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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 

m 24/1955. förslag till landskapslag om fiske i landskapet Å-

land. 

Landskapsstyrelsen har till Landstinget tidigare inlämnat tvenne 

framställningar med förslag till landskapslag om fiske efter det ri-

kets nya fiskelag antogs år 1951. Den första framställningen 

(35/52) förkastades av Landstinget med en hemställan om ett omarbe-

tat förslag, vilket ingick i den sedermers inlämnade framställningen 

m 13/1954. 
~ 

Denna framställning antogs med vissa ändringar ~v Lands-

tinget vid höstses.sionen 1954 men vid föredragningen för Republi-

kens · President besl öt han att Landstingets beslut skulle förfalla. 

Republikens President stödde sig härvid på Högsta domstolens i 

ärendet avgivna utlåtande, som är av följande lydelses 

"Till Republikens President. 

I skrivelse av den 18 sis~lidne februari har justitieministeriet 

. meddelat, att Republikens President vid föredragning i statsrådet 

samma dag beslutat infordra Högsta domstolens utlåtande i anledning 

av Ålands landstings den 3 december 1954 fattade beslut om antagan-

<de av landskapslag om fiske i landskapet Åland,, varhos ministeriet 



bilagt skrivelsen landstingets nämnda beslut . med därtill hörande I 3 § landstingsbeslutet ingår stadganden om rätt att fiska på 

handlingar och Ålandsdelegationens yttrande i ärendet. annan tillhörigt vattenområde. Medgivandet av dylik rätt innefat-

Med anledning härav har Högsta domstolen i det syfte 14 § 2 mo tar en avvikelse från den. av regeringsformen erkända grundsatsen om 

självstyrelselagen för Åland den 28 •december 1951 stadgar ägnat skydd för enskild äganderätt. I riket har emellertid i den ordning, 

ifrågavarande landstingsbeslut granskning och får i avseende å u t: som för antagande av grundlag är föreskrivet, den 28 september 1951 

tande vördsamt anföra följande: givits en lag om utvidgning av den allmänna fiskerätten, jämlikt vil 

Enligt 13 § 1 mom. 8 ·punkten självstyrelselagen för Åland till· ken lag det är tillåtet att på vattenområde inom kom.mun idka mete 

kommer landstinget lagstiftningsbehörighet angående fiske och jä~ samt fångst av siklöja, strömming och vassbuk med nät och på by 

likt 11 § 2 mom. 11 :punkten samma lag hava även förevarande lands· tillhörande vattenområde på sätt, som föreskrives av fiskelag eller 

tingsbesluts stadganden av privaträttslig natur. såsom hörande ti l: fiskevårdssammanslutning, allt slags husbehovs- och rekreationsfis-

sagda rättsområde kunnat däri upptagas. Vad åter b-eträffar de i ke, enligt vad därom i lag är .särskilt stadgat. Detta innebär att 

beslutet ingående stadgandena rörande rättegångs- och utsökningsii· även landstinget kan i landska:pslag medgiva rätt till fiske i an-

sendet samt åligganden för statens myndigheter, i vilka ämnen lag· nans vatten i den utsträckning sagda rikslag angiver. I 3 § 1 och 

st:Lftningsrätten är uteslutande. förbehållen rikets lagstiftande 3 mom. landstinesbeslutet rnedgives · dock vidsträcktare rätt till här 

organ, ävensom stadgandena innehållande sådana straffbestämmelser avsett fiske än i berörda rikslig. Det enskild äganderätt i rege-

vilka icke enligt 13 § 1 mom. 11 punkten självstyrelselagen unde~ ringsformen tillförsäkrade grundlagsskyddet har sålunda medelst fö-

ligga landstingets lagstiftningsbehörighet, hava jämväl dessa sta revarande landskapslag inskänkts i större omfattning än i riket ge-

ganden, enär de i sak överensstämma med motsvarande stadganden i nom i vanlig ordning antagen lag kan ske, i anseende vartill och då 

i riket gällande lagen den 28 september 1951 om fiske, jämlikt rikets lagstiftande organ jämlikt 11 § 1 mom. självstyrelselagen 

14 § 4 mom·. sjä.lvstyrelselagen kunnat intagas i beslutet. tillkommer uteslutande rätt till lagstiftning i ärenden angående 



stift ande, ändring, förklaring och up9hävande av samt avvikelse fi 

de till rikets statsförfattning hörande grundlagarna, landstinget 

enligt Högsta domstolens förmenande överskridit sin lagstiftnings. 

behörighet. 

I 2, 3 och 9 §§ landstingsbeslutet har rätten att idka fiske i 

vissa fall och rätten att få mark avgiftsfritt upplåten för uppfö. 

rande av för . fiske nödiga byggnader, torkställen och båtbrygga 

tillerkänts endast personer, vilka åtnjuta åländsk hembygdsrätt. 

Enär dylika rättigheter dock icke omnämnas i 4 § självstyrelsela

gen, vari .angives de rättigheter, för vilka s tillgodonjutande er· 

fordras li ~mbygdsrätt på Åla~d, måste landstinget genom att hava 

gjort tillgodonjutandet av förstnämnda rättigheter beroende av sac 

da hembygdsrätt anses hava överskridit sin lagstiftningsbehörighel 

även i detta avseende. 

På grund av det ova~ anförda får Högsta domstolen hemställa, a 

Republikens President måtte förordna, att det granskning underka s· 

tade beslutet finge förfalla. 

De justitieministeriets skrivelse bilagda handlingarna åter-

ställas härjämte. Helsingfors den 17 mars 1955. 

Högsta domstolen 

Underskrifter" 

. I 

Med anledning härav beslöt landskapsstyrelsen att till Lands-

tingets höstsession inkomma med ett nytt förslag, som i huvudsak 

följer Landstingets peslut vid höstsessionen 1954; dock skulle gi-

vetvis p.e lagstadganden, _ som föranlett att beslutet fått förfalla, 

ändras ~ed beaktande av Högsta domstolens utlåtande. I .samband med 

omarbetningen av förslaget har dock vissa stadganden fått en sådan 

form, a:tt de kunna betraktas som helt avvikande från" såväl tidigare 

föreslagna som rikets motsvarande stadganden. 

