
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s 

framställning till Ålands landsting med försl~.g till 

landskapslag om fiske i landskapet Åland . 

Uti framställning Ng 35/1952 ingav landskapsstyrelsen till Lands-

tinget förslag till landskapslag angående fiske i landskapet Åland. 

Vid vårsessionen 1953 förkastade Landstinget förslaget och uppdrog 

åt landskapsstyrelsen~t utarbeta och till Landstinget inkomma med 

nytt förslag i ämnet. Enligt lag- och ekonomiutskottets betänkande, 

som lag till grund för Landstingets förkastande beslut, er:fordrade 

det · ingivna förslaget en "vidlyftig omarbetning i sin helhet'både 

till innehåll och for-m". M::m hade väntat sig att Iiandstinget i sitt 

bes~ut, då ju omdömet om landskapsstyrelsens förslag var helt negativt, 

givit några anvisningar om "den önskarl.e" omarbetningen, särskilt då med 

_avseende å lagförslagets sakliga innehåll. Så skedde dock · ej. Det som 

i Landstinget påtalades var huvudsakligen införandet av fi s kekort , 

samt att någon definition på "d ~n yttre skärgården" icke fanns inta
'.i:/r.!<r~~,,r\ 

, ,·'!lit .. 

:·· " " 
gen i lR.gför slaget. Lag- och ekonomiutskottets betänkande bestod för det 

mesta .av anmärkningar rörande formella detaljer. Dl landskapsstyrelsen 

nu för att utföra sitt av Landstinget givna uppdrRg gått i författning o. 
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att utarbeta nytt förslag till landskapslag i ·ämnet, har landsk<Jp ~ t.,r~ i all8. inom land"skapet befintliga vattenområden, dock ej i fred-

relsen icke sett någon annan utväg än att till grunrJ. för det revider aaE nings- eller fiskodlingsoinråde eller särskild för fiskens gång från 

förslaget sätta det av Landstinget förkast8de förslag~~-~?~_ i _sin ett vatten till ett annat anlagd, fiskvåg eller inom 100 meter från 

tur grundadP- sig på ri k~ts ~ .9.g om fiske. Landskapss tyrelsen får dess in- och utlopp; 

därför såsom allmän motivering till nu föreliggande förslag hänvi- 4) at_t mete ·liKväl icke får .ske s~ 11ära annans bebodda strand, 
m 

sa till motiveringen i sin framställning N~ 35/1952. Avvikelserna bad- eller annan liKnande plats, att ägaren eller innehavaren äsam-

från de tidigare stadgandena äro i huvudsak följande: kas olägenhet; 

Det obestämda uttrycket "den yttre skärgården" förekommer ej mera 5) att i vatten, som vid normalt vattenstånd är över 8 meter 

i det nya förslaget utan har ersatts av föreskrift om ett djup av 8 djupt och mer 8.n 100 meter avlägset från annan tillhörig strand, 

meter vid normalt vattenst3.nd, kombinerat med avstånd av minst 100 - får envar med åländsk hemby~dsrätt bedriva fångst av strömming och 
~ ·..;-.:. :...~= ~---::.: .!. 

meter från annan tillhörig strand. Därom stadgas i förslagets 3 §. vass buk med skötar sik och flundra med nät samt 1 torsk; 
' 

varmansfisket har med anpassning till lan dskapets speciella förhål - 6) 8tt om vid sådant ~is~e erhålles annan än ovan nämnd· fisk, 

landen ordnats sålunda att skall denna tillfalla vattenområdets ä~nre; 

. 1) envar av landets inbyggare har rätt att idka allt slags fiske 7) att ovansagda fiske ej får bedrivas' så, att vcttenägarens 

i saltsjön utom byarå~ång; eller hans arrendators fiskande på fiskeplats, nyttjad för sär-

2) person med åländsk hembygdsrätt tillkommer rätt till fiske skilt f i ske, hindras eller stores. 

inom landskapet vid de havsstränder samt s~är och holmar, som till - I lag- och ekono~iutskottets )etänkande över det tidigare förslaget 
. •dlf'.J~~·-1 

·:.:>:-"""''/"' 

höra landskapet oc~ icke lyda under enskild lägenhet eller av någon _till landsk?-pslag_om fiske ifrågasattes , huruvida Landstinget ägde be-

på särskilda villkor innehaves; hörighet att avvika från rikslagstiftning~n beträffande , den allmänna 

3) envar inom landskape~ bosatt person är berättigad att idka mete fiskerätten. Landskapssty:relsen har dock kommit till den unofattninaen 
~ ~ 0 ' 



att såda~ beh~righPt likväl föreligger . Enbart det sakförhållan- grund, att desamma eller delar av den avse ett avlyftande av resp. 

det , att rikslagen om utvj<le;ning av den allmFinna fiskerätt-en (504/51 ) inskränkning uti Jet grundla~sskydd , som regeringsformen tillförsak-

antogs i grundlagsenlig ordnin_z , kan ej utgöra hinder fö r Landst in- rar exempelvis den enskildes privaträttsl i.gå förhållanden". Detta 

gets lagstiftningskompetens. Belägg härför erbjuder landskapslag~n ägel' ' .:;ivetvis tillämpning även på fiskeril~.gstiftnL1gen. 

om expro:rriation av fast egendom , vilken ju är av grund1agsnatur . 
• I . , I Betänkligheter mot åvvikelser från rikslagens stadganden om den 

0 

Den år 1941 av Landstinget tillsatta kornmitten för revision av allmänna fiskerätten har anförts med hänvisning till 6 § TAgerings-

självstyrelselagstiftningen införde i sitt lao-förslag termen " de formen (RF). I dess 1 mom . hänvisas till särskild lagstiftning , 

till rikets statsförfattning hörande grundlagar", vilken nu ingår som bör trygga bl .a. den privata äganderätten . Som 'bekant har i 

i den nya självstyrelselagens 11 § 1 mom. Motiveringen härt ill 
\ 

riket antagits lagar, som även i normala tider gör vissa inskränk-

var , ·att pegreppet "grundlag" i den gamla självstyrelselagens mot - ningar i denna medborgerliga rättiehet . Avgörande är nu, om själv-

svarande i;ioment , riftteligen borde tagas i "irn?kränktare mening" , styrelselagen (SL) medger Landstinget rätt att på o'mråden, som fal-

d .v . s . skulle avse endast de egentliga grundlagarna (regerings - ler under dess· behörighet' lagstifta även om dylika. inskränkningar. 

formen, riksdagsordningen , lagen om riksrätten och ministera nsva - En gransKning av 11 0 SL ger åtminstone icke negativt svar pä den-

r i ghetslagen) . · Kornmt ttens uppfattning omfattades ·av l a,;beredninge n na fråga·. I 2 mom , 1 punkten uppräknas so;n hörande till rikets bP-

och riksdagen ; och, formuleringen infördes i den revidPr ade lagen . h~righet den lagstiftning , som ansluter sig till paragraferna 7, 8 , 

Rikets lagstiftande organ tillkommer således uteslutande rätt til l 9 , 10 , 11 , 12 och 16 i RF samt en del av den, som ansluter sig till 

j lagstiftning rörande· de ovannämnda fyra grundlagarna . Generellt 6 § 3 mom . Skull:e den i 6 ·~· f?;;.~.:~mom . Rb' antydda lagstiftningen i sin 
·::-: "'' . 

undandragna Landstingets\ behörighet äro däremot (enl . kommitteb~ - helhet hdnföras till rikets ~eh~ri~het, så torde de t ta uttryckligen 

tänkandet)·"icke .lagar , vilka i olika-ämnen kunna antagas av riks - ha sagts i samband med uppraknandet av de flesta övriga parag:rafer -

dagen uti den i 67 § riksdagsordningen stadgade ordning på deh na i II kap . RF . Beträffande 6 § 2 mom. RF framgår det , att en del 



av dithörande l agstiftn ing hänförts till landskapets behörighets -

område (13 § 1 mom. 6 p. SL). Detsamma får anses vara fallet med 

6 § 1 mom. RF. Enligt 11 § 2 mom. 11 punkten SL förbehålles näm -

ligen landskapet lagstiftningsbehörighet ifråga om stadganden av 

privaträttslig natur, rörande bl.a. fiskerilagstiftningen. På den 

na grund har landskapsstyrelsen ansett sig oförhindrad föreslå 

de ovannämnda avvikelserna från rikets stadganden angående fiske -

rätten . 

Av de ovananförda punkterna framgå~ att åländsk hembygdsrätt 

satts som grund för varmansfiske av strömming och vassbuk med 

skötar , sik och flundra med nät samt torsk. Dessa bestämmelser i n-

gå i förslagets 3 §. I 2 §åter föreskrives , att person med 

åländsk hembygdsrätt har rätt till fiske vid landskapet tillhöriga 

havsstränder samt skär och holmar. Åländsk hembygdsrätt har även 

satts som villkor för innehav av fiskevatten på grund av arrende 
\ ' 

(6 § ), och för överträdelse av föreskriften därom har straff och 

annan påföljd stadgats i förslagets 7 kap . I detta sammanhang kan 

ännu nämnas stadgandet i 10 §, enligt vilket yrkesfiskare, som å t -

njuter åländsk hembygdsrätt, är berättigad att på landskapet till -

höriga stränder, holmar och skär som ej tillågts enskild lägenhet 

fo"r särskilt ändarnal' i män av utrymme avgifts
eller reserverats 

åt sig för uppförande av sådana fiskestu
fritt få mark upplåten 

beredningshus och torkställningar. samt båtbrygga, som 
gor, bodar , 

t bedrl·vande erfordras. för fiske s 

8 § 1 mom. i förslaget har Enligt a rrendetiden för fiskerätt, som 

sig till husbehovsfiske,- rekreationsfiske ej kan anses inskränka 

·t till högst 25 år. Någon 
eJ. medtagits i förslaget - fastslag1 s har. 

som ingick i det av Landstinget förkastade minimi t.id .för.· arrende , 

av behovet påkallad i nu föreligförslaget , har ej ansetts vara 

ga:nde förslag . 
\ 0 

f " alla slag av stående redFiskled skall städse. hållas fri ran 

föreskrives i förslagets skap utom långrev och annat krokredskap 

"k i rikslagen talades 15 § 2 mom; I det tidigare förslaget 11 som 

Vad som avses med ståen· det blott om stående redskap utom långrev. 

1 l5 § stadgas vidare om ·fr· am·g~ r av förenämnda lagrum · de redskap et 

t för 
ka·naler och diken' som särskilt ' anlag s förbud för allt fiske i 

~M, ~ i kungsådra med mindre bredd än 
fiskens ·gång - fiskvägar ''!: :~·"""·~~ . " 

r. •· " 

kan likväl giva tillstånµ till sådant 20 meter. Landskapsstyrelsen 

· ··11 inom en radie av 100 me-fiske. Fö:tenämnda förbud skall även ga a 

te~ frän in- och utloppet av sådan fiskväg och kungsådra . I vik , 



I. 

långsträc~t fjär~ eller sund, dar kungsådra ej finnes, men fiskens 

gang till annans fiskevatten kan i väsentlig grad hindras av botten -

fast redskap , får sådant redskap ej utsträckas längre från stran-

den än, till 1/3- del av vattnets bredd vid normalt vattenstånd . 

