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Ansvarsfullt vattenägande

Ansvarsfullt vattenägande betyder att ägaren till ett 
vattenområde är medveten om sin egendoms värde 
och förstår betydelsen av att förvalta den. Att äga 
vatten ger nyttjandemöjligheter, men även ansvar.

Finländare trivs på och vid vatten. Ofta tänker 
man ändå inte på att ett vattenområde, på samma 
sätt som ett landområde, har en ägare. Ibland kan 
till och med ägaren själv vara omedveten om sitt 
ägande, eller värdet på sitt vattenområde och hur 
man ska förvalta det.

Att sköta om sin fastighet och se till att värdet 
bibehålls är självklart för de flesta som äger en tomt 
eller skog. Man borde förhålla sig på samma sätt till 
vattenägande. Ett välskött område ger både nytta 
och nöje.

Att äga vattenområden ger 
nyttjandemöjligheter men 
även ansvar att förvalta sin 
egendom. 

     Till pimpelfiske 
behövs inte vatten-
ägarens tillstånd



Vem äger vattnen?

Största delen av vattnen är vattenområden i gemen-
sam ägo. Samfällda vatten ägs av dem, som enligt 
fastighetsregisterutdraget har del i ett namngivet 
vattenområde. Andelen i vatten överförs ofta i sam-
band med ett fastighetsköp, till exempel då man 
köper en sommarstugetomt.

Vattenägande berör över tre miljoner finländare 
då man räknar med familjemedlemmar till de offi-
ciella ägarna enligt fastighetsregistret. Det är alltså 
inte fråga om en oansenlig grupp finländare.

Aktiva vattenägare är i en central roll med tanke 
på våra vattens framtid. Varken vattenområden 
eller fiskbestånd har rösträtt då man bestämmer om 
miljöns framtid, men det har vattenägaren.

     Till pimpelfiske 
behövs inte vatten-
ägarens tillstånd.



Aktivera dig

Nyttjandet och förvaltningen av samfällda vatten 
sker via delägarlag. Beslutsfattandet i delägarlaget 
sker på ägarnas stämma. Delägarlagsverksamhet- 
en påminner om föreningsverksamhet, men styrs 
genom en egen lag, lagen om samfälligheter. En 
stor skillnad är dock att rösträttens storlek är bun-
den till hur stor andel vatten man äger. 

Du har rättigheter

Om du har andel i ett samfällt vattenområde, har 
du en bred nyttjanderätt till området i fråga. Till 
rättigheterna hör bland annat rätten till fiske. Du 
har också rätt att delta i beslutsfattandet kring 
vattenområdet. Den högsta beslutanderätten har 
delägarlagets stämma. Endast genom att delta i 
stämman kan du påverka. 

Hållbart nyttjande och vård

Den vanligaste nyttjandeformen av vattenområden 
är fiske. Enligt lagen om fiske är vattenområdets 
ägare skyldig att ordna fisket och fiskevården på ett 
hållbart sätt. Hållbart nyttjande och vård av fisk-
resursen innebär att fisketrycket hålls på rätt nivå 
och att man tar hand om vattenmiljön så att fisken 
trivs och förökar sig.

 
 



Den högsta beslutanderätten  
har delägarlagets stämma. 
Endast genom att delta i 
stämman kan du påverka.  

   Vattenägaren kan bevilja 
tillstånd till kräftfiske på   
 sina vatten.



Ta hand om fiskemöjligheterna

Det är bra att göra fisket lättillgängligt för såväl 
delägare som utomstående. Utomstående fiskare 
för med sig inkomster till området genom att köpa 
fiskelov. Att köpa fiskelov ska vara så lätt som 
möjligt för kunderna. Man kan till exempel sälja 
fiskelov på den lokala bensinstationen eller på mot-
svarande ställen. Via internet är det lätt att sälja och 
köpa fisketillstånd via sidor som gjorts enkom för 
detta ändamål.

Bevara värdet på din egendom

Vattenområdets värde beror på bland annat läget, 
vattenkvaliteten och fiskbestånden. Det finns 
många olika slags vattenområden och till exempel 
värdet på forsfiskeplatser är ett annat än en litet 
träsks värde. 

En vattenägare kan ändå göra mycket för att öka 
eller bibehålla sitt vattenområdes värde. Till vatten-
vården räknas till exempel att förhindra skadliga 
utsläpp, restaureringar av olika slag, reglering av 
fiske och fiskeövervakning. Eventuella utplante-
ringar ska ske behärskat och planmässigt. 

Det är i ägarens intresse att påverka utomstående 
projekt, så att vattnen hålls rena och rika på fisk. I 
tillståndsprosesser som berör miljö och vattenhus-
hållning har vattenägaren rätt att påverka besluts-
fattandet.  



Centralförbundet för 
Fiskerihushållning och 
de regionala medlems-
förbunden ger råd i frågor 
som berör förvaltning 
av vattenområden och 
fiskevård.

   Fiskeövervakning är en 
del av fiskevården och 
ordnandet av fisket och 
hör till ett ansvarsfullt 
ägande 



 Utomstående fiskare för med sig 
inkomster till området och det är 
skäl att göra det så lätt som 
möjligt att köpa fiskelov.
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