Stadgandena om fiske har i landskapet återfunnits dels i fiske-

ristadgan av är 1902, dels i byggningabalken i 1734 ärs lag (stad-

gandena omarbetade 1902 i samband med fiskeri~tadgans tillkomst) och 

dels i särskilda landskapslagar om ändring av vissa stadganden i 

fiskeristadgan. Det föreliggande förslaget innebär framför allt 

en kodifiering av dessa spridda stadganden. Men samtidigt har 

modernisera lagstiftningen och precisera stadgandena sä långt det 

är möjligt. Den omständigheten, att stadgandena rörande inskränk-

ningar i äganderätten icke kan utformas utan hänsynstagande till rik 

lagstiftningen, har likväl hindrat landskapsstyrelsen att bibehålla 

vissa i skärgården hävdvunna rättigheter, 



Rikets nya fiskelagstiftning strävar till att möjligast tydlig1 

avgränsa fiskerätten på annans vattenområde samtidigt som ett be-

gränsat varmansfiske har bibehållits. I detta avseende är det av 

största vikt, att stadgandena bli klart utformade. Landskapssty-

relsen har omfattat ett från rikslagstiftningen något avvikande 

system, varför det är skäl att närmare förklara stadgandenas inne. 

hörill.. 

Utanför rikets territorialvatten är fisket fritt för envar, s å. 

väl landets medborgare som utlänningar, och fiskaren äger blott at 

taga hänsyn till internationella fördrag, som tilläventyrs kan r eg 

lera fisket. 

Territorialvattnets utsträckning är oklar i brist på generella 

internationella överenskommelser. I landets fördrag med främmande 

makter nämnes såväl 3 som 4 sjömils territorialvatten och också u1 

gångslinjen för beräkningen av detta vattenterritorium varierar. 

Innanför territorialvattengränsen och landskapets gräns emot Åbo-

land gäller landskapets lagstiftning. Lagförslaget medför där f ö 

jande uppdelning och rättigheters 

1) Utom byarågång, d.v.s. mer än 500 meter utanför det ställe , 

där 2 meters djup börjar mot havet eller öppen havsf järd, är enval 

--------~ ~ 

av landets inbyggare berättigad att idka a11,t slags fiske. Det-

samma gäller inom vattenområden, som tillhöra landskapet (alltså 

inom bY,arågång; landskapets vattenområden runt av. landskapet ägda 

stränder och holmar bestämmas enligt samma regler som bys vatten-

område) i den mån icke dessa vattenområden innehavas av någon :på 

särskilda villkor. Det är landskapsstyrelsens mening, att fisket 

på landskapets vattenområden efter landskapslagens ikraftträdande 

skall närmare regleras genom landska:psförordning. 

Rätten att idka fiske på staten till höriga vattenomräden inom 

landskapet regleras av rikets lagstiftning. Förty äger varje finsk 

medborgare rätt att idka fiske i dessa vatten såvitt de icke "av 

någon under särskilda villkor innehavas" eller'annorl~mda är eller 

framdeles varder föreskrivet". Genom förordning av den 9 juli 1933 
l, 

.C3Z2/53) har a~lmänna bestämmelser härom utiärdats. Stadgandena 

härom kan uppenbarligen icke int agas i landskap slag. Däremot gäl-

ler landskapslagstiftningens stadganden om fiskesätt, lagliga fiske-

redskap, minimimått o.s.v. jämväl fiske i ~atens vattenområden. 

2) Inom byarågång är fiske tillåtet i princip endast för dem, 

som är delägare i vattnet. Likväl tillerkännes person, som icke 

är delägare i vattnet 0 fiskerätt enligt följande: 



a) Person, som är bosatt inom kommunen, är berättigad att idka m1 

Stro··rnm.1·ng och vassbuk med andra nät än krokskötar te samt fångst av 

(§3 mom. 1) med vissa naturliga undantag (§ 3 mom0 3). 

b) Person, som är bosatt i by, är berättigad att idka husbe-

hovsfiske inom byns samf'ällda vattenområde enligt fiskelagets elle 

Begränsningar kan härv· fiskevårdssammanslutningens bestämmelser. 

å ·1 betra""ffande området som fiskesättet (§ 3 mom. 2) . lag göras s va 

Totalfö:rbud mot sådant fiske får likväl icke utfärdas utan landsk 

styrelsens tillstånd (§ 52 mom. 2). 

a 

För vartdera f a11et (a och b) gäller dessutom det undantaget , 

få 4dkas på fiskevattnets ägare eller artt sådant fiske icke r ~ 

rendator tillhöriga not - och storryssjeställen, som av dem sed-

4cke heller så att detta deras fiske hindras vanligen begagnas, ~ 

eller ,störes. 

3 ) På grund av urminnes hävd eller genom annat rättsfång kan 

11 eller viss rätt till fiske i anna någon inneha visst fiskestä e 

Denna ra··+t erkännes fortfarande av den by eller utom byarågång. ~ - ~ 

nya lagstiftningen, men i § 6 har intagits ett stadgande, som ger 

· att . lösa rättigheten i sådant fall då möjlighet för vattenagaren 

fiskestället faller inom byarågång. 

Stadgandet i rikslagens 4 § 2 mom. om fiskerätt ''uti yttre skär-

gården", vilket avser såväl skiftade som samfällda vatten, har på 

grund av den oklara innebörden utelämnats i landskapsstyrelsens 

förslag. Detta vmedför visserligen en inskränkning av den allmänna 

fiskerätten i landskapet såtillvida, att yrkesmässigt fiske med 

släpdrag och längrev blir förbjudet på annmtillhörigt vatten inom 

det berörda området. Landskapsstyrelsen har emellertid icke ansett 

det motiverat att medgiva större rätt till varm.ansfiske med släp-

drag än med kastdrag. Långrevsfisket åter kan väl i allmänhet anses 

falla under rubriken husbehovsfiske. 

