
FISKE I  
FINLAND

Vilka tillstånd behövs? 
Vilka fiskebegränsningar finns det?
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Finland erbjuder 
mångsidiga 
möjligheter 
till fiske 
FINLAND ÄR världens vattenrikaste land och det 
finska fisket är väldigt mångsidigt. Här kan man 
lika väl meta abborrar från stugbryggan som lägga 
ut siklöjenät en höstkväll. 

FISKE ÄR en viktig hobby för många finländare. 
Husbehovsfiskets betydelse som en födokälla 
har minskat. Samtidigt har fisket med stående 
redskap, så som med nät och katsor, blivit en 
fiskeform för den äldre generationen. Yngre fiskar 
mer efter upplevelser och använder sig av olika 
spöredskap. 

OBEROENDE AV fiskemetod är reglerna de sam-
ma för alla. Många fiskarter har fångstmått och 
fredningstider. 

GENOM ATT fiska hållbart och vårda våra fiskevat-
ten kan alla erbjudas likvärdiga möjligheter till 
fiske.

Fiskevårdsavgiften ska betalas 
av alla fiskare i åldern 18–64 år, 
förutom om man endast metar, 
pimpelfiskar eller fiskar med 

strömmingshäckla. 
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Vilka tillstånd behövs?
FISKEVÅRDSAVGIFTEN BERÄTTIGAR till fiske med ett 
spö i så gott som hela Finland. Fiskevårdsavgiften 
berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och ström- 
områden i vattendrag för vandringsfisk, vid specialfi-
skeplatser eller på fiskeförbudsområden. 

Fiskevårdsavgiften ska betalas av alla fiskare i 
åldern 18–64 år, förutom om man endast metar, pim-
pelfiskar eller fiskar med strömmingshäckla. 

Du kan betala fiskevårdsavgiften på Eraluvat.
fi, via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424 
(vardagar 8–15), i Forststyrelsens naturum eller 
i R-kiosken (3 euros servicetillägg). Du kan också 
ladda ner appen Eräluvat på din mobil och betala 
fiskevårdsavgiften den vägen. I samband med köpet 
efterfrågas namn, kontaktuppgifter och födelsetid 
och du registereras i fiskevårdsavgiftsregistret.

Då du fiskar ska du alltid hålla med dig kvitto över 
fiskevårdsavgiften samt eventuella andra fisketill-
stånd, samt ett id-kort. 

VATTENÄGARENS TILLSTÅND behövs alltid utöver 
fiskevårdsavgiften då du fiskar med fler än ett spö, 
för fiske med stående redskap, så som nät och katsa, 
samt för kräftfiske. 

Håll med kvitto över betalda fiske-
tillstånd samt id-kort då du är ute och 
fiskar. På begäran måste du kunna 
visa upp dem åt fiskeövervakaren. 

Fiskesätt

 
Mete, pimpelfiske  
och fiske med 
strömmingshäckla 
med ett spö  
 
Spinnfiske, kastfis-
ke och trolling med 
ett spö

Fiske med fler än 
ett spö,
fiske med stående 
redskap och 
kräftfiske  

18–64 år

 
Avgiftsfritt

Fiskevårds-
avgift

Fiskevårds-
avgift och 
vattenägarens 
tillstånd

Under 18 år,  
65 år fyllda
 
Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Vattenägarens 
tillstånd

Mete, pimpelfiske och fiske 
med strömmingshäckla är 
avgiftsfria allmänna fiske-
rättigheter, för vilka man 
inte behöver tillstånd.

FRITIDSFISKETS FISKETILLSTÅNDSSYSTEM

Som mete definieras fiske utan konstgjort bete och 
utan för kastfiske lämpad rulle där det används ett 
spö och en krok.
Som pimpelfiske definieras fiske med ett kort spö 
och en vid en lina fäst pilk som hålls i rörelse i lodrät 
riktning.
Som fiske med strömmingshäckla definieras fiske 
med ett spö där det i reven har fästs krokar som 
hålls i rörelse i lodrät riktning.
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Var kan jag köpa lokala 
tillstånd?
FÖR ATT KÖPA VATTENÄGARNAS TILLSTÅND måste 
du inledningsvis veta exakt var du vill fiska. Många 
fiskeriområden och delägarlag har nätsidor med 
information om lokala fisketillstånd. Du kan också 
höra dig för om lokala tillstånd av fiskeriområdenas 
verksamhetsledare. Fiskeriområdenas kontaktupp-
gifter hittar du med hjälp av fiskeriområdeskartan på 
Ahven.net. 

