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Systemet för fisketillstånd i Finland

 Under 18-åriga och 18 - 64-åriga 
 över 65-åriga

Mete och pilkfiske Avgiftsfri allmän fiskerätt Avgiftsfri allmän fiskerätt
Fiske med strömminshäckla

Handredskapsfiske (med ett spö) Ej statens fiskevårdsavgift Statens fiskevårdsavgift

Fiske med stående redskap Ej statens fiskevårdsavgift, Statens fiskevårdsavgift
Fiske med flera spön MEN OCH
Kräftfiske och fiske på spec.omr. vattenägarens tillstånd vattenägarens tillstånd

Tillstånd för fritidsfiske

OBS! På Åland är spinnfiske och annat fiske med drag från land förbjudet 15.4 – 15.6. Närmare uppgifter: 
www.regeringen.ax > Fiskeribyrån. 

Den nuvarande lagen om fis-
ke trädde i kraft den 1.1.2016. 
Statens fiskevårdsavgift och 
de länsspecifika avgifterna 
sammanslogs då till en enda 
fiskevårdsavgift.

Alla fiskare i åldern 18–64 år 
ska betala en fiskevårdsav-
gift. Avgiften gäller inte pilk-
fiske, maskmete eller fiske 
med strömmingshäckla.

Efter att ha betalat fiske-
vårdsavgiften kan man fiska 
med ett spö i hela landet, för-
utom Åland. Fiskevårdsavgif-
ten berättigar inte till fiske i 
fors- och strömområden i vat-
tendrag för vandringsfisk och 
inte heller i områden där fiske 
förbjudits av NTM-centraler-
na. För övrigt fiske ska man 
utöver fiskevårdsavgiften 
ha tillstånd av vattenområ-

Fredningstider och minimimått

dets ägare. Detta gäller bl.a. 
fiske med stående redskap, 
kräftfiske och fiske med flera 
spön.

Fiskevårdsaviften år 2020 

45  för 1 år, 15  för 7 dygn 
och 6 	för 1 dygn. Fisketill-
ståndet och kvitto på erlagd 
avgift ska alltid medhållas vid 
fiske.

OBS! Fångstmåtten kan i framtiden variera som en följd av regionala beslut. Fiskens 
längd mäts från käkspetsen till den utsträckta, sammanpressade stjärtfenans spets. 

Fiskart Fredningstid               Min.mått, Fastl.      Åland

Lax 1.9 – 30.11 i älv och bäck 60 cm 1) 60 cm
Öring med fettfena Totalt fredad i alla havsområden. Totalt fredad 45–60 cm 2) 50 cm
 i insjövatten söder om lat. 64o00´N. Gäller inte öring  
 som fångats i bäck eller tjärn som saknar vandrings- 
 förbindelse med havet eller sjö. 1.9 – 30.11 i älv och bäck.
Öring fettfeneklippt 1.9 – 30.11 i älv och bäck 50 cm
Insjölax med fettfena Totalt fredad i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag, 60 cm
 1.8 – 30.11 i älv och bäck
Insjölax fettfeneklippt 1.6 – 31.8 i de omr. som anges i fiskeförordn. kartbilaga 60 cm 3)

 1.8 – 30.11 i älv och bäck
Sik 1.9 – 30.11 i älv och bäck som utmynnar i havet  35 cm
Röding Totalt fredad i Kuolimo och delar av Saimen 6)     45–60 cm 4)

 1.9 – 30.11 på andra ställen i Vuoksen
Harr Totalt fredad i havet  30–35 cm 5)

 1.4 – 31.5 i insjövatten söder om latituden 67o00´N
Gös Åland: 1 – 30.6 42 cm 37 cm
Ål 1.10 – 31.1 
Nejonöga 1.4 – 15.8
Gädda   55 cm 
Braxen   42 cm
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Källor: Centralförbundet för Fiskerihushållning (www.ahven.net) och Ålands landskapsregering 2020            

Fångst av kräftor

Flod-, signal- och turkisk 
smalklokräfta är fredade 
1.11 – 21.7 kl. 12.00.

På Åland är fred-
ningstiden 1.9 – 20.7 
kl. 20.00 och minimi-
måttet 10 cm.

1) I fritidsfiske 2 laxar/dygn/person, norr om latitu-
den 63o30´N i Bottenviken minst 50 cm

2) I bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse 
med havet eller sjö högst 45 cm, norr om latitu-
den 67o00´N minst 50 cm, övriga ställen var fiske 
tillåtet minst 60 cm

3) I fritidsfiske i Vuoksen 1 lax/dygn/person
4) I Enare träsk minst 45 cm, i Vuoksen minst 60 cm 
5) Söder om latituden 67o00´N minst 35 cm och norr 

om minst 30 cm 
6) Mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska

Goda fiskeseder
• Respektera naturen
 Att naturen mår bra är en grundförutsättning för att man ska kunna fiska och fånga 

kräftor. Kom ihåg att allt i naturen har ett samband. Kasta inte skräp och skada inte 
naturen.

• Fiska hållbart
 Fiska endast så mycket fisk som du själv behöver och kan använda. Fiska olika fiskarter. 

Fiska inte bort fiskyngel.
• Lär dig fiska, skaffa dig kunskap och skicklighet
 Till fisket hör många stadgar och bestämmelser. Bekanta dig med dem och med olika 

fiskesätt, då blir din fritidssysselsättning mångsidigare och ger dej mera.
•  Ta hänsyn till andra
 Visa respekt för andra fiskare övriga som rör sig på vattnen och vid stränderna.
• Ha fisketillstånden i skick
 Inkomsterna från fiskevårdsavgiften och fisketillstånd används till nytta för fiskbestånden.
•  Förorsaka inte onödigt lidande åt fångsten
 Bedöva de fiskar du fångar och tappa dem på blod, så visar du respekt för din fångst 

och förbättrar fiskens hållbarhet.
• Hantera fisken på rätt sätt
 Lär dig hantera din fångst, hur du förvarar och du tillreder den. Rätt hanterad njuter du 

av din fångst ännu vid matbordet.
•  Sörj för säkerheten till sjöss
 Förorsaka inte fara för andra med ditt fiske, uppförande eller fångstredskap. Kom ihåg 

att märka dina fångstredskap. Använd flytväst och håll din båt och utrustning i skick.

Tre olika sätt att betala fiskevårdsavgiften
1. Webbutiken Eräluvat: www.eraluvat.fi

 I samband med köpet anger man namn, kontaktuppgifter och födelsetid. Kvittot kan skrivas 
ut eller sparas t.ex. på en mobil enhet.

2.  Forststyrelsens servicenummer 020 69 2424 (vardagar 8–16)

 Uppge namn, kontaktuppgifter och födelsetid. Du får per post ett betalningsverifikat med 
vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot.

3.  Servicepunkter

 På Forststyrelsens naturum och i R-kiosker kan man också betala fiskevårdsavgiften. Då 
får du med dig kvittot över fiskevårdsavgiften direkt.