Inom landskapsstyrelsen har olika meningar framf'ö,rts beträffan-

de fi»rmuleringen av 3 § 2 mom. I 1 8 gen den 28 september 1951 om 

utvidgning av den allmänna fiskerätt en stadgas, att husbehovs- och 

rekreationsfiske får bedrivas inom by tillhörande vattenområde en-

ligt fiskelags eller fiskevårdssammanslutnings bestämmelser. När-

mare föreskrifter härom upptager rikets lag om fiske i §§ 65 och 82, 
\ 

vilka uppenbarligen avse endast samfällda vatten. " Varken riksla-

gen eller -förordningen (m 695/1951) innehåller stadganden, som 

skulle antyda, att rätten till husbehovsfiske kan göras gällande 

gentemot äga~e av skiftade vatten. Med hänsyn till lagstiftnings-



behörigheten har därför landskapsstyrelsens ma~oritet stannat fö r kets bedrivande hör ännu rätten att använda annans mark för båt-

den föreliggande formuleringen av 3 § 2 mom., ehuru den i sakligt plats, upplag och torkning av nät, fiskestuga o.dyl. Dessa stad-

hänseende kunnat omfatta minoritetens förslag, att momentet skul~ ganden har intagits i §§ 8 och 9 och äro sakligt sett v s · . a amma in-

avse såväl samfällda som skiftade vatten. nehåll som motsvarande stadganden i rikslagstiftningen. De i 

Minoriteten inom landskapsstyrelsen omfattade icke denna tolk- föregående förslag intagna stadgandena, som förutsatte åländsk hem-

ning, utan ansåg, att såväl stadgandet i rikslagens 4 § 5 momo so bygdsrätt för rätten att i sådant avseende utnyttja landskapets 

övriga stadganden tydligt gav vid ha~dän, att varmansfisket gälld mark, ha strukits då Högsta domstolen givit uttryck ät den uppfatt-

oberoende av om byavattnet var skiftat eller icke. Då man des su ningen, att landskapet bör medgiva samma inskränkningar i sin ä-

betänker att konsekvensen av det nu .framförda förslaget blir, a tt ganderätt till mark som staten medgiv.it på statens mark i riks-

vattenägarna genom skifte av vattnet i byn helt kan utestänga de lagstiftningen. Landskapsstyrelsens tidigare förslag grundade sig 

obesuttna i byn från husbehovsfiske inom byarågång, kan minorite- däremot på den uppfattningen, att landskapet genom den nya själv-

ten ej heller sakligt sett omfatta förslaget på denna punkt. styrelselagen kommit i samma ställning i förhållande till landska-

Av Högsta domstolens ovan intagna utlåtande kan utläsas, att i pets mark som enskild jordägare. 

den mån Landstinget besluter inom de gränser lagen den 28 septemb Om dessa inskränkningar i äganderätten må ytterligare påpekas, 

1951 om utvidgning av den allmänna fiskerätten anger, bör Landst' att det nya förslaget skiljer .sig från Landstingets beslut hös-

gets beslut vad inskränkningarna i äganderätten beträffar kunna ~ ten 1954 såtillvida, att strandägare är skyldig att anvisa inneha-

kännas • . På den grund anser landskapsstyrelsen att de i förslaget vare av fiskerätt plats för båt medan orden "eller båtbrygga" 

intagna stadgandena om fiskerätten icke gå utöver landstingets strukits. Stadgandet har alltså nu samma sakliga innehåll som 

lagstiftningsbehörighet• motsvarande stadgande i rikslag. .LJet för ekomi er ju att strandäga-

Till de inskränkningar i äganderätten, som erfordras för fis- re icke har .rätt att -hålla båtbrygga utanför sin strand på den 



- · 

grund, att han ej äger vattnet, och då kan man ej _heller medgiva skap föreskrives, att höjden hos stående redskap i vattnet vid nor~ 

fis~erättsinnehavare rätt att fordra, att plats vid båtbrygga malt vattenstånd bör vara högst halvannan meter. Landskapssty-

skall upplåtas åt honom av strandägaren. Å andra sidan bör relsen berättigas dock bevilja specialtillstånd också i detta fa11. 

''-plats för båt" innebära, att strandägaren ej får hindra fiske- Att "locka fisk med bloss eller annan ljuskälla är helt förbjudet. 

rättsinnehavaren att på lämplig plats uppföra sådan anordning, so Ryssjor av högst en och en halv meters höjd bör tillåtas i 

erfordras för att båten icke skall skadas vid ovädero landskapet liksom "i "riket. Detta har även omfattats av fiskarda-

Självfallna avvikelser från rikets lagstiftning är sådana ut e. gen. Maskvidden i ryssjor med över en meters böjd bör dock vara 

slutningar, som gäller fiskslag, som icke förekommer i landskapet större än i ryssjor av högst en meters höjd. Största tillåtna 

samt fiske i älvar. Uppenbarligen kan man ej heller tänka sig at' t _äthet kunde lämpligen vara maskor med 40 millimeters maskstolpe. 

i stället för visst fiskslag i rikslagstiftningen tillåta ett a rm Beträffande sättet att angiva fiskbragders täthet har det an-

i landskapet för varmansfiske, t.exo utbyta siklöja mot torsk. setts lämpligt att stanna för en metod, som utgör en kombination 

Ett sådant förfarande skulle medföra att Landstinget anses ha med av de i rikslagen och i Stockholms läns fiskeristadga brukade ut-

givit en större inskränkning i äganderätten än vad lagen om ut- trycksätten, d.v.s. maskstolpens millimetertal och antalet varv per 

vidgning av den allmänna fiskerätten tillåter, varför Landstinge 60 centimeter. Det sistnämnda uttryckssättet är nämligen fortfa-

beslut skulle få förfalla·. rande det, som lättast uppfattas av flertalet fiskare. 

Tillåtna och förbjudna fiskeredskap och fiskesät:h. ' Minimimåtten för garnredskap är föreslagna till desamma som 

Ehuru ljustring blivit tillåten i riket genom den nya fiskel a· Landstinget omfattade hästsessionen 19540 

gen, har förbudet mot ljustring bibehållits i iandskapet i prin- F1skfredning ·och minimimått. 

cip - landskaps <:: tyrelsen medges rätt att i särskilda fall bevil jB Det är onekligen mest praktiskt att fastställa fredningstiden 

tillstånd. Med hänsyn till de s.k. spjälkatsorna och liknande r för kräfta "till densamma som i riket. Därigenom slipper man be-



. ' 

+i'llst~nd för import av kräfta frän riket till sväret med extra u .::t 

landskapet. Mot en så tidig kräftfiskesäsong talar dock det längr 

förbudet i Sverige, vilket lätt lockar till flera vecko~ sumpning 

av åländs'kakräftor med betydande dödlighet som följd. Genom att 

landskaps~tyrelsen enligt förslaget får befogenhet att förlänga f 

h t att helt förbjuda fångs ningstiden för fisk och kräfta oc_ , .o.m. 

av visst fiskslag eller kräfta, kan efter behov de s1:adliga verk-

ningarna av en tidig kräftsäsong minskas. Fastställes däremot 

fredningstiden till den nu gällande, måste landskapsstyrelsen er-

hålla rätt att bevilja införseltillstånd för kräfta från riket s~ 

som för närvarande. 

