
Oktober = Fiske = Lycka, Fiskelycka! 
 
Bakgrund höstfiske 
Nu svalnar vattnet och redan nu kokar Stockholms hamninlopp med öringar som skall vandra in i Mäla-
ren via laxtrappan för att återvända dit de ursprungligen kläcktes som yngel, för att leka. Av samma 
anledning sker vandringen upp i alla åar på Gotland, där de här vackra fiskarna är födda! 
 
Samtidigt uppehåller sig ett jättegäng med laxar, s.k. ”uppväxtlaxar” nere i vattnen kring Hanöbukten, 
Bornholm etc. Nu skall de göda upp sig på sill och annat inför vandringen uppåt, mot Kalixälven och 
andra älvar i norra Bottenhavet i april och framåt nästa år. I och med EU:s införande av stopp för fiske 
med laxgarn i Östersjön sedan två år så har förekomsten av lax fullständigt exploderat. Detta innebär att 
trollingfiske efter lax i dessa vatten tillhör bland de bästa i världen.  
 

 
 
Fiske i Stockholms skärgård 
I Stockholms Skärgård har vi många duktiga fiskeguider. Här har vi också ett utbud av många olika 
typer av fisken. Nedan presenteras några av dem. Låt Fredrik Sjöblom m.fl. ge Er en dag med många 
skrivbordslösa minnen – varför inte utlysa en fisketävling för hela företaget med SPA, middag och över-
nattning på Sandhamn efteråt! 

Havsöring 
Havsöringsfisket är en helhetsupplevelse för dig som gillar utmaningar! Tillsammans med en erfaren 
fiskeguide maximerar du dina chanser att komma i kontakt med denna eftertraktade sportfisk, som an-
nars är både svår att finna och svår att locka till hugg. Det är inte för inte som havsöringen av många 
kallas havets silver eller havets stål. Den är vacker, stark, svårlurad och spenderar ibland mer tid i vilda 
luftsprång än i vattnet när man fightar den.  Havsöringen kan tas både på spinn och fluga och ibland till 
och med på mete. Vanligast på havsöringsguidningarna är dock spinnfiske. Havsöringsfisket är oftast 
som bäst när vattentemperaturen ligger mellan fyra och nio grader, men i det stora hela pågår havsö-
ringsfisket från islossningen fram till mitten av maj samt from oktober tills isen lägger sig i januari igen. 
 
Gädda 
Gäddan är sportfisken nummer ett för många europeiska sportfiskare. Kanske för att den är så myt-
omspunnen, rovgirig och extremt snabb i huggögonblicket. Men även för att den är tämligen talrik i våra 
nordeuropeiska vattendrag och samtidigt kan växa sig så pass stor. Fiskar på tre till fem kilo är rätt van-
liga och fiskar på upp tio kilo är inte ovanliga. Gädda fiskar vi i princip uteslutande med spinnfiskeutrus-
ning men då och då arrangeras även flugfiske på gädda för den inbitne fjäderfiskaren. Gäddsäsongen 
pågår året runt, med en peak i maj till och med oktober.  

Abborre 
Abborren är vår kanske mest underskattade fisk när det kommer till guidade turer. Många sportfiskare 



tror sig själva lätt kunna hitta och lura denna randiga riddare, men ack vad man ibland bedrar sig. Ab-
borren är inte sällan svårfunnen och svårtrugad men de sista åren har plötsligt abborren kommit tillbaka 
på allvar, om än väldigt lokalt. Fiskeguiderna vet exakt när, var och hur man lurar de största abborrarna, 
vilket inte sällan leder till dagar där man i en och samma båt landar mellan 50 och 100 fiskar under hög-
säsongen. En medelvikt på 7-8 hg och toppar på upp till 1,2-1,5 kg är numera inte ovanligt. Roligast är 
att få är abborren på lätta spinngrejer såsom ultralätta haspelspön riggade med små rullar, tunna linor 
och lätta jiggar eller spinnare. Abborre kan man fiska i princip året runt, men den bästa perioden brukar 
vara from juli tom oktober, ibland ända in i november.  