Definition på bottenfast redskap ingd..r, i paragrafen • 

. Till de- i det tidigare fbrslaget uppräknade förbjudna fisk -

redskapen och.fiskesätten har nu tillkommit i 16 § 6 p . nämnd öp -

pen eld eller annan ljuskälla för at~ loc ka fisken . 

Angående fiskfredning och minimimått stadgas ~ förslagets 24 

§ 2 mom ., att forsling, fcrsäljning, köp , uppbevaring för försälj -

ning .. samt se.rvering mot betalning av gädda utan tillstånd av land-

skapsstyrelsen är fö.rbjudet från och med den 20 april till och .. -

med den 15 juni . I det tidigare förslaget gällde förbudet frän 

och med den 1 maj till och med den 15 juni . Paragrafens 3 mom . , a 

som alls ej fq,nns i det tidigare förslaget, fcreskriver, att på 

ort, där ej .inom, 2 år efter landskapslagens. ikraftträdande av land-

· skapssty~elsen godkända lokala skyddsåtgärder för lekbraxen vidta-

gits, kan landskapsstyrelsen förbjuda fångst av braxen under tiden 

från och med den 25· maj till och med den 25 juni. 

I det förkastade förslaget var al 1 t fi-ske .inom fredningsområde 1-

I 
I 

i regeln förbjttdet, och inom detsamma eller på tillstötA.nrle 

stra nd fick ej tagas sten, lera, sand eller dylikt. I nu före-

liggande förslag stadgas i. 29 §, att, då fredningsomr-åde bildas 

genom expropri~tion eller vid ski~te av . vattenområde , lahdskaps-

styrelsen skal l faststäl l a , under vilken tid och på vilket sätt 

fisket inom fredningsområdet 8.r förbj1..ldet eller begränsat . Un-

nert?å förhållandena förändring , äger landskapsstyrelsen ut färda 

nya föreskrifter , rörande fisket inom frAdnin.gsområdet . Hava 

vattenägarria vid utläggning av fredningsomräde , där .fiskevatt-

net är skifta t , genoru samfälld överenskomm.else el i er envar för 

sitt område och , där fiskevattnet är oskiftat, fiskelaget eller 

fiskevårdssammanslutningen beslutat nm förbud el1er begränsning 
" . . 

av fisket , skall sådant beslut var8. gällande . I 30 § å t:er stadgas , 

att inom fl'.'edningsområd~, som tillkommit genom inlösen av land-

skapet , fiskelag eller fiskevårdssammanslutning på sätt om expro-

priation av fast egendom för allmSnt behov är stadgqt, eller vid 

utbrytning av fredningsområ ,d.~~~~·id skifte av va t tenornråde, får sten , 
!!;. . :~· •• :1·1 .... " " 

lera , sand , malm eller annat qylikt e_j tagas. Flottning får ej be -

drivas och färd med båt el l er annan farkost ej företagas under 

fredningstiden, öm tillräc~lig flott - eller farled eljest finnes. 



""· ' 

Annat för fisken störande får ej heller, förehavas. Bärg1iing av 

sjöfoder efter den 5 juli, är do~k tillåtet. Landskapsstyrelsen k n 

slutligen inom fredn~ngso~råde, som tillkommit på annat sätt, på 

ansökan åbjuda till efterrättelse ovan uppräknade i 30 § intagna 
\ 

inskränkningar. 

Minimimåtten för fisk och kräfta hava bibehållits oförändrade 

med undantag av minimimått~t för havslax och laxöring, som höjts 

till 50 centimeter . Ifrågavarande mått i,rikslagen är 50 centi-

meter och förslaget om 40 centimeter i den nya rikssvenska fis-
. ' ' . 

keristadgan torde utsatts för kritik . 

stadgaridena om fiskets ordnande i oski:ftade vatten hava i det 

s'tora hela bi behållits oförändrade . I 5 mom . av 44 § hava nägra srnar 

ändringar företa0its rörande de fiskeredskap , vilka skola få brukas 

för huBbehovsf·iske i det fall , att fiskelag ej fås till stånd , och 

landskapsstyrelseri till följd därav ägde förbjuda delagarna att 

utöva sin fiskerätt annorledes an genom fiskets bedrivande för ge -

mensam räkning , till dess vederbörande domstol , under vars prövni ng 

saken bör hänskjutas , fattat slutligt beslut , huru fi,sket skall 

försiggå i det gemensamma vattnet. Det omstridda stadgandet i det 

tidigare förslagets ~4 § 2 mom . arrgående arenden , vilka.röra sam-

fällt fiskevatte~ , har icke medtagits i förelig5ande förslag . 

Benämningen fiskevårdssammanslutningar, .som ingå.r i riks -

lagen , men i det tidigare förslaget ändrats till fiskevårdsföre-

ningar , har återinförts i förslaget här nedan. Benämningen synes 

.lämplig . 

Kapitlet om fiske kort har utelämnats från förslaget ,i enlig-

het med lag- och ekonomiutskottets rekommendationer . 

De viktigas_te avvikelserna från det av Landstinget förkastade 

förslaget hava refererats har ovan,. Några mindre viktiga sakliga 

och formella ändringar och tillägg förekomma väl i förslaget ut-

över de refererade , men de framgå av förslaget och torde icke tar-

va vidare u.tredning . 

Hänvisande till :törestående får landskapsstyrelsen vördsam -

mast förelägga Landstinget till antagande nedanst ende 

L a n d s k a p s 1 a g 

om fiske -i l~ndskapet Åland. 

I enligh_et med lands 1 •4; b ,an . . fli~~.,. _ s eslut stadgas: 
:~ - " 4 " 

1 kap . 

Fiskerätten . 

1 §. 



Fiskerätten å vattenomI:'åde tillkommer" med nedannämnda undan tag , 

- omradets i;\g are. 

2 § . 

En.var av landets innebyggare har rätt att idka a.,lltslags fiske i 

sal tsj ön utom byarågång . Person med åländsk hembyg<lsrätt tillkommer 

rätt till fiske inom landskapet vid de havssträ:nder samt skär och ho~~ 

mar , som t il lnöra landskapet och icke lyda und-er enskild lägenhe t el 

ler av nagon pa särskilda villkor innehavas. Ovannämnd ratt gäller 

dock icke i sådant fall , att visst fiskeställe är eller varder un -

dantaget . 

3 §. 

Envar inom landskapet bosatt person· är berättigad att idka mete · 

i alla inom landskapet befintliga vattenomraden, dock ej i fredn ings 

eller fiskodlingsområde eller särskild för fiskens gå ng fran eti vat 

ten till ett annat anlagd fiskväg , eller inom 100 meter från des s 

in- -0ch utlopp. Mete må likväl ej ske så 11:.:..ra annans bebodda st rand1 

bad- eller annan liknande plats , att ägaren eller innehavaren äsa.m-

kas olågenhet . 

I vatt ~ n, som vid normalt vattenstånd är över 8 meter djupt och 

än 100 meter avlägset från anna:n tillhc·rig strand, får envar med 

ålän dsk hembygdsrät~ be driva fångst i:iv s trömmin2' och .._, vass buk 

med skötar, sik ocn flundra m8d nät .si:i.mt torsk . Om vi·a sa dant fiske 

erhålles annan än härnämnd fisk t·11 
' 1 faller den vattPnområdets ä""" 

5 a.re . 

Vid behov ma genom landskaps~Hrordni'ng bestämmas · · , om visst f~i.ngst -

sätt .skall anses som mete . 

I 1 och 2 morn. na··mnt fiske ..P' • b ~ar eJ edrivas å. s ' att vattenägarens 

eller hans arrendators f~skande på fiskeplats nyttJ·ad för särskilt 

fiske hindras eller störes. 

Våd -ovan i denna parauro f är sagt gäller såväl skiftade som sam-

f'äJ ldn_ "" fi skevat ten. 

Där särskilda skäl det påkalla 
' ~ger landska t pss yrelsen rätt att 

inom vi·sst o omrade ocp för vios tid inskränka eller helt f .. b. or Juda i 

1 och 2 mom . angivet fi.ske . 

4 §. 

Genom urminnes h~vd eller :;;iå annan grund. 18.gliP-en. fo··r .. 
0 varvad en-

.skild .. tt . ra till fiskeställe eller f'j .ske inom annan bys rågång eller 

utom byarågång förblir j kraft . .. ·rJ.'1-".,. 
:~~··:trare urminr_es hävd med avseende 

å fiskeställe fortfarande · 1 gå lande allenast 

granser fullt'- b estämd. 

' där platsen är till sina 

Har ·ej rättighet til} 
fiskeställe eller f'iske inom 

annan by tilly-



dande vatten vid uppgåendet av ciess omkretsrå 5odkänts, skall t ~lö n 

· ·· v1·a vederbo''rlig underrätt senast inom tre ~ r därom anhäng1ggoras 

från det rågången vunnit laga kraft. 

5 

Där angående fiskerätt genom dom eller eljest i laga vrdning an-

norledes föreskrivits än ovan sagts , skall sadan föreskrift for t -

farande lända till efterrättelse. 

6 §. 

· h f1' skevat ten inom landskapet Åland på grund av Rätt att inne ava 

arrende tillkommer enskild person med ålän~sk hem~ygdsrätt samt bo-

andelslag , föreninc och annan sammanslutning eller stiftel s e , 
lag , 

som har laglig hemort inom landske~pet , och vars alla styrelseme d'-

lemmar åtnjuta åländsk hernbygdsrätt . 

Arrendeavtal , som ingåtts met)asidosättande av föreskrifterna i 

a··r ogiltigt. För kontrahenterna i sådant avtal äger lamt -
1 mom . 

fo··rela··gaa lämpligt vite samt tid för avtalets a n-
skapsstyrelsen .__, 

d icke av föresatt vi te rät tas ' skal 
nullering . Låta sig vederbö~an e 

På 
anmälan vid laglig domstol utföra åtal i saken 

allrn~n aklagare 

f' fö r öVb• 
och därvid även yrka avtalets ogilti~förklarande. Om straf· 

k · ft i· 1 mom . stadgas i 7 kap . trädelse av föres r i erna 

.. ·. -
·f::-:.,,.i -..1 

7 § .. 

Har någon .rätt till fiske i annan tillhörigt fiskevatten, är fis-

k;Gvattnets ägare berättigad att. lo"sa ra··tti'gh=ten '"' efter dess fulla 

värde . Kan värdet ej annorlunda fastställas , anses det motsvara 

tjugu gcinger den årliganettoavkastning, som fisket givit i medeltal 

under de tre senaste åren. Vid beräknandet . av nettoavkastningen bör 

icke blott utgifterna för SJ~älva f' k d b is an et eaktas , utan även pen-

ningvärdet av arbetet för r · k b is ens eredning för-avsal~ samt kost -

naden ftr transport och försäljning . 

Uppstår tvist om värdet, skola, innan målet avgöres, syn och upp-

skattning verkställas av godem~n ··tt ~ , som ra ~n utsett . 