Du kan också få hjälp med att hitta fisketillstånds-
försäljare från de regionala fiskerihushållningscen-
tralerna eller fiskarförbunden. Därtill har kommuner-
na och städerna ofta information på sina nätsidor om 
fiskelov till deras egna vatten. En del vattenägare 
säljer sina fisketillstånd via nätbutiker för fisketill-
stånd, det finns flera olika sådana nätbutiker i Fin-
land. Fisketillstånd till statens vattenområden säljs 
av Forststyrelsen på adressen eräluvat.fi, i appen 
Eräluvat och via tjänstenumret 020 69 2424.

Kom ihåg att man för fiske på Åland alltid behöver 
tillstånd av vattenägaren, oberoende av ålder och 
fiskesätt. 

1

KÄNN IGEN VÅRA FINSKA FISKAR

I Finland har det påträffats cirka 100 olika fisk- 
arter, varav cirka 70 arter påträffas regelbundet.
 

ABBORRE
Perca fluviatilis
Finskt rekord 2,87 kg
Finlands nationalfisk 2

GÄDDA
Esox lucius
Finskt rekord 18,8 kg
Strandvattnens krokodil
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Fredningstider
UNDER FREDNINGSTID för fisk eller kräfta får man 
inte fiska med sådana fångstredskap som är särskilt 
lämpade för fiske av den fredade arten.

Om du får en fredad fisk eller kräfta under dess 
fredningstid ska du omedelbart släppa tillbaka den, 
levande eller död. 
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ÖRING MED FETTFENA
 • Totalt fredad på alla havs-

områden
 • Totalt fredad i insjövatten 

söder om latituden 64º00´N. 
Gäller inte öring som har fång-
ats i en sådan bäck eller tjärn 
som saknar vandringsförbind- 
else med havet eller en sjö
 • I älv och bäck 1.9 – 30.11

FETTFENEKLIPPT ÖRING
 • I älv och bäck 1.9 – 30.11

LAX
 • I älv och bäck 1.9 – 30.11
 • OBS! På havsområdena kan 

det finnas tidsbegräsningar 
på grund av EU-regler. Kolla 
kalastusrajoitus.fi. 

INSJÖLAX MED FETTFENA
 • Totalt fredad i Vuoksens och 

Hiitolanjokis vattendrag
 • I älv och bäck 1.8 – 30.11

FETTFENEKLIPPT INSJÖLAX
 • I Vuoksens vattendrag på de 

områden som anges i fiskeför-

ordningens kartbilaga 1.6 – 31.8
 • I älv och bäck 1.8 – 30.11

RÖDING
 • Totalt fredad i Kuolimo och i 

Saimen mellan Puumalansalmi 
och Vuoksenniska
 • På övriga ställen i Vuoksen 

vattendrag 1.9 – 30.11

HARR
 • Totalt fredad i havet
 • I insjövatten söder om latituden 

67 º00`N 1.4 – 31.5

SIK
 • I älv och bäck som mynnar i 

havet 1.9 – 30.11

NEJONÖGA
 • 1.4 – 15.8

ÅL
 • 1.8 –30.6

FLODKRÄFTA
SIGNALKRÄFTA
TURKISK SMALKLOKRÄFTA
 • 1.11 – 21.7 klockan 12

ÖRING MED FETTFENA
 • Norr om latituden 67º00´N 

minst 50 cm
 • Övriga ställen var fiske tillåtet 

minst 60 cm
 • I bäck eller tjärn som saknar 

vandringsförbindelse med havet 
eller sjö högst 45 cm

FETTFENEKLIPPT ÖRING
 • Minst 50 cm

LAX
 • Minst 60 cm
 • Norr om latituden 63º30´N i 

Bottenviken minst 50 cm
 • I fritidsfiske  2 laxar / dygn /

person. OBS! På havsområdena 
kan det finnas strängare kvoter 
på grund av EU-regler. Kolla 
kalastusrajoitus.fi. 

Fångstmått och -kvoter
FISKENS FÅNGSTMÅTT mäts från käkspetsen till den 
utsträckta och sammanpressade stjärtfenans spets.