Minimimåtten för fisk ha upptagits enligt Landstingets senaste 

beslut. 

Fiskelag o'ch fiskevårdssamillall§)..utningar. 

f iskevårdssarrunanslutning överens. Stadgandena om fiskelag och 

Sett med r ikets motsvarande stadganden. stämma i stort 
I Landst' 

54 hade fiskelag och fiskevårdssarrunanslutni r. 
gets beslut hös~en 19 

t lån för sin verksamhet. Detta har 
jämväl möj~ighet att upp aga 

å t h · f''rt bestämmelsen, att landskapsstyrelsen likväl frång t oc_ in_o 

dana sammanslutningar icke må skuldsätta sig. 
Förutsättning fö r 

skuldsättning i sådant fall skulle vara, att sammanslutningen har 

karaktär av juridisk person. Emellertid har detta icke varit av-

sikten vid utarbetandet av rikets nya fiskelag, utan sammanslutnin-

garna har blott <tillerkänts formell partshabilitet, d.v.s. de kan 

genom sina representanter uppträda som part i rättegång i frågor 

rörande fisket på respektive områden. Enligt principerna i 11 § 

självstyrelsexagen är stadganden om juridiska personer att hänföra 

till rikets lagstiftningsbehörighet, varför: man i landskapslagen 

icke ~orde kunna sträcka .sig längre än till vaä i rikslagstift-

ningen är stadgat i detta fall. 

Straffbestämmelser. 

I Landstingets beslut hösten 1954 stadgades, att vid fiske an-

vänt eljest lovligt fiskredskap samt vid fiske begagnad båt eller 

dessas värde skall dömas förbrutna dä sprängämne har använts eller 

omständigheterna vid olovligt fiske annaFs varit synnerligen försvå 

rande. I rikets fiskelag stadgas i motsvarande fall att ifrågava-

rande egendom eller dess värde må dömas förbruten. Landskapssty-

relsen har ansett att en återgång .till rikslagens stadgande här 

är på sin plats, då därigenom en större prövningsfrihet medges dom 

stolen. Det kan i praktiken förekomma fall, då omständigheterna 
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D!1 
äro synnerligen försvårande och den högre strafflatituden, minst 

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

75 dagsböter eller fängelse ej över två år, borde tillämpas, men 
om fiske i landskapet Ålando 

konfiskation av egendomen kan vara oskäligt hårt _ för den skyldige, 
I enlighet med Ålands landsting s beslut stadgas: 

Särskilda -st'adganderl. 
1 kap. 

Angående utmärkning av fiskredskap under dagen kan man fråga 
Fiskerätteno 

sig, om det vore lämpligare att följa bestämmelserna i riket eller 
1 §. 

dem för angränsande delar av Sveriges kust. Rikslagens bestämmel-
Fiskerätten i vattenområde tillkommer med neda nnämnda undan-

L 

ser ha fö Jts. 1 . Fo"r de sJ'o''farande vore det onekligen bäst med en 
tag områdets ägare. 

enhetlig utmärkning för Finland, Åland och Sverige. 
2 §. 

En särskild paragraf har i förslaget liksom i senaste förslag 
Envar av landets inbyggare har rätt att idka a11t slags fis-

intagits därom, .huru man skall förfara, då fiskredskap "trass-
ke i saltsjön utom byarågång, så ock på landskapet tillhöriga vat-

las" i.hop med annans redskap till följd av vind och ström, såsom 
tenområden, som icke av någon på särskilda villkor innehavas. 0-

fallet ofta är vid avs is e. h f . k Ri'kslagen saknar motsvarande bestä 
vannämnd rätt gäller dock icke i sådant fall ,att visst fiskeställe 

melse, men Sveriges allmänna fiskeristadga innehåller ett motsva-
är eller varder undantaget. 

rande stadgande. 
Om rätt att idka fiske på staten tillhöriga v~tteno rnråden gäl-

Liksom i senas te förslag,- som på den punkten omfattades av Lan 
ler vad därom är stadgat i riket. 

tinget~ har stadgandena om fiskekort utelämnats. 
3 §. 

Hänvisande till det ovanstående får landskapsstyrelsen vörd-
Inom kommuns vattenområde är envar, som är bosatt i kommunen, 

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
berättigad att idka mete samt fångst av strömming och vassbuk med 

andra nät än krokskötar. Sådant fiske må idkas såväl i samfäll-



da som skiftade fiskevatten. 

åd a··r envar, som är bosatt i byn, 
Inom bys sa!M'ällda vattenomr e 

k · det område och me d iaktta-
berättigad att idka husbehovsfis e inom 

fiskelaget eller fiskevårdssammanslutgande av de begränsningar, 

ningen bestämt. 

1 1 
och 2 mom. nämnt fiske må dock ej bedrivas inom frednings-

·område, i 
fiskodlingsdamm eller på därmed jämförliga platser, ej 

ti.llst~nd så nära annans .,bebodda strand, bad- eller 
heller utan -

rilats, att ä g. a~en eller innehavaren därigenom åsaml{as 
annan sådan .J:' 

olägenhet. 
~ bedri·vas, att fiske.t på fiskeEj heller må fisket s~ 

· not- och storryssjestfil 
vattnets ägare eller arrendator tillhöriga 

beoP"agnas' därigenom hindras eller stö· 
len som av dem sedvanligen ' . 

res. 

Vid behov må genom landskapsförordning bestämmas, om visst f å 

sätt skall anses såsom mete. 

Där särskilda skäl det påkalla, äg~r landskapsstyrelsen r ä tt 

i·nsk~änka eller helt och hållet förbjuda i 
att inom visst område ~ 

1 och 2 mom. avsett fiske. 

4 §. 

1 På annan gorund lagligen förvärvad e 
Genom urminnes hävd el er -

•'· 
lf (; ..... 

029 ~"'!,i 

skild rätt till fiskeEtälle eller fiske inom annans bys rågång el -

ler u~om byarågång förblir i kraft. Dock vare urminnes hävd med 

av~eende å fiskeställe fortfarande gällande a1lenast, där plat-

sen är till siµa gränser fullt bestämd. 

Har ej rättighet till fiskeställe eller fiske inom annan by 

tillydande vatten vid uppgåendet av dess omkretsrå godkänts, 

skall talan därom ahhängiggöras vid vederbörlig underrätt senast 

inom tre år från t:det rågången vunnit laga kraft. 

5 §. 

