsen.se

Gösen (Sander lucioperca) som har en långsträckt kropp kan bli 
130 centimeter lång och väga upp till 18 kilo. Käken har tydliga 
långsmala tänder. Till färgen är gösen vanligtvis ljust gråbrun 
men färgen kan variera. På sidorna finns mörka tvärfläckar som 
är tydligast hos unga fiskar.

*

Områden där trollingfiske 
och dragrodd är tillåtet 
med fiskekort.

TDA-kortet finns att köpa 
i redskapsbutikerna.