NTM-centralen kan fastställa regionala fångstmått 
som är 20 % större eller mindre än i förordningen. 
Kontrollera de regionala fångstmåtten på nätsidan 
kalastusrajoitus.fi.

INSJÖLAX MED FETTFENA
 • Minst 60 cm

FETTFENEKLIPPT INSJÖLAX
 • Minst 60 cm
 • I fritidsfiske i Vuoksen 

vattendragsområde 1 lax / dygn/
person

RÖDING
 • I Vuoksen vattendrag minst 

60 cm
 • I Enare träsk minst 45 cm

HARR
 • Söder om latituden 67 º00´N 

minst 35 cm och norr om minst 
30 cm

GÖS
 • Minst 42 cm

4
MÖRT
Rutilus rutilus
Finskt rekord 1,42 kg
Undervärderad delikatess

GÖS
Sander lucioperca
Finskt rekord 14,09 kg
Restaurangernas gourmetfisk

OBS! Det kan ske förändringar i bestämmelserna, kontrollera 
senaste informationen på kalastusrajoitus.fi. 
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Förbud och  
begränsningar
KONTROLLERA ALLTID de lokala begränsningarna före 
du beger dig ut och fiska. Fiskevårdsavgiften berätti-
gar inte till fiske i fors- och strömområden i vatten-
drag för vandringsfisk, vid specialfiskeplatser eller i 
fiskeförbudsområden. 

Fiske är förbjudet i fiskled, fiskväg och 200 meter 
ovanför och nedanför denna. Fiske får inte heller 
bedrivas i en kanal som leder vatten till ett kraftverk 
eller på en sträcka av 100 meter nedanför en kraft-
verksdamm eller annan damm. Fiskeförbudsområdena 
är ofta märkta med 
FISKE FÖRBJUDET 
-skyltar.

MER INFORMATION om 
fiskebegränsningar 
finns på nätsidan  
kalastusrajoitus.fi 
och du kan också 
kontakta de NTM-cen-
traler som sköter 
fiskeärenden. Även 
fiskeriområdena 
har information om 
fiskebegräsningar på 
sina hemsidor. 

Vattendrag  
för vandringsfisk
MED VATTENDRAG FÖR VANDRINGSFISK avses ett 
sådant vattenområde som vandringsfisken använder 
som en viktig vandringsväg eller som ett viktigt för-
ökningsområde. Därtill räknas utbyggda vattendrag 
i vilka det förekommer vandringsfisk som vattendrag 
för vandringsfisk. 

I lag om fiske är följande arter definierade som 
vandringsfisk; lax, insjölax, ål, nejonöga, asp, öring 
samt vandrande bestånd av röding, harr och sik. 

ATT BEAKTA DÅ DU FISKAR I VATTENDRAG FÖR  
VANDRINGSFISK:
 • Det är förbjudet att meta, pimpelfiska och fiska 

med strömmingshäckla i fors- och strömområden i 
vattendrag för vandringsfisk.
 • Det är förbjudet att fiska med stöd av fiskevårds-

avgiften i fors- och strömområden i vattendrag för 
vandringsfisk, men vattenägaren har rätt att sälja 
fisketillstånd till dessa områden, så kolla möjlighe-
ten att köpa lokala tillstånd till dessa fiskeobjekt. 
 •  Det är förbjudet att fiska med nät i en älv eller å 

som hör till ett vattendrag för vandringsfisk under 
tiden 15.8 –30.11.

Vattendrag för vandringsfisk finns 
utmärkta på nätsidan  
kalastusrajoitus.fi 
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STRÖMMING
Clupea harengus membras
Finskt rekord  0,726 kg
Den mest fiskade arten i Finland6

SIK
Coregonus lavaretus
Finskt rekord 7,08 kg
Gravfiskarnas adel
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Fiskeövervakning
ATT LAGAR OCH BESTÄMMELSER om fiske efterföljs 
övervakas av fiskeövervakare, polisen, Gränsbe-
vakningsväsendet, Forststyrelsen, NTM-centralen 
och Tullen. Enligt lagen om fiske måste fiskaren på 
fiskeövervakarens eller myndighetens begäran kunna 
uppvisa bevis över betald fiskevårdsavgift och andra 
fisketillstånd om sådana behövs. Fiskaren ska också 
kunna bestyrka sin identitet. Om fisket sker från båt i 
rörelse, måste fiskaren stanna för fiskeövervakarens 
stoppmärke.