Där angående fiskerätt genom dom eller eljest i laga ordning 

annorledes föreskrivits än ovan sagts, skall sådan föreskri~~ fort-

farande lända till efterrättelse. 

6 §. 

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

keYåttnets ä gare berättigad att lösa rättigheten efter dess fulla 

värde. Kan vär det ej annorlunda fastställas, anses det motsvara 

,tjugu gånger den årliga nettoavkastning, som fisket givit i medel-

tal under de tre senaste åren. Vid beräknandet av nettoavlcast-

ningen bör icke blott utgifterna ~ör själva fiskandet beaktas, u-

tan äveil1}enningvä rdet av arbetet för fiskens beredning för avsalu 



samt kostnaden för transport och försäljning. 

Uppstår tvist om värdet, skola, innan målet avgöres; syn och 

uppskattning verkställas av godemän, SJID rätten utsett. 

Sådan lösningsrätt, som nämnes i ·1 mom., skall ej tillämpas 

beträffande fiskerätt, som tillhör fisketorp, bildat enligt riks-

1
8
gen av den 18 januari 1924 (16/24)0 

7 §. 

Då fiskerätt, som ej kan anses inskränka sig till husbehovsfi sk 

utgives på arrende, ska1l f0r högst 25 år skriftligt arrendeavt al 

uppgöras och bevittnas, Muntligt arrendeavtal, om vilket tvist u] 

stått, ska1l underställas rätten, som äger fastställa avtalets gilo 

tighetstid och övriga villkor eftervad utredningen förebragt. Ett 

sålunda fastställt arrendeavtal äger samma giltighet som lagligen 

uppgjort arrendeavtal. 

Vid förnyad utarrendering av vattenområde, beträffande vilket 

ingåtts i l '. mom. nämnt avtal, äger a rrendatorn varje gång före-

trädesrätt i förhållande till varje annan arrendesökande. 

Där förhållandena sä ändrats, att arrendator eller arrendegiv~ 

har grundad orsak till missnöje med arrendevillkoren, är han berät 

tigad att draga saken under Dåttens prövning. Rätten äger bestä~ 

I 
I 

.1 

ma skäliga arrendevillkor. 

Arrendeavtal, som avses i 1 mom. ,är bindande a··ven gentemot ny 

i a arrendekontraktet icke innehåller ägare av vattenområdet, ·f 11 

annan stipulation. 

Ägare av tt å va enomr de kan häva arrendeavtalet rörande fiskerätt 

eller avstå från att förnya detsamma, om arrendatorn underlåter 

att erlägga arrendeavgiften eller ._på annat , .. sa··tt f örsummar sina 

skyidigheter eller ock missbrukar sin fisk_era··tt och därigenom även-

tyrar fiskbewtåndet. 

8 §. 

Innehavare av fisherätt och hans medhjälpare äga rätt att, där 

det för fångstredskapens utsätt d . an e, vittjande och upptagande är 

av nöden, beträda annan tillhörig strand, dock icke tomt, träd-

gård eller ~adställe, samt t at till" torkning upplägga sina red-

namnt område elle:J7{lpplagsplat~ skap på strand, som ej hör till . nyss .. 

park eller odlade ägor, H t d ar s ran ägare anvisat lämpligt ställe 

för berörda ändamål, må annan plats ej därtill begagnas. 

För 1 d sca a och olägenhet, som uppkommer vid nyttjandet av annans 

område enligt 1 mom. tillkommer strandägaren full ersättning. 

Strandägare är även skyldig att mot ersättning anvisa väg över 

sin mark till fiskevattnet åt innehavaren av fiskerätt, där denne 



• 

ej eljest kan komma till detsamma, samt vid behov upplåta åt I 
viljas rätt att där ensam bedriva fiske med not under högst tio 

honom plats för båt. , 
år eller, där upprensningskostnaderna varit synnerligen stora, 

9 §. 
högst tjugo år. 

Yrkesfiskare är berättigad att på landskapet tillhöriga strän-
11 §. 

der, holmar och skär, som ej reserverats för särskilt ändamål, i 
Vilja flere nyttja samma notvarp eller an..Dat fiskeställe utom 

mån av utrymme få mark åt sig avgiftsfritt upplåten för uppförande 
byarågång och kunna de ej samtidigt fi'ska därstädes, äga de 

av sådana fiskestugor, bodar, beredningshus och torkställningar 
göra det i den ordning de kommit till 1 P atsen, dock med iakttagan-

samt båtbrygga, som erfordras för fiskets bedrivande. 
ur ~r bedrivas endast un-de av att notdragning av envar i dess t fA 

Landskapsstyrelsen äger att för ändamålet anvisa nödiga områden 
der ett dygn, ~ ono ig uppehålla de f öljandeo Ej må en i ordninD:en ·· d · t 

Stå i 1 mom. nämnda områden icke till förfogande, är yrkesfiske 
12 .§. 

re berättigad att på annan tillhöriga utöar i sal t:sjön uppföra f i s 
no varp utom byarågång i för vin-Notlag, som för att försätta t 

stuga, tork- och förvaringsrum för fiskbragder, lagerrum för fångs-
terfiske användbart skick, utfört även annat arbete a··n upphuggning 

ten samt för landning nödig brygga, där sådant är nödvändigt .för 
av vakar, är berättigat att d" f'' å ar or erh lla skälig ersättning av 

hans fiskeverksamhet. 
övriga, som nyttja varpet. 

Strandägare äger anvisa för ändamålet lämplig plats och tillko 
13 §. 

mer honom rätt till full ersättning efter uppskattning för sagda 
Fiske skall så bedrivas, att annans fiskande ej vållas förfång 

nyttjande av hans fastigheto 
eller skada genom att fiskredskap utsättes otillbörligt nära an-

10 .§o 
nans tidigare utsatta redskap och . så, att fis·ken eJ· t u estänges 

Den, som utom bys vattenområde i saltsjön upprensar nytt eller 
från fredat område eller hindras i s1'n gång 1' rinnande vatten. 

ett under minst fem nästföregående år obegagnat notvarp, som bli-
14 §. 

vit oanvändbart, skall av landskapsstyrelsen på ansökan be-



I 

I strömmar, kanaler och sådana sund, kallade ledsund, som ut-
11 

göra enda eller huvudsakliga inloppet till innanför liggande vat-

tenområde, skall den, enligt lagen om vattenrätt, i dylika vatten 

löpande kungsådran hållas •som fiskled liksom ock dess dubbla 

bredd så långt ut i vattnet utanför kungsådrans mynning, att fi s-

kens vandring ej hindras, dock på en sträcka av minst 100 meter . 