Sådan l~sningsrätt, som nämnes i 1 morn . , skal l ej tillämpas be-

träffande fiskerätt som tillhör f. , . isketorp bildat enligt rikslagen 

av den 18 januari 1924 (16/2() . 

8 § ,. 

Iå fiskerått , sorn ej kan anses inskra·· nka s 1· 0
.o· t 1·11 husbehovs fiske 

' 
utgives på arrende, skal l för h ~.g:~~:\25 ar skriftligt J 

·:.·': ,, arrendeavtal uppl 

gtras och bevittnas . Muntligt avtal, ·1 om vi ket tvist uppstått , skall 

understållas rätten ·· f -' som ager astställa avtalets giltighetstid och 

övriga villkor efter vad utredningen f' drebragt . Ett sålunda fastställ~ 



arrendeavtal äger sam~na giltig]1et som lagligen uppgjort arrendeavt ... 

Vid förnyad utarrendering av vattenområde, beträffande vilke t in, 

gåtts i 1 mom. nämnt avtal , äger arrendatorn varje gång företräde sr· 

i förhållande till varje annan arrendesökande. 

r 
:Oär förhållandena så ändrats, att arrendator har grundad orsak 

till missnöje med arrendevillkoren, är han berättigad att draga sa-

ken under .rä"Gtens prövning, och äger rätten bestämma skäliga· arren-

devillkor. 

Arrendeavtal, som avses i 1 mom., är bindande även gentemot ny 

ägare av vattenområdet, ifall arrendekontraktet icke innehåller an 

nan stj.pulation. 

ÄgarG av vattenområde kan häva ar:rendeavtalet rörande fiskerä tt 

eller avstå från att förnya detsamma, om arrendatorn underlåter att 

erlägga arrendeavgiften eller på annat sätt försummar sina skyldi~ 

heter, eller. ock missbrukar sin,fiskerätt och därigenom äventyrar 

fiskbeståndet. 

9 §. 

Innehavare av fiskerätt och hans medhjälpare äga rätt att, dar 

t ··tt d vi'ttJ·ande och upptagande är av ~ 
för fångstredskapens u sa :an e, _ 

den, beträd?- annan tillhörig· strand, dock ej tomt, trädgård eller 

badställe s mt tt t'll . ' . a a . i torkning upplägga sina redskap på strand 
' 

som ej hör ti 11 nyss nämnt område 11 ' e er upplagsplats, park eller 

odlade ägor. Har strandägare anvisat l' ~mpligt ställe för berörda ändamål 

må annan plats ej därtill begagnas. 

:för skada, som uppkommer vid. nyt tJ· andet av annans område enligt 1 

mom ., tillkommer strandägaren fl.311 er~ättning. 

Strandägaren är även skyldig att mot ersättning anvisa väg över si i 

mark till fiskevattnet åt innehavaren av fiskerätt, där denne ej 

eljest kan komma till detsamma . ' samt vid behov upplåta åt honom plats 

fo'·r båt eller båtbrygga. 

10 §. 

Yrkesfiskare 
' 

som åtnjuter åländsk hembyadsrätt · o , är berä ttigad att 

på landskapet tillhöriga stränder ' holmar och skär, som ej tillagts en-

skild lägenhet eller reserverats för särskilt ändamål , i mån av utrymme 

få mark åt sig avgiftsfritt upplåten för uppförande, av sådana fiske-

stugor bodar 
. ' ' beredningshus och torkställningar samt båtbrygga, som 

för fiskets bedrivande f er ordras . 
. ,111: 

~1. <;!i·J;.~'\ 
. ·:. ~"~ ''<.. "' ~-, 

Landskapsstyrelsen äger tt f' a cir ändamålet anv1· sa "d · no iga områden. 

Stå .i 1 mom. nämnda områden icke till förfogande 
. ' är person, som 

yrkesmässigt bedriver fiske 
' berättigad att på annan t"llh 1 öriga utöar 

J I 



"· ' 

i sal tsj ön uppföra· fiskestuga , tork- och 'förvaringsr'Nm för fiskbragde 

lagerrum för fångstt?n samt för landning nödig brygga , där sådant 

är nödvändigt för hans fisKeverksamhet . 

Strandägaren äger anvisa· för ändamålet lämplig plats och till -

kommer honom rätt till fuil ersåttning efter uppskattning för sag-

da nyttjande av hans fastighet . 

11 §. 

Den som utom bys vattenområde i saltsjön upprensar nytt eller 

ett under minst fem nästföregåen\de år obegagnat notvarp , som blivi t 

oanvändbart , skall av landskapsstyrels'en på ansökan beviljas rätt a tt 

där ensam bedriva fiske med not ·unde-r högst tio år eller , där upp -

rensningskostnaderna varit synnerligen stora , h~gst tjugu ~r . 

12 §. 

Vilja flere nyttja samma notvarp eller annat fiskeställe utom 

byarågång , och kunna de ej samtidigt fiska därstädes , äga de göra 

, det i den ordning de till platsen ankommit , dock med iakttagande av 

att notdragning av envar i dess tur får bedrivas endast under ett 

dygn . Ej må en i ordningen onödigt uppehålla de följande . 

13 ~ . 

No tlag, som , för att försätta no'tvarp utom byarågång i för vinter 

fiske användbart skick utfört .. ' aven anna t arbete än upphuggning av . 

vakar, är berättigat act därför h' . er ~lla skälig ersättning av öv-

riga , som nyttja varpet . 

I 
I 

14 §. 

Fiske skall så bedrivas 
, ' att annans fiskande eJ· va'llas f örfång el-

ler skada genom att fiskreds~ap t . u såttes otillbörliet n~ra annans ti-

digare utsatta redskap' h å oc_ s 'att fisken ej utestänges fran fredat 

omrc.t.de eller hindras i sin tz:lng upp i· ·~ rinnande vatten. 

15 §. 

I strömmar, Kan&ler och säd8na d sun , kallade ledsur1·i t u, som u göra 

enda eller huvudsakliga inloppet till innanI,c.'r ligga.nde vatten-, . 

område ' skall den , enligt 1 § i l agen om vat ~enra··tt , 1· dylika vat -

ten löpande kungsådran hållas som fiskled liksom ock dess dubbla 

bredd så långt ut i vattnet t v qnför ku ngsä drans my~ning, att fiskens 

vandring ej hindras, dock på en - strä~ka 2v minst 100 meter . Ger0~ lo -

kal fiskeristadga eller genom förordnin~ av 1 ~ andskapsstyrelsen kan 

fiskled förl~gas även 8.nnorst8.des 
'l{l~ .. ~·:; 
· ·:. ··~''(..\'" ' 

an där vattnet a··r dju::1ast, eller i 

sund d .. ' ar kungsådra eJ· 1 .. op er ' om det ta är t . 11 f 1 ördel för fiskens 

vandrin.o· Q. 

Fiskled skall städse h''>l l ...... _ as fri· från all 1 a 8 ag av scående redskap 



-. ....; 
I 

utom långrev och . annat krokredskap , och får i övrigt endast me te längre tid utsatta i en följd än två dygn. 

och fiske med hå V där förekomma. Jt--l särskilda skäl föreligga, kan Insjö , som endast genom bäck står i förbindelse med annat vatten, 

landskapsstyrelsen dock bevilja till~tAnd till fiskleds 1 stängande kan med landskapsstyrelsens tillst1nd avstängas för visst fiske i 

med visst redskap. - M ed ståe11ae redskap avses s§.dant fiskredskp ~ fiskevårdande syfte , om ej under- ·eller överbyg~are därigenom till-

snrn under tiden för fisket befinner si__, på sarmna ställe. skyndas nämnvärd skada. Det samma skall gälla i fråga om avstängning 

I kanaler och diken , som särskilt anlagts för fiskens gang - fisk- av bäck eller del därav. Genom avstängningen ~stadkom~en skada, skall 

vägar - samt i kungsadra med mindre biRdd ~n 20 meter är allt fiske på amf0rdran er sa t tas. 

förbjudet, om ej landskf·sstyrelsen av särskilda skäl givit tills tand Il kap .· 

därtill. Samma förbud gäller även inom en radie av 100 rnete:r fr..J.n in Tillåtna och förbjudna fiskeredskap och fiskesätt. 

och utloppet av sådan ~fiskväg . 
16 §. 

I sund, bäckar och diken , där , enligt l agen om vattenrätt, kun s- Vid fiske får ej användas: 

\ 

ådra ej 'finnes , men vb.rdefull fisk såsom i'd och gädda i nämnvärd t;r8. 1) sprängämnen , skjutvapen , giftiga eller bedövande ämnen eller 

i. 

uppstiger till lek , skall minst en tredjedel av bredden, där vattnet elektrisk ström; 

är djupast , lämnas fri för fiskens gång. 2) fisken enbart utifrån sårande redskap såsom ljuster , om e j land-

" 
· I vik , långsträckt fjärd eller sund , där kungsådra ej finnes , r:ien skapsstyrelsen"för visst vattenomrade och viss tid beviljat tillstand 

fiskens gång till annans fiskevatten kan i väser1tlig grad hindreis av härtill; 

pottenfast fiskredskap , får 'så.dant redskap ej utsträ~kas längre fr 1n 3) helt e l ler delvis av ~~-ö~;örfärdigat redskap eller tätare garn-
,..J "'" . . 

stranden ~n till en tredjedel av,vattnet~ bredd vid ri6rmalt vatten- redskap än vad i följande paragraf angives; 

stånd . - Med bottenfast redskap avses i denna landskåpslag sådana re ~) ryssja, katsa eller annat liknande stående · t· ins ångningsredskap, 

skap som ryssjor och katsor, vilka äro förankra'de i bottnen och stä som med undantag av landarmen, till någon del är h_ögre än en och en 



halv meter; tillstånd att för särskilt fiske få använda högre red -

skap av här nämnd typ kan beviljas av landskapsstyrelsen, om synner~ 
\ 

liga skäl föreligga; 

5) sådana föremål eller anordningar på bottnen, i va~tnet ell er 

ovanom detsamma, vilkas ändamål är att skrämma fisken i fångstred -

skapen, med i 17 § nämnt undantag; samt 

6) öppen eld eller annan ljuskälla för att locka fisken.-

17 § •. 

Pulsning vid fiske ~ed nät eller not är tillåten fr~n och med d~ 

1 juli till och med den 15 apri~. 

18 §. 

I redskap av garn skall minsta avståndet me llan knutarna, beräk-
, \ 

nat från dessas mittpunkt och då redskapet är vått och garnet ut sträc 

men ej spänt, i medeltal utgöra: 

1) för f~ngst av nors och vassbuk 10 millimeter eller 60 varv pa 

60 centimeter sträckt garn, 

2) för fångst av strömming 12 millimeter eller 50 varv på 60 .cent: 

meter sträckt garn, 

3) för . fångst av la_x och laxöring 55 millimeter eller 11 varv pa 

60 centimeter sträckt garn, samt 

4) för fångst av annan fisk-33 millimeter eller 18 v~rv pa 60 cen-

tim~ter sträckt garn. 

Men i ryssja, som är högre än en meter, skall sagda avstånd vara 

AO millimeter.eller 15 varv på 60 centimeter sträckt garn. 

Bestämmelserna i 1 mom. avse ej ålryssja, håv- eller garnredskap, 

som uteslutande användes för fångst av agnfisk, gärs eller spigg. 

