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Fastställande av regleringsåtgärder för gös- och gäddfisket på 

Åland för perioden 2019 - 2021 

 

Det har varit förbjudet att fiska gös under lektid sedan år 2006. Förbudet har varit 

gynnsamt för beståndet av gös och landskapsregeringen har därför beslutat att förbudet 

bibehålls under perioden 2019 – 2021. 

 

Fredningstid 

- Allt (yrkesmässigt såväl som sport-, husbehovs- och rekreationsfiske) fiske av gös förbjuds under 

lektiden, under vilken tid det är förbjudet att fiska, hålla ombord, levande hålla i lager (sumpa), sälja 

och köpa åländsk gös. 

- Beträffande gös som hålls i handeln (partihandel, butiker, restauranger, marknadsförsäljning m.m.) för 

försäljning under denna period är innehavaren skyldig att på ett trovärdigt och dokumenterat sätt kunna 

påvisa att fisken härstammar från lovligt fiske, t.ex. för importerad fisk i form av faktura (forsedel) 

varav framgår fiskens ursprung. 

- Den huvudsakliga lektiden bedöms infalla under juni månad. Lekfiskeförbudet fastställs till 1 juni – 30 

juni. 

- Regleringen föreslås fastställas under åren 2019 – 2021. 

 

Minsta tillåtna maskstorlek: 

- Knutavståndet bibehålls på 45 mm. Fiskaren bör försäkra sig om att maskstorleken är korrekt, vilket 

innebär att det inte räcker att hänvisa till att man köpt nät som enligt tillverkaren har 45 mm 

knutavstånd (knutavståndet har vid kontroll visat sig ofta vara 1-1,5 mm mindre än vad som uppges). 

 

Minimimått: 

- Minimimåttet bibehålls på nuvarande lagstadgad nivå, 37 cm. 

 

Övriga redskapsbegränsningar: 

- Den största sammanlagda tillåtna redskapsmängden per båt begränsas till 4 500 m (75 nät á 60 m) 

- Mängden redskap vars djup är 3 m eller djupare, begränsas till 3 000 m båt. 

- Redskapen (nätens) djup begränsas till högst 5 m, då redskapet är vått och maskorna utsträckta 
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Landskapsregeringen beslöt att höja minimimåttet på gädda år 2011. Regleringen är 

gynnsam för beståndet av gädda och landskapsregeringen har därför beslutat att 

förbudet bibehålls under perioden 2019 – 2021. 

 

År 2011 höjdes minimimåttet på gädda från 42 cm till 55 cm och landskapsregeringen anser att höjningen har 

inverkat gynnsamt på gäddbeståndet och fisket efter gädda. Landskapsregeringen beslöt med stöd av § 38 i LL 

om fiske att bibehålla minimimåttet på 55 cm på gädda under åren 2019 – 2021. 

 

 

Ytterligare information ges av näringsminister Camilla Gunell eller fiskeribiolog Kaj Ådjers 

(kaj.adjers@regeringen.ax), telefon +358 (0)18 25297.  
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