Genom lokal fiskeristadga eller genom förordning av landskapssty-

relsen kan fiskled förläggas även annorstädes än där vattnet är 

djupast eller i sund, där h'llngsådra ej löper, om detta är till 

fördel för fiskens vandTiing. 

Fiskled skall städse hållas fri från alla slag av stående re d-

skap utom långrev och annat krok~edskap. I övrigt får endast mete 

och fiske med håv där förekomma. Då särskilda skäl föreligger, 

kan landskapsstyrelsen dock bevilja tillstånd till stängande av 

fiskled med visst redskap., Med stående redskap ~vses sådant fi sk 

redskap, som under tiden för fisket befinner sig på samma ställe• 

I kanaler och diken, som särskilt anlagts för fiskens gång - I 

fiskvägar - samt i kungsådra me d mindre bredd än 20 meter är allt 

fiske förbjudet, om ej landskapsstyrelsen av särskilda skäl givit 

tillstånd därtill. Samma .förbud gäller även inom en radie av l OC 

I , 

meter från in- och utloppet av sådan fiskväg. 

I sund, bäckar och diken, där, enligt lagen om vattenrätt, 

kungsådra ej finnes, men värdefull fisk såsom braxen och gädda i 

nämnvärd grad uppstiger till lek, skall minst en tredjedel av 

bredden, där vattnet är djupast, l ämnas fri för fiskens gång. 

I vik, långsträckt fjärd ellet sund, där kungsådra ej fi rj.nes, 

men fiskens gång till annans fiskevatten kan i väsentlig grad 

hindras av bottenfast fiskredskap, får sådant redskap ej ut-

sträckas längre från stranden än till en tredjedel av vattnets 

bredd vid normalt vattenstånd. Med bottenfast redskap avses i 

denna landskapslag sådana redskap som ryssjor och katsor, vilka 

äro förankrade i botten. 

Insjö, som endast genom bäck står i förbindelse med annat vat-

ten, kan med landskapsstyrelsens tillstånd avstängas för visst fiskj 

i fiskevårdande syfte, om ej under- eller överbyggare därigenom 

tillskyndas nämnvärd skada. Detsamma ska11 gälla i fråga om av-

stängning ~v bäck eller del därav. Genom avstängningen åstadkom-

men skada skall på anfordran ersättas. 

2• kapo 

Till-~tna och förbjudna fiskeredskap och fiskesätt'.1 

I 

I 

I 



15 §. 

Vid fiske får ej användasi 

1) sprängämnen, skjutvapen, giftiga eller bedövande ämnen eller 

elektrisk ström; 

2) fiske enbart utifrån sårande redskap som ljuster, om ej 

landskapsstyrelsen för visst vattenområde och viss tid beviljat 

tillstånd därtill; 

3) helt eller delvis av väv förfärdigat redskap eller tätare 

garnredskap än vad i följande paragraf angives; 

4) ryssja, katsa eller annat liknande stående instängningsred-

skap, som med undantag av landarmen till någon del i vattnet är 

högre än en och en halv meter vi.d normalt vattenstånd. Tillstånd 

att för särskilt fiske få använda högre redskap av här nämnd typ k 

beviljas av landskapsstyrelsen, om synnerliga skäl föreligga; 

5) sådana föremål eller anordningar på botten, i vattnet eller 

ovanom detsamma, vilkas ändam~l är att skrämma fisken i fångstre d-

skapen, med i 16 § nämp.t undantag; samt 

6) öpp~n eld el)-er annan ljuskälla för att locka fisken. 

Pulsning vid fiske med nät eller not är tillåten från och med 

den 1 juli till och med den 15 april. 

iJt(J 
037 

I redskap av garn skall minsta avståndet mellan knutarna, be-

räknat från dessas mittpunkt och då redskapet är vått och garnet 

utsträckt men ej spänt, i medeltal utgöra: 

1) för fångst av nors och vassbuk 10 millimeter eller 60 varu 

på 60 centimeter sträckt garn; 

2} för fångst av strömming 12 millimeter eller 50 varv på 60 

centimeter sträcki:; garn, 

3) för fångst av lax och laxöring 55 millimeter eller 11 varv 

på 60 centimeter sträckt .garn, samt 

4) för fångst av annan fisk 37 millimeter eller 16 varv på 60 

centimeter sträckt garn. 

I ryssja, s om är högre än en meter, skall sagda avstånd vara 

40 millimeter eller 15 varv på 60 centimeter sträckt garn. 

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

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

spigg. Nät, som brukas för sådant ändamål, får dock ej ha större 

höjd än 125 centimeter. 

Skall strömming eller ·vassbuk hållas levande i not minst ett 



dygn, är det tillåtet att utbyta kilen mot annan sådan, i vilken 

avståndet mellan knutarna ej understiger 8 millimeter. 

I f jällfiskryssja, som är avsedd för fångst av braxen och som 

har större höjd än en och en halv meter och för vars användning 

erfordras tillstånd av landskapsstyrelsen, skall minsta avståndet 

mellan knutarna i fiskhuset vara 75 millimeter, eller 8 varv på 

6
0 centimeter sträckt garn, utom på en sträcka av 120 centimeter 

fråndettas fäste vid den övriga delen av ryssjan. 

Redskap av garn skall vara ~å telnat eller bandat, att maskor-

na däri hållas så öppna som möjligt. 

11 annat f ångstredskaT'I av spjälar, vidjor 
I katsa, mjärde e er ~, 

eller annat likartat material skall springornas bredd ej under-

stiga 25 millimeter och avståndet mellan bindningarna ej 150 mill i 

meter. 

Mjärde av större täthet får dock användas för fångst ~v nej on· 

ögon, ål och kräfta. 

1 O
··T\nn

1
· ngen på ingången i ,katsa och ryss js 

Ovan vattenytan skal ~~ 

städse hållas sluten. 

19 §. 

F~ngstredskap av metalltrådsnät få ej hava mindre än en och en 

halv tums maskor, d.v.s. att avståndet mellan knutarnas mitt-punkt, , 

mätt längs maskstolpen, ej får understiga 38 millimeter. Maskorna 

få ej heller formas så, att.de i någon riktning hava mindre genom-

skärning än 35 millimeter. 

Den i för~gående mom. nämnda minsta maskstorleken gäller dock ej 

för mörtstuga och andra dy,lika enbart för fångst av agnfisk avsed-

da redskap med en största höjd av 60 centimeter. 