Nät, som brukas för sådant ändarrål får dock ej ha större höjd än 

125 cent imeter. 

Skall strömming eller vassbuk hållas levande i not minst ett dygn 

är det tillåtet, att utbyta kilen mot. en sådan i vilken avståndet mel-

1a n knutarna ej . understiger 8 millimeter .... 

·I fjälJ.fiskryssja, som är avsedd för fångst av braxen och som har 

större hCijd än en och en halv meter och för va;rs användning erfordras 

tillstånd av landskapsstyrelsen, skall minsta ~vståndet mellan knutar-

na i fiskhuset vara 75 millimeter el~e~ 8 varv på 60 centimeter 

sträckt garn utom på en sträcka av 120 centimeter från dettas fäste 

vid den övriga delen av ryssjan. 
_,JJ1 

~~ · - ~ - ;.,~~ \; 
· ::.; ~''<-. 4' ";. 

R~dskap av garn s~all vara så telnat eller bandat, att maskorna 

däri hållas så öppna som.möjligt _. 



19 §. 

I katsa , mjärde eller annat fångstre,dskap av spjäJ_ar , vidjor el}f; 

· ~nnat likartat materjal skall springornas bredd ej understiga 25 mil. 

li~eter och avståndet meJlan bindningarna ej 150 millimPter . 

Mjärde av s tö;rre täthet får dock använd::i.s fö r fångst av nej onöR;on
1 

å,. l och kräfta,. 

Ovan vattenytan skal l öppningen på ingången i katsa o~h ryss j8 

städse hällas sluten. 

20 §. 

Thngstredskap av metalltrådsnät få e j hav?- mindre än en och 0 n hal 

t,__1rns P18Skor , d.v . s . . att avståndet me l lan knutarnas mittpunkt mä t t 

längs maskstolpen e j får understigä 38 ,millimeter . -Maskorna få ej he· 

ler formas så , att de i någon riktning hava mindre genomsltärning än 

35 millimeter . .. 
Den i för r::; gående mom . nämnda minsta maskstorleken gäller dock ej 

för mörtst.uga och andra dylika enbart för fåncst av agnf isk avs edda 

redskap med en största höjd av 60 centimeter . 

rw~kränkning i-användningen av eljest tillåtna fångstredskap 

och fiskesät t . 

21 §. 

Under islossningen och därefter till och med den 30 juni är not-

dragning och fiske med annat rörligt ga..cnredskap än håv förb j udet . 

De tta förbud gäller dock ej strömmingsfiske med not i för änd,amålet 

utmärkt notvarp samt drivgarnsfiske och fiske med flytande trål i 

öppna havet ei l er öppen havsfj ärd . 

22 §. 

Redskap , som är avsett för fångst av nors eller strömming , :tar ej 

utsättas på sådant ställe elle~ sådan tid , att jämväl annan fisk 

fångas i nämnvärd grad med redskapet . 

23 § ., 

Under den tid, då visst fiskslag eller kräfta är fredat , får e j 

r edskap särskilt ägnat för fångst av sådant f~skslag eller kräfta 

hållas utsatt i fiskevatten . 

3 kap . 

Fiskfredning och minimimått . 

24 §. 

All fångst av gös år förb~~den fran och med den 16 maj till och 
?;. '-·,i~~~-~4:) 

.. J 4" 

.~ . 
med den 20 juni . 

Utan tillstand av landskapsstyrelsen. är det förbjudet att forsla , 

för försäljning uppbevara , sälj~ , köpa eller mot betalning servera 



gädda från och med den 20 april till och med den 15 juni. Land -
]isk ell6r kräft~, som un~er Jes:..us fredningstid. cr1ulles lev· ... nde 

skapsstyrelsen kan do.ck , om S~(äl föreligga , avkorta tiden för dettg 
och i oskl:;.d.s:..t skick i samband r:ied arm...1.'1 -... ;.. ..... 1;;,,·.:-;.t i all · b . • - ~- , s~- oraeuel art 

förbud. 
... ter utslä_pas i vattnet . 

På ort där ej inom 2 år efter denna landskapslags ~ikraftträdande 
liredningsomr~den. 

av landskapsstyrelsen godkända lokala skyddsätgärder fö r lekbraxen 
23 §. 

vidtagits , kan landskapsstyrels.en förbjuda fangst av braxen. under 
l''Ör fiskstc:;.;;1r.1ens skyddande skall till frednin5so;.1rc....den avskil-

tiden fr~.n och med den 25 maj till och med den 25 juni. 
jus ställen, där de ·- d f 11 v<...r e u as te fiskslae;en i det bercrda enligt 

25 §. nci.t~rfcrl1a.llandena avgr;,;,nsade fiskevat t::-1et för rät ta sin led, eller 

Kräftan är fredad o.ch fångst av densamma förbj dden frctn och med 
höe; grad up.rJ6tl<.l.lla si..r eller bc.za.;:'"•"" so~1 d · .. ....., .J ...,...... ,, van r:i.nc;svag, sar.it 

den·l november till och med den 20 juli . 
diirjt.rnte su ~tor del ;;,.v det till sa5du ställe i:;r~~nsa.;.1de vc:..t ten or;:i-

26 §. 

Utplanteras, på åtgärd av fiskevattnets innehcivare eller mecl hans 
Fredningsoi~U'åd e f ..... r ej L1nesluta f.ir- eller flottled och s.:.. vitt 

tillstånd , v8rdefullt fiskslag eller kräfta i. vatten , där sådana ej 
mcjligt ej ut~tak~s ndra s~dan lea elle .. ~ s .L, - a.Lt det omfutt.:..r stranden 

förekormna eller äro stadda i tillbakagang, :tär under det förstR. ut-
CJ..V upl:.lc..5splat.s, sandtäkt e l :2r u:11n- 1 t. fr:-r ii-kn•ndc :'n.1~-~ 1 1 L' • t 

- C.0 V V U. \.4 '-'li:A.H&"'- r y ~ liJ ~ 

planterin[;Sä.ret och. de sex följande kalenderaren fångst ej ske av i· 
land- eller Våttenomr~de. 

frågavarande fiskslag eller krä~ta. 

Oru för bu Jet skall fisu:e v<.<.t tne ts in~~ehava.re ~Ui:l5öra pc.. koramunc ns 

anslagstavla eller e;enoJ1 .:::.rmons i ~rts tidning.;;n och ._..rligen. :fö.r·ny"' 

s.·luta vattenli~~rnu ~enom ~· 11 ..., ...., sa.;: .... d d. 0verensko•~l."":1else eller envar fcr sitt 
1:-"}j;:_~~, 

omr.iues vidko;n~nde cch ~ · :~ f. · • 1 t ..... c..r is.rev.:.. tnet är oskiftat, fiskelaget 

eller fis,.:evardss .... ;-,u-11::mslu tni ngen. 

27 ~. 



vid behov, }!a. sätt om c.xpropriatio,n av :f:..;.~t e5 crn.lom ~·ör 

är stadgat, inlösa visst o~r~de Lill fredningsomr&de. 

nng.::..ende utorytn1n5 ~J.v frednint;s·o.nrc.,.de viJ s~~fte av v:::..ttcnomr , 
"'e 

är s~rskilt stadc;at'. Vid sci.d..;.r: utbrytninb skall till frednin ·som,... 0 .::i - o •w."'e 

av varje fiskevatte;ns areal ~vs'kilj.::;.s hct;s t en tiondeJel, s2..vi tt 

r.1öjligt i ett enhetli 0 t O!:.'lr åde .t-'..:.. s.:'.4'1~na ställen, sor.1 i 1 mom . nfu:i;:.. 

För :fiskevut ten, sor:; gr~nsc:.. till v....±andra skal l bild:;.s ' - , 

ett t;emensamt fredningso.:x§.J .... , om·ac;a:rna av fiskeva.ttn .... t dtirorn över-

enskomma, och skal l härvid till frednirlc;sområde a vskiljas hö~st en 

feI>1otondedel av fis~ .... v~ttnens sammanl ac;da areal. 

29 § • 

Där frednir.gsoli1rJ..de bilGa.s benou ex~ropria.tion eller vid sk ifte c.v 

vattenomr.:ide, skall lanclskapsstyrelaen :faststä. lla, under vilken ~id 

och p.i vilket si;.;.t t fiske i nom frednint;sområuet skall vara f örb j udet 

eller bee;r~nsat, och nu lan dskapsstyrolsen, du förrullandena. u n:! er -

0.::..tt för6.nd.rino", fas t ställa nya föreskrifter bctri:i~i':::.n~e fisket ino., 

frcdningso;:;iri..de': . I fall, va.rom i 3 l.JO ul • 

överensko.nmelse eller fiskel~ets eller fis~evurdsse;•.m1Janslutnin5t-n~ 

beslut till efterrättelse. 

30 §. 

Inom fredningsområd_e, som tillkommit på sätt i 28 .§ 4 och 5 mom. 

stadgas, må ej sten, lera,_ sand, 11a.lm eller annat dylikt tagas eller 

flottning bedrivas ~11.er under. den för o.mrådet fastställda frednings-

tiden färd med båt eller annan farkost ske, där tillräcklig :flott-

och farled eljest finnes, ej , heller annat, varigenom fisken kan stö-

ras, förehavas. ])ock vare tillå.t .et att bärga sjöfoder efter den 5 

juli. 

Inom :fredningsområde, som tillkommit på annat sätt, llå lan d·-

skapsstyrelsen på ans.ökan till. efterrät.telse påbjuda i 1 11011. nämnda 

inskränkningar. 

31 §. 

Fredning~o11rådes gränser skall angivas med tydliga märken, och bör 

karta eller .planteckning med utsatt skala uppgöras över detsamma och 

insändas till landskapsstyrelsen i·nom 30 d f agar e ter det fredningsom-

rådet bli.vit utstakat och utmärkt. 

Utmärkning och kartläggning av ~redningsområde, som avses i 28 § 

4 mom. skall verkställas av ut~edd lantmäteriingeniör, som vid behov 
., •1 

~,-:1 __ -!i·:a'.1.~'\ 
. -·~ ~ ;:iir'llL. \'~; 

äger ålägga fiskelag eller annan ägare av fiskevattnet att genom mär-

ken även i vattnet göra fredningsom-ådets gra··nser ... , tydliga. Annat :fred-

ningsområde får utmärkas av fiskevattnets a··gare eller av honom utsedd 



person. övriga bestämmelser. 

011 sökande av ändring i utstaknii.ng och kartläggning av sådant 34 §. 

fredn.ingso11råde, son nämnes_ i 28 § 4 11om. skall gälla, vad stadgat .. E:fter s_l _utf_ört fi_ske skall pålar_, störar och annat, som därvid 

i . om ändringsa11sökan i rägångs:förrättning. Om fredningsom:i:åde skall nyttjats och ej hör till_ fast_ fiskredskap ,_ ofördröjligen borttagas 

göras anteckning i . jordregis1mt. från vattnet. 

Minimimått_ för fisk och kräfta. 35 §. 