För en mindre förseelse kan fiskeövervakaren ge 
en anmärkning. I fråga om större förseelser skickas 
ärendet vidare till polisen som utfärdar böter eller 
för ärendet vidare till åklagaren. För obetald fiske-
vårdsavgift är straffet alltid en ordningsbot.

Märk dina redskap
DET ÄR OBLIGATORISKT att tydligt märka ut 
stående fiskeredskap såsom nät, katsor, ryssjor och 
långrevar. Syftet med märkningen är att förbättra 
vattentrafi kens säkerhet och underlätta fiskeöver-
vakningen. Redskapen ska även förses med fiskarens 
namn och kontaktuppgifter. Därtill ska man använda 
ett märke som anger fiskerätt (redskapsmärke) om 
detta krävs av vattenägaren. 

Läs mer om hur du ska märka ut dina 
redskap i broschyren Märk dina red-
skap rätt, som du hittar på  
Ahven.net. 

SIKLÖJA
Coregonus albula
Finskt rekord  0,634 kg
Den mest fiskade insjöfisken7 LAKE

Lota lota
Finskt rekord  8,05 kg
Leker under midvintern i januari-mars8

Kom ihåg att ha med dig kvitto på 
fiskevårdsavgiften samt eventuella 
andra fisketillstånd när du fiskar, 
samt ett id-kort. 
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Skyddsvärden för fisk
FÖR HOTADE FISKARTER och för flodkräftan har det 
fastställts skyddsvärden som måste betalas utöver 
bötesstraffet, om man genom ett fiskebrott eller en 
förseelse tar en utrotningshotad fisk som fångst. 
Skyddsvärdena varierar från 50 euro för flodkräfta 
upp till 7 510 euro för insjölax. Skyddsvärdena gäller 
lax, insjölax, ål, nejonöga, öring, harr, röding, flod-
kräfta samt sik i älv eller bäck som mynnar i havet.  

Om man får en fredad fisk eller kräfta som fångst, 
eller fisken inte uppfyller fångstmåttet ska fisken 
eller kräftan omedelbart släppas tillbaka, levande 
eller död. På samma sätt ska man gå till väga om 
fångstkvoten uppfylls. 

Till exempel får man fiska sik, men om man fiskar 
sik från en å eller bäck som rinner ut i havet under 
sikens fredningstid (1.9-30.11) måste man förutom 
bötesstraffet betala skyddsvärdet på 460 euro per 
sik som tagits till fångst och inte släppts tillbaka. 

Fiskarens minneslista
 •  Skaffa behövliga fisketillstånd.
 •  Kolla områdets fiskebegränsningar samt vilka 

fångstmått, fredningstider och fiskekvoter som 
gäller. 
 •  Om du fiskar med stående redskap, till exempel 

nät, kom ihåg att märka ut dem på rätt sätt. 
 •  Rör dig tryggt på vattnen. Ha alltid med dig 

flytväst, åror, ankare och öskar i båten. 
 •  Då du rör dig på isen, kom ihåg att det behövs 

minst 5 centimeters kärnis. Ha med dig isdubbar, en 
käpp att känna dig fram med, en visselpipa och en 
kastlina. Därtill är det bra att ha en ryggsäck som 
hålls flytande i vilken du packat torra byteskläder. 
 •  För att göra upp öppen eld behövs alltid markäga-

rens tillstånd. Det är förbjudet att göra upp öppen 
eld då det är varning för gräs- eller skogsbrand. 
Kolla varningarna före du beger dig ut och fiska. 
 •  Skräp hör hemma i sopkorgen. Kom även ihåg 

linstumpar! 
 •  Ge sjöfåglar häckningsro. Undvik att fiska i 

närheten av stränder under fåglarnas häckningstid 
15.4 –15.7.
 •  Respektera andra som rör sig på vattnen samt 

stugägare. Undvik att röra dig för nära bebodda 
stränder och ge rum åt övriga som rör sig i naturen. 

BRAXEN
Abramis brama
Finskt rekord 7,45 kg
Smakar utmärkt som rökt eller ugnsfisk9 10

LAX
Salmo salar
Finskt rekord 27,4 kg
Vandringsfisk som kallas fiskarnas kung
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Malms handelsväg 26
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tel. (09) 6844 590
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För broschyren har vi fått stöd av  

Stiftelsen för främjandet av fiskeri- 

och sjöfartsutbildning samt ur Jord- 
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