Inskränkning i användningen av ,g].Jes~ tillåtna fångstredskap 

och fiskesätt. 

20 §. 

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

dragning och fiske med annat rörligt garnredskap än håv förbjudeto 

Detta förbud gäller dock ej strömmingsfiske med not i för ändamå-

let utmärkt notvarp ej heller drivgarnsfiske och fiske med trål i 

öppna havet eller öppen havsf järd. 

21 §. 

Redskap, som är avsett för fångst av nors eller strömming, får 

ej utsättas på sådant ställe eller sådan tid, att jämväl annan fisk 

fångas i nämnvärd grad med redskapet. 



den 1 november till och med den 20 juli. 
22 §. 

Under den tid, då visst fisksl~_g " eller kräfta är fredat, får e j 
25 §. 

redskap, särskilt ägnat för fångst av sådantfiskslag eller kräfta, 
Utplanteras på åtgärd av fiskevattnets innehavare eller med 

hans tillstånd Värdefullt fiskslag eller kräfta i vatten, där så-
hållas utsatt i fiskevatten. 

dana ej förekomma eller äro stadda i tillbakagång, få.r under det 
3 kap. 

Eiskfredning och ,minimimått. 
första utplanteringsåret och de sex följande kalenderåren fångst 

23 §. 
ej ske av ifrågavarar~de fiskslag eller kräftao 

All f~ngst av gös är förbjuden från och med den 16 maj till och 
Om förbu-det skall fiskevattnets innehavare kungöra på kommu-

nEm.s anslagstavla eller genom annons i ortstidningen och årligen 
med den 20 juni. 

Utan tillstånd av 1.andskapsstyrelsen är det förbjudet att for sl : 
förnya kungörelsen, så länge förbudet gäller. 

för försäljning uppbevara, J sälja, köpa eller mot betalnine servera 
Inplantering i sjö av fiskslag, som ej tidigare finnes i land-

gädda från och med den 20 april till och med den 15 juni. Iiand-
ska:pet, får ske endast efter tillstånd av landskapsstyrelsen. 

skapsstyrelsen kan dock, om skäl föreligga, avkorta tiden för det-
26 §. 

Fisk eller kräfta, som under dessas fredningstid erhålles le-
ta förbud. 

På ort, där ej inom 2 år efter denna landskap slags ikraft trädan· 
vande och i oskadat skick i samband med annan f ångst, skall ome-

den vidtagits av lands~a:psstyrelsen godkända lokala skyddsåtgärder 
- delbart åter utsläppas i vattnet. 

för lekbraxen, kan landskapsstyrelsen förbjuda fångst av braxen un 
Fredningsområd.fil!.!. 

der tiden från och med den 25 maj till och med den 25 juni. 
27 §. ' 

24 §. 
För fiskstarnmens skyddande skall till fredningsområden avskil-

Kräftan är fredag och fångst av densamma förbjuden från och med 
jas ställen, där de värdefullaste fiskslagen i det berörda, enligt 



"' },-. \) (,,... '.,.. 

avgräns.ade - fiskevattnet förrätta sin lek eller 
naturförhållandena 

A 1 sig eller begagna som vandringsväg, 
eljest i hög grad uppeh~l.a 

d t till sa
0
.o-da ställe gränsande vat

samt därjämte så stor del av e 

tenområdet att fiskens gång -~till . o.ch~ frmfredningsområdet ej hind-

ras. 

får eJ. 1
·nnesluta far- eller flottled och så 

Fredning som.rå de 
,. 

sådan led eller så, att det omfatt~r 
vitt möjligt ej utstakas nära 

kt 11 annat för liknande ända
stranden av upplagsplats, sandtä e er 

målnyttjat land- eller vattenområde. 

av . fredningsområde, där fiskevattnet är skiftat , 
Om utläggning 

r·11d överenskonunelse eller envar 
besluta vattenägarna genom sam a 

V
;dkommande och, där fiskevattnet är oskiftat, 

för sitt områdes .J-

fiskelaget eller fiskevår~ssammanslutningen. 

Landskapet, fiskelag och fiskevårdssammanslutning äga rätt att 

expro-nrri ation av fast egendom för a1lmänt be-
vid behov, på sätt om ~-

1nio··sa ,visst område till fredningsområde. 
hov är stadgat, ..... 

av fredningsomr~de vid skifte av vattenom
Angående utbry~ning 

Stadgat • . Vid sådan utbrytning skall till fred-
råde är särskilt . 

f
1skevattens areal avskiljas högst en tionde 

ningsområde av varje ..... 

del, såvitt möjligt i e tt enhetligt om.råde på sådana ställen som i 

1 mom. nämnas. För fiskevat~en, som gränsa till varandra, skall 

bildas ett gemensamt frednifungsområde, om ägarna av fiskevattnet 

därom överenskomma, och härvid till fredningsområde avskiljas 

- -
högst en femtondedel av fiskevattnens, sammanlagda ~real. 

Där fredningsområde bildas genom expropriation eller vid 

skifte av vattenområde, skall landskapsstyrelsen fastställa, un-

der vilken tid och på vilket sätt fiske inom fredningsområdet skall 

vara förbjµdet eller begränsat. Landskapsstyrelsen må, då för-

hållandena undergått förändring, fastställa nya föreskrifter be-

träffande fisket inom fredningsområdet. I fall, Yarom i 27 § 3 

mom. säges, lände träffad överenskommelse eller fiskelagets eller 

fiskevårdssammanslutningens beslut till efterrättelse. 

29 §. 

Inom fredningsområde; som tillkommit på sätt i 27 § 4 och- 5 mom 

stadgas, må ej sten, lera, sand, malm eller a~41at dy~ikt tagas 

eller flottning bedrivas eller under den för området fastställda 

fredningstiden företagas färd med båt eller annan farkost, där 

tillräckligt flott- och farled eljest finnes, ej heller förehavas 

annat, varigenom fisken kan störas. Dock vare tillåtet att bärga 



sjöfoder efter den 5 juli. 

Inom fredningsområde, som tillkommit på annat sätt, må land-

skapsstyrelsen på ansökan till efterrättelse påbjuda i 1 mom. nämn 

, da inskränkn.ingar. 

·30 §. 

Fredningsom.rådes gränser skall angivas med tydliga märken och 

karta eller planteckning med utsatt skala uppgöras över detsamma 

och insändss till landskapsstyrelsen inom 30 dagar, efter det 

fredningsom.rådet blivit utstakat och utmärkt. 