32 §. Tillopps~anal eller vattenledning till vattenverk skall vara för-

]ängst av fisk, som icke fyller _ nedannämnda_ må._tt frän käkspetsen sedd med galler eller annan anordning, som hindrar fisk från att komma 

· till stjärtfenans mellersta strålar_, är förbjuden: in i vattenverket. Är sådant gall er gjort av stavar; får avståndet 

· ·· - . - -- ··- ~ - - - ·. . --

Havslax och havslaxör_ing . 50 centimeter; mellan_ dessa ej understiga 25 mi·llime_ter, om ej landskapsstyrelsen 

L 
gädda 38· " tillåtit användning av glesare galler. 

. gös och braxen 35 " samt Vid islossning eller issörjebildning kan dock . här ovan nämnd an-

sik och id 30 Il ordning hållas uppdragen. 

Likasä är det förbjudet att få.nga kräfta, som_ e-j mäter l _O c-enti- 36 §. 

meter från panntaggens s_pe:ts _ ti_ll _bakre kant_en av den utslagna Uppföres fördämning eller annat byggnadsverk i vattendrag, får ej 

stjärtens mellersta flik. vattenståndet utan synnerligt behov. så ändras eller i övrigt sä be-

33 §. 

r fångstredskap erhällen levande och oskadad undermålig fisk ell 

gås, att fiskbeståndet i vatGendraget ödelägges eller åsamkas bestå-
,,~ ~~~J:.~~J 

ende · skada. 

kräfta skall omedelbart åter utsläppas i vattnet. 37 §. 

Angående :förbud för . förorenande av och annan dylik skadegörelse i 



fiskevatten är särskil~ stadgat. 

38 §. 

För vattenområde, som bildar en naturlig helhet,. eller viss del 

därav, kan genom landskap.sförordning lokal. fisk.eristadga utfärdas 

av landskapsstyrelsen. 

I sådan stadga få bestämmels~r antagas, som avvika från det s om i 

det ta kap i tel före skrivits rörande . fångst.redskap, deras användni ng, 

fredningstider, minimimåt.t. och övriga fiske.vårde . .n _befrämjande före-

skrifter. 

39 §. 

Befinnes sådant vara nödvändigt för fisk- eller. kräftbestånde ts 

bevarande, äger landsk.ap.sstyrelsen. rätt att för visst vattenområde 

eller del därav under viss tid: 

1) förbjuda eller begränsa. anyändningen av eljest tillåtet fi sk· 

redskap; 

i 

2) förordna, att i 18 § nämnda .fångstredskap skola vara glesare än 

vad i sagda lagrum stadgas; 

3) förlänga de i 24 § nämnda fredningstiderna eller utsätta fred-

ningstid för fisk, som ej är fre~ad eller ock inskränka eller helt 

förbjuda visst fiske eller kräftfångst, samt 

4) fastställa större minimiiiiått för fiskslag nämnda i 32 § eller 

sådant mått för fisk, som tidigare ej skyddats . av minimimått. 

40 §. 

Om synnerliga skäl föreligga, äger landskapsstyrelsen rätt att för 

visst vattenområde eller del därav under viss tid eller tillsvidare 

och vid behov på särskilda villkor meddela tilJS;ånd; 

1) att använda eljest förbjudet fångstredskap eller fångstsätt; 

2) att under fredningstid fånga fredade fiskslag ·eller kräftor; samt I 

3) att fånga fisk eller kräftor, som ej fylla stadgade minimimått. 

41 §. 

För utplantering eller annan fiskodling samt för vetenskaplig un-

dersökning eller annat sakligt grundat ändarrål äger landskapsstyrel-

sen befogenhet att på sätt och villkor, som den bestämmer, och efter 

överenskommelse med vattenägaren meddela_ rätt till fångst av fisk el-

' 
ler kräftor i visst fiskevatten elle.r del därav under fredningstid, i 

fiskled och fredningsområde, med förbjudet redskap eller i underrnå-

liga exemplar. Här nämnd rätt,!.Rä icke på annan överföras. 
-~~-~((;~J 

4 kap. 

Fiskerättens utövande och vården av fiskevatten. 

Allmänt stadgande. 



42 §. 

Innehavare av fiskerätt är pliktig att så ordna vården av si tt 

fiskevatten och sitt fiske, att fisk- och kräf'tstammens fortbes tånd 

tryggas. 

Bedriver innehavare av fiskerätt fiske eller kräf~fångst på sätt 
I 

som äventyrar fisk- eller kräftstammens fort bes tänd, eller tillåter 

fiskelag användning av fångstredskap i alltför stort antal i samf"åll 

fiskevatten, äger landskapsstyrelsen förbju da innehavare av fi skerät 

att t i l l svidare, under högst tre å r , använda s ig av si n f iskerätt el 

ock förordna om fiskerättens inskränkning. Lag samma skall vara, där 

andra föreskrifter för fiskets ordnande i samfäll.t fiskevatten icke 

iakttagas eller där av behovet påkallad fiskevårdssammanslutning ej 

kan fås till stånd, så ock där innehavare av fiskerätt i vatten , som 

står i förbindelse med annans fLskevatten, bedriver fiske på sådant 

sätt, att det länder annans fiske till uppenbar sk:B,da eller utgör 

hinder för annans åtgärder för_ d_et gemensamma fiskbeståndets ·bi.be· 

hållande eller ökande i vattendrag, där vardera innehar fiskerät t. 

· f" k ··tt · ha som a··r ·uä llande ti Förbudet kan träffa varJe is _era sinne vare, Y • 

att fisket icke ordnas på sätt i denna landskapslag åsyftas. 

Innan sådant förbud meddelas, som i 2 mom. säges, skall veder· 

börande beredas tillfälle att i den ordning landskapsstyrelsen be-

stämmer, avgiva förklaring i saken. 

Fttrbud, som avses i 2 mom . , skall av landskaps.styrelsen _upphävas, 

där skäl till dess upprätthållande icke längre förel i gger. Om förbud 

och dess upphävande skall kungörelse anslås på kommunens anslags-

tavla. 

Landskapets fiskevatten. 

43 § • . 

Landskapsstyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om nyttjandet av 

de fiskevatten, som lyda under landskap~t tillhöriga lägenheter. Där-

vid skall i främsta rummet yrkesfiskarnas på orten behov beaktas samt 

i andra hand övriga ortsbors. 

Fiskets ordnande i oskiftade vatten. 

44 §. 

Delägarna i samfällt fiskevatten utgöra ett fiskelag. 

Ägare till sådan lägenhet, som med stöd av lagen om inlösen av fis-

ketorp (16/24 i rikets förf .) äger rätt till fiske på samfä llt vat
- ~-·}:/:.~~ 
~ . 

tenområde, är delägare i fiskelag , på .sätt därom är särskilt stadgat. 

:Fiskelaget åligger att inom sitt område så ordna fisket och -fiske-

vattnets vård, att fisk- och kräftstammens fortbestånd icke äventyras. 

I, 



För ernående av en sädan ordning äger fiskelaget antaga stadgar 
I 

vilka underställas landskapsstyrelsens granskning- och i vilka det 

skall fastslås, huruvida 1) varJ·e delägare äger fi1ska 1· f. k is evattnet 

för egen räkning på sätt fiskelaget närmare bestämt; 2) fisket skall 

nyttjas av delägarna i bolag eller 3) fiskevattnet utarrenderas ell 

överlåtes helt eller i delar åt . en eller flere av delagarna i vattne 

eller ock till utomstående. Även i sistnämnda falL skola sådana be-

stämmelser fogas till . arrende- -eller överlåtelsevillkoren, att fisk 

ståndets förödande förebygges. 

Kommer ej i 3 mom. nämnd ordning till stånd, äger landskaps styre 

sen förbjuda delägarna att utöva . sin fiskerätt annorledes än ge nom 

fiskets bedrivande för gemensam·. räkning _samt i övrigt hänskjuta sa· 

ken till rät ten, som äger däri slutlige_n bestämma; dock skall s tädse 

varje delägare jämte hans husfolk äga rätt att i det samfällda fiske 

vattnet idka husbehovsfiske_, förutom genom mete, med långrev, högst 

5 stycken ryssjor, 4 stycken skötar och 10 stycken nät, ej överstiga 

1,8 meter i höjd och 60 meter i längd per nät i monterat skick. 

Där samfällt fiskevatten är av ringa betydelse eller annat vä-

gande skäl föreligger, har landskapsstyrelsen rätt att fritaga del-

ägarna från skyldigheten att ordna fiskelagets ·verksamhet. 

45 §. 

Sedan omkr.etsrån f _ö_r samfällt i'is~evatten uppgå t ts, skall kommunal-

nämndens i kommunen_ ordförande förordna kompetent person, som där-

till bifal.l.it_, att bevisligen sa~ankalla . delägarna i fiskevattnet til 

stämma. för att besluta om fiskelagets organis_~ring. Så snart rågån-

gen slutförts, äger ~örrättaren av rågången därom fordersammast un-

derrätta kommunalnämndsordföranden. 

Kostnaderna för i föregåe_nde_ -moment nämnd . stämma skall förskotteras 

av kommunen, som är berätt.igad att av fiskelag.et utfå ersättning för 

dem. Sammankomma samtliga_ delägar_e u_tan i 1 mom .. ·· d k 1 namn a lelse, skall 

stämman ändå anses beslutför. 

46 §. 

Vid fiskelagsstämma tillkommer varje delägare rösträtt efter sin 

andel i vattenområdet, såvida icke alla delägare annorlunda överens-

komma. 

Framlägger delägare sannolika skäl til.l stöd för det röstetal han 

vid fiskelagsstämma krävt, men uppstår meningsskiljaktighet angående 

~,.:·t~~~.!'~~' .. :..· :- "" 
röstetalet, äger stämman avgöra frågan genom beslut. Såvida den före-

bragta utredningen ej anses tillräcklig, skall stämman uppmana del-

ägaren att anskaffa erforderlig tilläggsutredning eller oc:k besluta 

I 
I ' 



från lantmäterikontoret införskåffa för.te_ckning över de tvistiga an .. ) att utföra talan i saken. Vad därvid vinnes, tillfaller fiskelaget , 

delarna i vattenområdet. För förteckningen erl:ägges ej lösen. över i och är varje delägare pliktig att intill värdet av honom tillfallen 

detta moment avsett beslut får den, . som_. är missnö_j.d med detsamma :föra fördel deltaga ·i rättegångskostnaderna. 

talan såsom i 54 § stadgas. Stämning, offentlig myndighets päbud eller annat meddelande skall I. 

Kan i 2 mom. nämnd förteckning icke __ av lantmäterikaritoret utgivas 
I 

anses hava delgivits fiskelag och dess styrelse, sä snart styrelsens 

skall för lantmäteriingeni_ö_r ut_ver.kas f _örordnande att vid stämma på förman eller dennes s .tällföreträdare i laga ord~ing :fä tt del därav, 

platsen uppgöra förteckning över fiskelagets delägare. och äga dessa tillse, att saken i god . tid, bringas till delägarnas 

47 §. kännedom. 