Torsk 
Tro´t eller ej - äntligen kan vi fiska torsk i Östersjön igen! Dom är inte så värst talrika och inte så stora, 
men en bra dag kan man med lite tur landa tiotalet fiskar på mellan ett och tre kilo. Fiske bedrivs med 
spinnutrustning riggad med främst skeddrag och/eller pilkar. Torsken verkar än så länge hålla sig i yt-
terskärgården, där man alltså kan fiska efter den under de isfria månaderna. 

 
 
Fiske på Gotland 
Sägenomspunnet är det, havsöringsfisket på Gotland! Här står man i vadare på de vackra stränderna, 
ovanför pallkanterna, med den oftast gudomligt vackra kustlinjen som ackompanjemang. Lägg till me-
deltidsstaden Visby med stjärnkrogar som är öppna året runt och billigt boende runt hela öns kuster så 
har Du en upplevelse som sträcker sig långt längre än själva fisket. Glöm inte Slite skärgård där man 
kan ta sig runt med kajak runt öarna och ibland utöka fångsten med både gädda och abborre längst 
inne i vikarna! 
 
Öringssäsongen på Gotland sträcker sig från ca oktober t.o.m. maj med två tydliga toppar: ca. slutet på 
oktober till en bit in i december (beroende på väder) samt andra hälften av mars till mitten på maj. Fisket 
är ofta bra hela vintern men vädret ställer ibland högre krav på fiskarens köldtålighet även om de got-
ländska vintrarna generellt är milda. Även i augusti/september kan man ha ett bra fiske efter fisk som är 
på väg in för lek, men fisket blir generellt jämnare när temperaturen sjunker. 1:a oktober till 31:a de-
cember råder fiskeförbud i vikar där lekåar finns. Minimimått för öring är 50 cm. Fiskeförbud råder även 
för gädda och abborre i havet under perioden första mars till sista maj. På Gotland finns det många, 
duktiga lokala guider som också kan ge Er en initierad guidning av ön och dess historia på vägen mel-
lan olika spots. 
 
En traditionell kustfiskeutrustning med ett ganska mjukt spö på 9-10 fot och haspel- eller spinnrulle med 
flätlina fungerar. Kustwobblers eller skeddrag i starka färger går ofta bra. Du kan också med fördel söka 
öringen med flugspö, förslagsvis ett klass 7-8 - spö med rymlig rulle och plats för rejält med backing. 



Vadarbyxor av andningstyp eller neopren med något varmt under. Vadarjacka eller regnjacka utan-
på. Det går naturligtvis att hyra haspelutrustningar och vadarbyxor.  
 

 
 
Laxtrolling utanför Simirishamn 
Laxfisket utanför Simrishamn har aldrig varit bättre än det är just nu. Vill du vara med om vrålhugg, rus-
ningar så rullen tjuter och laxar som hoppar vilt bakom båten ska du ta tillfället i akt och boka en tur. 
Sista åren har fisket varit bra hela sommaren och inte så långt ut från hamnen. På hösten går laxen 
normalt sett också nära kusten och gångtiden ut till fisket är oftast bara 10 upp till 20 minuter. De sista 
åren har vår lokala guide Johan Abelsson (numera bosatt i Simirishamn!) upplevt ett fiske som via nät-
förbuden fullständigt exploderat!  
 
Vi pratar om laxar på mellan 7-20 kg och det är inte ovanligt med upp till 10 på en enda dag. Det finns 
kapacitet i hamnen för ett sällskap på upp till 24 gäster (6 fullutrustade båtar med 4 gäster i varje) med 
övernattning, rensad och tillagad fångst till middag etc. Säsongen är i full gång från oktober till decem-
ber så fort vattnet svalnat tillräckligt. Sedan fortsätter det under hela året efter jul. Om det planerade 
fisket måste ställas in pga. hårda vindar så finns det gott om ädelfiskvatten i närheten. Johan behärskar 
allt fiske efter över 30 år som professionell fiskeguide! 
 

 
Välkomna!  