Fiskelag äger för ett år i ~änder välja för sig styrelse jämte 48 §. 

förman och ställföreträdare för denne. Fiskelag, som bestär av högst fem delägare, är berättigat att 

Styrelsen äger bevaka_ fiskelåge_t_s förde.I och_ företräder i ärenden utöva sin .verksamhet även utan .styrelse9 i vilket fall dennas ålig-

rörande fiskevattnets ey_ttjande_ och vård ~iskelaget mot enskild del· ganden skola han.dhavas av fiskelagsstämman, och är med avseende å 

ägare och tredje man. sådan stämma gä llande , vad om i'isklags styrelse är föreskrivet. 

rl' Rättegång angående fi.skevatten .får . a:v styrelsen anhängiggöras, då Fiskelaget är dock även i detta fall pliktigt att u t s e förman och 

-delägarna vi_d fis_kelags_stämma . härom_ fa_t _tat _be.slut_. Delägare, som vid stä llföret:cädare för denne. 

t b 1 t t .p~ • ~ .P.. .kos_tnad -R..:r målets utfo''rande stämman motsag es u e , .1.e:a.r eJ pe:u.oras .ll.J 
49 §. 

'. 

överstigande värdet av den fördel, · som kan visas_ hava genom rätte· . Vid fiskelagsstämma må delä~are vara företrädd genom fullmäktig. 
-~//;f~J. 

' 

gången tillförts honom såsom delägare i fiske va t tre t. Ej må dock någon upptr&da med fullmakt i1å flere än .. en delägares 

Där styrelsen eller fiskelagsstämma besluter, att rättegång bet vägnar. 

fande fiskevattnet icke skall inledas, är delägare likväl berätt igS~ Ärende, som icke kungjorts i kallelsen, skall icke gå till avgö-



rande på stämma. 

Vid stämma skall föras protokoll, som bör justeras. 

i::o < :.; .: . 

Såsom fiske lagsstärnmas beslut skall gälla den mening, som err..ål t 

hC.'gsta röstetalet. Falla rösterna lika , gin ter den mening, som bi-

trätts av de flesta närvarande. ]8.lla rösterna även enligt denna be .. 

räkningsgrund lika, är den mening gällande, som ordföranden bi t rätt. 

Då fråga är om vattenområdets nyttjande till fiske på annat sätt .. 

att varje delägare eller innehavare av dennes fiskerätt själv i dkar ' 

fiske i vattnet enligt vad f i skelaget tidigare bestämt, fordras 

dock att beslutet omfattas med minst två tredjedelar av det vid om-

röstningen avgivna sammanlagda rös.tetalet och minst av en tredj edel 

de röstande delägarna. Därest delägarna åter skola åläggas att erlä 

viss mot envars andel av vattenområdet eller antalet redskap svaran· 

Utg1.fter eller till hop de avgift till täckande av fiskelagets 

bringande av en fond för bestridande av vissa åtgärder för fiskevatt 

nets vård, fordras att beslutet skall omfattas med minst två tredje-

delar av de vid omröstningen avgivna rösterna. 

I föregående moment nämnd avgift kan utan dom eller utslag utmät 

på sätt om utskylder är stadgat. 

Utan hinder av vad i l . mom. säges, ka~ i fiskelags stadgar be-

stämmas, att val, som förrättas vid fiskelagsstämma, skola försiggå 

med tillämpning av proportionellt valsätt. 

51 §. 

Använd.as fiskelags fiskevat~1en på annat sätt än att varje deläga-

re eller innehavare av dennes fi_skerät t idkar fiske på sätt fiskelaget 

närmare bestämt, skall inkomsten därav, såvida alla delägare icke an-

norlunda överenskomma, fördelas mellan delägarna efter deras andel i 

vattenområdet, såvitt den icke erfordras för bestrid~nde av fiskela-

gets utgifter. 

I fiskelags stadgar kan _bestämmas, at.t delägare i fiskelag eller 

annan person,· vilken ädöm.ts straff för brott mot stadgandena om fis-

ke, genom beslut av fiskelagets styrelse för viss tid, högst två år 

åt gången, förklaras förlustig sin rätt att bedriva fiske i fiske-

lagets vatten .. 

Fiskelag må icke skuldsätta sig. 

52 §. 

Förman för fiskelags styrelse skall sammankalla extra stämma med 

delägarna i fiskelaget för visst uppgivet ärende, därest sådant på-

yrkas . av delägare, företrädande minst en tiondedel ~v fiskelagets 

I 
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röstetal. punkten härför bifogas. 

Har ej stämman hållits senast inom en_ månad från det förmannen Fiskelag kan bevilja även annat än i 1 mom. nämnt särskilt till-

bevisligen gjorts .underkunnig om nämnda yrkande, äger landskapssty .. stånd till fiske under viss tid inom fiskelagets område. 

relsen bemyndiga någon bland sökandena att sammankalla stämman . Beslut om beviljande av särskilt tilstånd fattas på sätt i 50 § 

53 § .• 1 mom. säges. 

Sådan invånare i by, som icke tillhör fiskelag, äger rätt at t er- i 54 §. 

hålla särskilt till_s_tånd att inom område, som av fiskelaget anvisas 
' 

Delägare i fiskelag, vilken anser, att av fiskelaget eller dess 

bedriva husbehovsfiske på s_ätt fiskelagsstä.mnian för varje år be- styrelse fattat beslut icke tillkommit i laga ordning eller att det-

sluter. Till sådan fångst berättigad är pl_ik.tig _att för bestridande samma annars är olagligt eller innebär ett överskridande av fiskela-

kostnaderna för åtgärder, som avse_ fiskevattnens vård, erlägga av gets befogenhet eller kränker hans rätt, är berättigad att föra tala n 

fiskelaget bestämd skäl.ig avgif't, vars s_torlek står i relation till ·mot detsamma medelst stämning, som skall ti.llställas fiskelaget inom _j 1 

den del han åtnjutit i avkastningen_ från fiskelagets fiskevatte n. sextio dagar,. .räknat f'rån den dag han av beslute,t erhållit del i laga 

Besluter fiskelag på grund av fiskevat_tm_ts .ringa a_vkastning el- ordning. Lä klandertalan anhängiggjorts, äger rätten förordna, om skäl 

ler av andra giltiga sk.äL, _att i 1 mom. _nämnt särskilt tillstånd icke därtill föreligger, innan ärendet slutligt ~vgöres, a~t det klandrade I 

beviljas, skall ärendet o.fördröjLigen underställas_ landskapsstyrel- beslutet icke skall bringas i verkställighet. 

sen för avgörande. Part, som är missnöjd med rättens utslag, äger söka ändring däri 

Den, som är missnöjd med beslut rörande beloppet för den i 1 mom. i för tvisteZD;äl stadgad ordning. 

-~~~?;:.~~ 
avsedda avgiften, är berättigad att inom trettio dagar efter erbälleD 

-
Angående besvär över påförande av i 50 § nämnd avgift är särskilt 

del av beslutet skriftligen underställa ärendet landskapsstyrelsens stadgat. 

prövning, och skall utredning om att avgiften erlagts samt om tid - 55 §. .. 



I 
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Är samfällt fiskevatten så vidsträckt eller _splittrat, att efter 

levnad av enh~tlig ordningsstadga är förenad . med svårighet, kan fis 

kelMet för vissa år uppdela sig på .delfiskelag. För _ fattande a v be. 

slut om uppdelning . erfordras sådan röstmaj oritet, som enligt 50 § 

2 mom. är av nöden för beslut om vattenområdes .nyttjande. 

Delfiskelag verka, vart inom sitt område, såsom självständiga fis 

kelag. 

56 §. 

Därest icke delägare i sam:fä.llt vattenområde överenskommit eller 

i laga ordning fattat beslut om vattenområdets nyttjande för annat 

ändamål än fiske, och vattenområdet ej heller underkastats godemanna 

förvaltning, kunna delägarna vi.d fiskelagsstärnm,a besluta i angelägen 

heter, vilka angå up.ptagande av sten, lera, sand, ma:lm eller annat 

dylikt fr.ån vattenområdet, dettas utarrenderande för flottning, upp· 

lagring eller ~nnat ändamål, jakt och insamling av sjöfoder 1å det· 

samma samt tillvaratagande av ?-ärst ädes anträff at t rävirke eller 

annat gods ävensom annan användning av området. Beslutet, beträf-

fande vilket i tillämpliga delar är gällande, vad om fiskelags be-

slut är stadgat, kan avse en tid av högst fem år. 

57 §. 

Närmare föreskrifter om organisationen av fiskelag, som skola 

bildas i enlighet med denna landskapslag, samt om innehållet i de 

stadgar, som fiskelag äger ant.aga, tilt.färdas av landskapsstyrelsen, 

som även skall tillhandahålla stadgeformulär och annan instruktion 

för fiskelagens organisering. 

Fiskevårdssammanslu t ni ngar • 

58 §. 

tfR_,' 
För åstadkomman av enhetlig fångst av ekonomiskt värdefulla fisk-

slag eller ändamålsenlig vård av fiskevattnet i sammanhängande och i 

naturavseende likartade vattenområden kunna fiskelag och enskilda 

~iskevatte~s ägare, som äga fiskevatten i .det berörda vattenområdet, 

. 
" bilda en fiskevårdssammanslutning. 

59 §. 

Fiskevårdssammanslutning kan bildas på initiativ av landskapssty-

relsen eller av vattenägare i det berörda vattenområdet. 

Då fiskevårdssammanslutning är avsedd att bildas, skall initiativ
·:stf!. 

. ':1-;-i. :'~?;:_~~, 
• ' ,., 
~ . 

'tagaren genom minst två_ veckor i förväg utfärdad kallelse sammankalla 

de vattenägare, vi~ka beröras av åtgärden, för att härom överenskomma. 

Beslut om bildande av fiskevårdssammanslutning f a ttas i enlighet 

I 
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med de närvarande eller bef'ull~äktigade vattenägarnas. byamål med 

enkel röstövervikt. 

Kan beslut om bildandet av fiskevårdssammanslutning ej fås t ill 

stånd, är initiativtagare _berättigad att anmäla .saken till land-

skapsstyrelsen för vidtagande av de åtgärder, denna finner lagligen 

påkallade. 

60 §. 

Avtal om grundande av fiskev,årdssammanslutning skall upprättas 

skriftligen och underskrLvas på varje medlems .i sammanslutningen 

vägnar. L avtalet skola medlemmarnas röstetal och inbördes delak-

tighet i föreningens inkomster och utgifter angivas, varjämte däri s 

ingå sådana. f .öreskrifter. beträffande fisk_redskap, fisket id, fiskesät 

samt inrättandet av ftedni.ngsområden och. fi..skleder samt fiskevå rdens 

handhavande i övrigt som befinnas nödvändiga utöver de i lag bes täm· 

da. 

Med avseende å varje medlems röstetal _och andel i sammanslut -

ningens .,inkomster och utgifter må ändring senare göras medelst 

skriftligt avtal medlemmarna emellan, dock ej innan fyra år för -

flutit, sedan samm_anslu tni ngen grundades • 

61 §. I 

I 
I 

Sedan i 60 § nämnt avtal kommit till stånd, skall stadgar antagas av I 

sammanslutningen och fastställas av landskapsstyrelsen. Tillika skola il 

en eller flere sysslomän utses,, vilka det åligger att verkställa de I 

beslut, som fattas vid föreningsmä:ite, ifall ej ledamot av interims-

eller ordinarie styrelse utses för änd_amålet. 

62 §. 

Beslutanderätt i fiskevårossammanslutningens angelägenheter kan 

utövas av en delegatio,n, som jämte suppleanter utsetts vid fiskelags-

möte, och som består av minst en representant för varje fiskelag och 

en eller flera företrädare för fiskevårdssammanslutningens ,enskilda 

fiskevattensägare. 

Delegat~onen väljer inom sig styrelse sam t styrelsens förman och 

ersättare för denne. 

Stämning, offentlig myndighets påbud och annat meddelande skall 

anses hava delgivits sammanslutningen, så snart styrelsens förman el-

ler dennes. ersättare i laga ordning fatt del därav. 

~/?~;:) 
1 

Styrelsen ,företräder sammanslutningen gentemot enskild medlem av 

densamma och tredje man. 

Består sammanslutning _av högst fem medlemmar, må utsedd delegation 
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utgöra dess styrelse. 

63 §. 

Fiskevårdssammanslutning må ej skuldsätta sig. 

64 § ·-

Styrelsen äger utlys,a sammanträde med fiskevårdssapunanslutningen 

eller dess delegation, då minst en femtedel av dess medlemmar påyrka 

sammanträde för behandling av v.isst uppgivet ärende. 

Har ej sammanträde hållits inom en månad efter det styrelsen bevi 

ligen underrä~tades om nämnda yrkan~e, äger _landskapsstyrelsen bemyn. 

diga någon bland sökandena att sammankalla sammanslutnj,_ngen eller 

dess delegation. 

65 §. 

Medlem av fiskevårdssammans1utning, som anser, att beslut av sam-

manslutningen eller dess delegation icke tillkommit i laga ordning 

eller att detsamma _annars är olagligt eller innebär ett överskridande 
I 

av sammanslutningens eller delegationens befogenhet eller kränker h 

rätt, är , berättigad att klandra detsamma medelst stämning, som skall 

tillställas sammanslutningen inom sextio dagar, räknat från den dag 

han av beslutet erhållit del i laga .ordning. 111. klandertalan an-

hängiggjorts, äger rät ten förordna, om skäl därtill föreligger, innan 

ärendet slutligt avgöres, att det klandrade beslutet icke skall 

bringas i verkställighet. 

Part, som är missnöjd med rättens utslag i saken, äger däri söka 

ändring i för tvistemål stadg_ad ordning. 

66 §. 

Vad i 51 § 2 mom. och 53 § är stadgat om fiskelag, skall äga mot-

svarande tillämpning på fiskevårdssammanslutning, därest beslutande-

rätten i frågor angående bedrivande av fiske på fiskelagets område 

i enlighet med avtalet om bildande_ av - fiskevårdssamman:slutning över-

gått från fiskelaget .till fiskevärdssammanslutningen. 

67 §. 

Upplöses fiskevårdssammanslutning, skall dess genom verksamheten 

hopbragta egendom skiftas mellan medlemmarna enligt den överenskomna 
\ ' 

grunden .för delaktighet .i sammanslutningen. 

5 kap. " 

Innehav av och handel med fisk pch fiskprodukter . 

Fredad fisk el l er kräfta under dess fredningstid eller undermålig 

kräfta och undermåliga exemplar av fisk skyddad av minimimått får ej 

för försäljning hållas i förråd, transporteras, säljas, köpas eller 

I 
I I 

I 

I I 



;-

mot betalning serveras, med undantag av: 

1) fisk eller kräftor, som på grund av särskilt i 40 § nämnt 
ti11 

-

stånd få försäljas under fredningstid eller i undermåliga exemplar. 
t 

2) i fiskodlingsdamm eller -anstalt uppfädd fisk eller kräftor· 
' 

3) fisk eller kräftor, som :fångats för fiskodlings- e'ller vetens 

ligt ändamål med därför beviljat tillstånd. 

Innehar någon vid ingången av fredningstid för fisk
1 
eller kräfta 

förråd därav, som tidigare blivit lagligen fångat, vare berättigad 

att innehava, forsla och salubjuda detta. förråd under de sex första 

dygnen .av fredningsti.den, eller, där förrådet utgöres av fisk f örva· 

'rad i frysinrättning, under hela fredningstiden. 

nen, som håller i förråd 
' , sänder, forslar, saluhåller eller köper 

fredad eller undermålig .fisk eller _kräfta, åligger styrka, att han, 

enligt vad i den11a paragraf . säges., .har rätt därtill. 

69 § • . 

Utom. fö.r t 1 t · u ? an er1ng, vetenskaplig unden3.ökning ell er transi totr 

port får icke till landskapet införas undermåliga exemplar av f isk 

och ej heller fredad fisk eller kräfta 
ler kräftä'YU"nder dessas fredningstid, om ej särskilt tillstånd därför 

erhållits. 

70 §. 

Polismyndigheten på den ort, där under fredningstiden saluhålle:n el 

ler i handel förekommande undermålig fisk skall föryttras eller där-

ifrån den försändes, äger påbjuda fiskens märkning på lämpligt sätt 
( ' 

där det för övervakningen är av nöden. Är fiskens märkning styckevis 

förbunden med oskälig kostnad, skall märket anbringas på transport-

eller försäljningslådan. 

71 §. 

Landskapsstyrelsen äger genom landskapsförordning utfärda närmare 

bestämmelser om behandling, förpackning och forsling ay samt handel 

med fisk och kräfta ävensom därav framställda produkter, så ock om nö-

dig övervakning och kontroll av sådan behandling och handel. 

Till förebyggande av smittosam fisk- eller kräftsjukdoms spridning 

kan landskapsstyrelsen för viss tid eller tillsvidare förbjuda eller 

inskränka forsling, hållande i förråd, salubjudande samt införsel till 

och utförsel från landskapet av fisk och kräftor, så ock beträ ffande 
' ' 

flyttning från ort till cRnnan av redskap, som använts till fångst, 

-~/?~-~:j 
förvaring och forsling av desamma. 

6 kap. 

övervakning och omhändertagande av gods. 

I 

l,1 



72 §. 

Ertappas någon med fiske i , vatten, vari han icke äger rätt a tt 

idka av honom bedrivet fiske, eller anträffas i fiskevatten eljest 

fångstredskap, som ej tillhör någon till' fiske berättigad, är inne .. 

havaren av fiskerätt, 'så ock vattenområdets ägare eller arrendator 

berättigade att på bar gärning omhändertaga båt eller därmed jämföri· 

fortkomstmedel och redskap, som vid 'sådant fiske använts, samt den 

därvid erhållna fångsten. Detsainma skall. gälla .där delägare i gemen. 

samt fiskevatten eller arrendator av fiskerätt .uppenbarligen över-

skrider sin fiskerätt eller vid fiske använder sig av förbjudet red· 

skap eller fångstsätt eller ock bedriver fiske på plats, där det ta 

är förbjudet, eller på otillåten tid • . Omhändertagaren är skyldig att 

på anfordran uppgiva sitt namn. och sin adress. 

önskar innehavare av fiskerätten eller vattenområdets ägare eller 

arrendator icke föranleda åtal för brottet, får han, dock ej i fall, 

som nämnas i 74 §,behålla båten eller .det därmed jämförliga fo rt-

komstmedlet och redskapen, intill dess den, som dem begagnat, s tyrkt 

sin identitet och erlagt lösen med ettusen mark. Erlägges denna ej 

inom en månad f'rån det anmälan· hos vederbörande polismyndighet gjorts 

om båtens" och redskapens omhändertagande av innehavaren av fiskerätt8 

eller ägaren eller arrendatorn ·till vattenområdet, skola de tillfalla 

denne. 

önskar innehavare av fiskerätt eller ägare eller arrendator av 

vattenområde, att åtal väckes, skall han snarast möjligt överlåta det 

innehållna godset, fångsten undantagen, åt polismyndigheterna för för-

varing, till dess säkerhet ställts för erläggandet av böter, skade-

stånd och rättegångskostnader. Kan överlåtelse icke utan olägenhet äga 

rum, skall om godset och den p~ats, där det förvaras, lämnas meddelan- I 

de ·till " polismyndigheten, vilken äger bestämma, huru godset skall för- I] 

varas, till dess sagda säkerhet blivit ställd. 

73 §. 

Där innehavare av fiskerätt eller ägare eller arrendator av vatten-

område tillkommer rätt att omhändertaga båt, redskap ech fångst, får 

denna rätt utövas J"ämväl av vakt, som av honom tillsatts, eller hans 

övriga husfolk, av delägare i samfällt fislcevatten t f. 1 , , sam av iske ag, 

fiskevård~sammanslutning eller av kommun anställd fiskevakt, så ock, 

där landskapet äger fiskerätt, av_~olismyndighet och den, på vilken det 
. . ' ·~/!;:_;~3 . 

ankommer att på sådant . område övervaka efterlevnaden av stadgandena 

om fiske. 



74 §. 

Har båt, redskap eller fängst, som enligt denna laqdskapslag 

tillfalla staten, omhändertagits, är omhändertagaren pliktig at t dä 

oförtövat göra anmälan hos polismyndigheten på orten. Kan det befar 

att sådan fångst blir förskämd, får han_,_ sedan den _värderats av två 

ojäviga personer, försälja densamma, och skola de influtna medl en 

ofördröjligen tillhandahållas vederbörande polismyndighet. 

75 § . 

Är f'iskredska.p olagligen utlagt i fiskled eller arinat- vatten, där 

utövande av fi~kerätt är förbjudet eller begränsat, är . polismyndigh~ 

så oc1l: edsvuren f'iskevakt 1 pliktig borttaga sådant r edskap på den 

skyldiges bekostnad. 

76 §. 

Polismyndighet ell er annan i 73 § nämnd edsvuren fiskevakt äger 

rätt att på strand, i skjul, i båt eller vatten granska f'iskredskaP5 

lagenlighet liksom även försäljares förråd av fisk och kräftor . 

- 7 kap. 

Straffbestämmelser. 

77 §. 

Den, som åsidosätter föreskrifterna om ålänssk hembygdsrätt vid i 

gående av avtal om fiskevattensarrende, kan av domstol ådömas böter. 

Var, som i strid med denna landskapslag eller med stöd därav ut-

färdade bestämmelser: · 

1) anv~nder förbjudet fångstsätt eller redskap ellerhåller sådant 

redskap i båt, på strand, i strandskjul eller annorstädes, där det är 

lätt åtkomligt för fångst; 

2) olovligen fiskar i kl,.tngsådra eller annan fiskle~ eller _ eljest 

inom fredat område eller använder i och för sig lovligt f'ångstsä tt 

eller redskap i vattendrag eller inom vattenområde, där dessas använ-

dande är förbjudet; 

3) på otillåten tid fångar fisk eller kräftor eller i sådant syfte 
\ 

håller redskap i vatten; 

4) fångar undermåliga fiskar eller kräftor; 

5) olovligen innehar, forslar, f'örsänder, till av~alu uppköper eller i 

håller, försäljer eller mot betalning serverar fredade eller undermå-

liga fiskar eller kräftor; 

6) mot landskapsstyrelsens eller domstols förbd idkar fiske; 
·~,:[~!~;~., 

.. J ~ , 
~ . 

7) åsidosätter bestämmelserna om de anordning~r, som i tilloppskanal 

eller v:attenledning skola anbri~gas, 

straffes med högst etthundra dagsböter, varförutom förbjudet redskap 

, c 

·-
ff' 



eller del därav eller\ dess värde ävensDm olovlig transport- eller fisk eller annat djur eller avsiktligt och olovligen å fiskevatten 

handelsvara vare förbrutna. Har vid fiske använts sprängämne eller " vållar annan skada, varå ej ' enligt annat lagrum följer strängare 

omständigheterna eljest, synnerligen_ försvärande, är straffet mi nst straff, straffes med böter ~ller fängelse. 

sjuttiofem dagsböter eller fängelse ej över två år, o_ch skall i des. Särskilda stadganden. 

sa fall jämväl olovligen använt, eljest tillåtet redskap och vi d fis 79 §. 

begagnad bå:t eller dessas _ värde dömas förbrutna. Uppstår tvist om utövande av fiskerätt, ordnandet av fiskevattens 

Den, som annor1-e_des än i 2_ mom . _ sägs, bryter mot denna landskaps. vård eller annan fiskeangelägenhet, äger rätten döma därom, sedan den 

lag eller på grund av densamma utfärdade _bes-tämmels_er, straffes med vid behov införskaffat utlåtande av fackmyndighet. 

högst sjuttiofem dagsböter, såvida __ i _cke_ gärningen annorstädes i lag 80 §. 

är belagd med, strängare straff. Har endast enskild rätt förnärmats genom i denna landskapslag nämnt 

Därom, till vilket straff den skil _vara _förfallen, som olovligen brott, skall åtal ske blott om målsäganden anmält saken till åtal. 

fiskar i annans fiskevatten eller på fredat område inom detta vatten 81 §. 

eller överskrider den rätt honom_ såso_m delägar_e _i samfällt fiskevat- Vad genom olovlig fångst erhållits eller värdet därav är förbrutet 

ten eller så.som arrendator eller utövare av fiskerätt med inneha- och s~ll tillfalla den, vars fiske.rätt förnärmats, eller, där 

varens av fiskevattnet tillstånd e1-ler på annan grund , tillkommer fångsten erhållits av delägare J samfällt fiskevatten, de övriga del-

eller ock bryter träf.fat avtal eller beslut om utövande av fiskerätt 
' 

ägarna i samma fiskevatten, 'såvitt dessa ej till annan överlåtit sin 

eller annorledes kränker annan tillkommande fiskerätt, stadgas i fiskerätt. Dock ,skall ~ångst, som erhållits under fredningstid eller 
·~ ' 

. ·,_.,~'~ ;·~?~~.~~ . . +• 

~ ' 

strafflagen. från område, där fiske enligt 15 § är förbju.det, 5Ä ock undermålig el-

?8 §. ler med förbjudet fångstredskap åtkommen fångst eller värdet av fång-

Den, som utan tillstånd i - fiskevatten utsläpper för fisket skadli sten tillfalla statsverket. 



Olovlig transport- eller handelsvara, som dömts förbruten, så oc~ 

redskap och båt, som förklarats förverkade, tillfalle statsverket. 

Förbjudna fångs-tredskap eller delar av dem skola göras till fis .. 

ke obrukbara. 

82 §. 

Är i låda eller, förpackning av annat slag eller i sump, vari fisk 

eller kräftor förvaras_, forslas eller saluföras_, _mins_t var tionde 

fisk eller kräfta fredad eller undermålig, skall _hela innehålle t 

dömas till staten förbrutet. 

83 §. 

Tredskar någon att, utöver vad i 6 § föreskrivits, fullgöra honom 

på grund av denna landska.pslag åliggande förpliktelser, äger land-

tvl.·nga honom da··rt1·11 vi·d ·vite eller skapsstyrelsen befogenhet att 

låta utf-Ora det försummaue på underlåtarens bekostnad. 

84 .§. 

Ej må någon med farkost överfara utanför allmän farled utlagt fis 

d d tt t · av tydli· gt ma··rke. Såsom sådant märke anse• redskap, är e a u visas 

i sQ,;~tsjön mörk, styv flagga, ej understigande trettio centimeter 

··yer 
i kvadrat samt fästad å flöte, som skjuter minst halvannan meter 0 

vattenytan, samt i annat vat ten :flöte, uppstigande minst en meter 

I 1 

ovan vattenytan. Om märken, som skola användas under mörker, är 

särskilt stadgat. 

Virkesflotte eller maskindriven farkos~ :tär ej gå närmare dylikt 

redskap än femtio meter, där ej detta på grund av trång. farled är 

oundvikligt. 

Angående de ljussignal_er_, som fLskefartyg och fiskebåtar skola fö-

ra, är aärskilt stadgat. 

85 §. 

Har till följd av strömsättning eller annan orsak en fiskandes red-

skap så hopsz:iärjts med annans, att redskap_en ej kunna åtskiljas, utan 

att skada av betydenhet tillfogas dem ~lle_r att alla redskap samti-

digt upptagas, skola de fiskande gemensamt åtskilja eller upptaga red-

skapen, om ej sådant hinder föreligger $Om överhängande fara för för-

lust av redskap, båt och liv till följd av storm, eller att ägaren 

till de redskap som hop~närjts mad ens egna, icke utan större olägen-

het kan tillkallas. 

Kan åtskiljandet ej ske ge~~;:,;~~tt eget redskap skadas eller kapas, 
.. :._-":' "' 

får den fiskande också med annans redsk.ap vi· dtaga t·· d · h t av oms an ig e erna 

påkallad åtgärd, utan att dock därvid vålla ·Större skada eller för-

fång än nöden kräver. Har detta icke iakttagits, skall den som åt-



skilt eller upptagit redskapen åt_ annan ersätta d_en härvid uppkomna. skapet. 

skadan. Vad som på annans redskap vid åtskiljandet blivit löst eller 88 §. 

kapat, skall omedelbart åter sammanknytas_, och där d.et för ägaren är Fiskredskap, som bevisl~gen anskaffats före .denna landskapslags 

bäst, må upptaget redskap efter åtskiljandet .åter utsättas på sin ikraftträdande och då var lagligt, men är i landskapslagen förbjudet, 

plats. I annat :fall äger den som upptagit annans~ r .edskap så begå , får fortfarande med iakttagande i övrigt av landskapslagens stad-

att redskapet jämte däri befintlig i'ångst utan tidsutdräkt kommer ganden användas under tre års tid ef'ter landskapslagens ikraft-
11 

ägaren till- handa. trädande. 

86 §. 89 §. 

Stadgandena .i denna landskapslag, förutom beträffande använd- ~ avtal om arrende av fiskevatten av domstol enligt stadgandet 

ningen av förbjudna fångstredskap och fiskesätt, äga ej tillämp- i 6 § :förklarats ogiltigt, skall arrendatorn avflytta senast den 

ning på fiske i insjö, som underlyder . en enda lägenhet, och som är sista dagen i den månad, då domstolens utslag vunnit laga kraft. 

helt sluten eller står i förbindel.se med annat , fiskeva tten endast 90 §. 

genom bäck eller dike, d.är fisk ·ej . i nämnvärd mån kan upp- och ned- Närmare bestämmelser angående verkstä lligheten och tillämpningen 

gå. Fisk och kräftor, som där . fångats och ej fylla stadgat mini- av denna landskapslag utfärdas av landskapsstyrelsen. 
\ 

mimå tt, så ock under allmän fre.dnings,tid. erhållen :ta.ngst, får ej 91 §. 

utan landskapsstyrelsens tillstånd försäljas eller annorstädes Genom denna landskapslag upphävas samtliga landskapslagar an-

forslas. _gående ändring av fiskeristadg~ av den 23 juli 1902. 
. . -~/?~_;:) 

87 §. Mariehamn den 3 mars 1954. 

Fängstredskap, som enligt denna landskapslag är förbjudet, får På 

icke utan särskilt tillstånd förfärdiga~ eller säljas inom land-



landskapsstyrelsens vägnar: 
) 

Lantråd 

Viktor Strandfält. 

Landska psagronom 
~- ") ;:- . ~ 

-"--- -.,,,tt:...- ~~-~ J"'-~-
Er~st "10hansson 

'· . 

w. 6/1954 .. -

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

m 6/1954 över lands~apsstyrelsens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag angående fiske i landskapet 

Åland, · (m 13/19 54). 
Med anledning av förenämnda fro.mställning får utskottet vördsamt 

anföra följ<:;lnde1 
§.....l!_ Denna paragraf är en av de vikti.gaste och mest ömtåliga i 

hela lagförslaget. i'iskerätten h8r ju enligt svensk-finländsk rätt av 

ålder ansetts vara en befogenhet, som ingår i äganderätten till vatten

omrädet. Denna rättsprincip har nu i l~gf örslaget uppluckrats rätt av~ 

sevärto Emellertid har utskottet i princip ansett uppluckringen vara 

betingad av praKtiska samhällsekonomiska skäl. 

Mome lo Med hänsyn till den betydelse strömmings- inklQ·vassbuks

f iske har för den yrkesfiskande befolkningen anser utskottet att 

f ångst av ströruming och vassbuk med skötar, dock icke med krokskötar, 

borde liksom mete höra till den allmänna f iskerätten, dock så att 

s trömmings- och vassbuksfisket skulle förutsätta åländsk hembygdsrätt 

ho s utöv~ren eftersom här närmast är fråga om näringsutövning i mot

sRts t ill fiske med mete. 

Mom~ 2o Utskottet anser att ett nytt andra moment borde införas~ 

s om skulle medgiva rätt för envar inom byn bosatt person med åländsk 

hembygdsrätt stt bedriva fångst av strömming med krokskötar på sätt, 

som föreskrives av fiskelag eller fiskevärdssammanslutning. En medlem 

av utskottet har dock vel3t utelämna bestämmelsen om att fiskelaget 

eller fiskevårdssammanslutningen äser föreskriva på vilket sätt fångs

t en av strömming med krokskötar fär skee Emellertid anser utskottet i 

övrigt att utelämnandet av sagda bestämilielse som skulle medföra, att 

krokskötsf isket skulle ställas helt utanför fiskelagets alla befogen

heter, i synnerligen hög grad kunde inskränka vattenägarens eller fiske

rättsinnehavarens möjligheter att själv utnyttja sitt fiskevatteno 

De ssutom skulle utelämnandet kunna inverka icke så ringa menligt på 

f iskelagets möjlighdter .att s.å o:;:oo~. fisket och fiskevattnets vård1 · · icke ävent~a,~ 
att fiskstammens fortbestånar,- ehUJ:ru innehavaren av fiskerätt enli.gt 

l agförslaget § 42 skulle hava lagstadgad skyldighet att på förenämnt 

sätt ordna vården av ~itt fiskevattene Utskottet har även övervägt 

mö jlighet en att inordna hela bestämmelsen om rätt till strömmingsfiske 

med krol(skötar under lagförslagets § 53 1 så, att detta slags fiske bleve 

jämf'örbart med husbehovsfiske för inom byn bosatt person som icke har 