, 
Utmärkning och kartläggning av fredningsom.råde, som avses i 27 

4 mom., . skall . ve~kställas" av utsedd lantmäteriingeniör, som vid 

annan 
behov äger ålägga fiskelag eller/ägare av fiskevattnet att genom 

märken även i vattnet göra fredningsområdets gränser tydliga. 

Annat fredningsområde får · utmärkas av fiskevattnets ägare eller av 

honom utsedd person. 

Om sökande av ändring i utstakning och kartläggning av sådant 

fredning som.råde, som nämnes i 27 § 4 mom., skall gälla, vad stad-

gat är om ändringsansökan i rågångsförrättning. Om fredningsområ 

skall göras anteckning i jordregisnret. 

Minimimått för fisk och_kräfta. 

~ 
I 

31 §. 

Fångst av fisk, som icke ,fyller nedannämnda mått från käk.-

spetsen till stjärtfenans mellersta strålar 
' 

havsl~x och havslaxöring 50 centimeter ; 

gädda 38 Il ; 

gös och braxen Il 

är f örbjuden: 

35 ; samt 

sik och id . 30 Il 

Likaså är det förbJ"udet att ~.tånga kra""fta, som ej mäter 10 

centimeter från panntaggens spets till bakre kanten av den ut-

slagna stjärtens mellersta flik. 

32 §. 

I fångstredskap erhållen levande och oskadad undermålig fisk 

eller kräfta skall omedelbart åter utsläppas i vattnet. 

Övriga be s tämmelser. 

störar 
Efter slutfört fiske skall pålar,/ och annat, som därvid nyttjats 

och ej hör till fast f" iskredskap, ofprdröjligen borttagas från 

vattnet. 

34 §. 

Tilloppskanal eller vattenledning till vattenverk skall vara 

1 1 
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fredningstider, minimimått och övriga fiskevården befrämjande 
försedd med galler eller annan anordning, som hindra,r fisk från 

föreskriftero 
att komma in i vattenverket. Är sådant galler gjort av stavar, får 

.38 §. 
avståndet mellan dessa ej överstiga 25 millimeter, om ej landskaps-

t· ) 

Befinnes sådant v~ra nödvändigt för fisk- eller kräitbeståndets 
styrelsen tillåtit användning av gle~are galler. 

bevarande, äger landskapsstyrelsen rätt att för vi~st vattenområde 
Vid islossning eller issörjebildning kan dock här ovan nämnd 

eller del därav under viss tid: 
anordning hållas uppdragen. 

1) förbjuda eller begränsa användningen av eljest tillåtet 
35 §. 

Uppföres fördämning eller annat byggnadsverk i vattendrag, får 
fiskredskap, 

2) förordna, att i 17 § nämnda fångstredskap skola vara glesare 
ej vattenståndet utan synnerligt behov så ändras eller i övrigt s å 

begås, att fiskbeståndet, i vattendraget Q.delä,gges eller åsamkas 
än vad i sagda lagrum stadgas, 

3) förlänga de i 23 § , nämnda fredningstiderna eller utsätta 
bestående skada. 

fredningstid för fisk, som ej är fredad eller ock inskränka eller 
36 §. 

. Angående förbud mot förorenande av och annan dylik skadegörelse ~ 
helt förbjuda visst fiske eller kräftfångst, samt 

4) fastställa större minimimått för fiskslag, nämnda i 31 §, 
i fiskevatten är sä~skilt stadgat. 

eller sådant mått för fisk, som tidigare ej skyddats av minimi-

För vattenområde, som bildar en naturlig helhe t , eller viss del ' 
mått. 

därav kan genom landskapsf©rordning lokal fiskeristadga utfärdas 
39 §. 

Om synnerliga skäl föreligga, äger landskapsstyrelsen rätt att 
av landskapsstyrelsen. 

I sådan stadga få bestämmelser antagas, som avvika från vad i 
för visst vattenområde eller del därav under viss tid eller tills-

detta kapit~l föreskrivits rörande fångstredskap, deras användning , 
vidare och vid behov på särskilda villkor meddela tillstånd 



l) att använda eljest förbjudet fångstredskap eller fångstsätt; 

2) a tt under fredningstid ·fånga frea.ade• fisksla.g eller-- kräft-or; 

samt 

kra .. ftor, som eJ· fylla stadgade minimi-3) att fånga fisk eller 

mått. 

40 §. 

För utplantering eller annan fiskodling samt för vetenskaplig 

undersökning eller annat sakligt grundat ändamål äger landskapssty. 

· på sa··tt och villkor, som den bestämmer, ohh relsen befogenhet att 

med Vattenägaren meddela rätt till fångst av efter överenskommelse 

fisk eller kräftor i visst fiskevatten eller del därav under fred-

p, d med förbjudet redskap elningstid, i fiskled och fredningsomra e 

ler i undermåliga exemplar. må J_·cke på annan överHär nämnd rätt 

föras. 

4 kap. 

Allmänt stadgand~ 

41 §. 

a tt så ordna vården av sit t Innehavare av fiskerätt är pliktig 
tryggas• 

och kräftstammens fortbestän fiskevatten och sitt fiske, att fisk-

h f).·s~era··tt fiske eller kräftfångst Bedriver inne avare av ~ 

på sätt, som äventyrar fisk- eller kräftstam.mens fortbestånd, 
I 

eller tillåter fiskelag användning av fång~tredskap i alltför stort I 

antal i samfällt fiskevatten, kan landskapsstyrelsen förbjuda 

innehavare av fiskerätt att tillsvidare, under högst tre år, an-

vända sig av sin fiskerätt eller ock förordna om fiskerättens in-

skränkning. Lag samma vare, där andra föreskrifter för fiskets 

ordnande i samfällt fiskevatten icke iakttagas eller där av beho-

vet påkallad fiskevårdssarmnanslutning ej kan fås till stånd, så 

ock där innehavare av fiskerätt i vatten, som står i förbindelse 

med annans fiske~atten, bedriver fiske på sådant sätt, att det län-

· der annans fiske till uppenbar skada eller utgör hinder för annans 

åtgärder för det gemensamma fiskbeståndets bibehållande eller ökan-

de i vattendrag, där vardera innehar fiskerätt. Förbudet kan träf-

fa varje fiskerättsinnehavare, som är vållande till att fisket 

icke ordnas, på sätt i denna landskapslag åsyftaso 

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

börande beredas tillfälle att i den ordning lahdskapsstyrelsen 

bestämmer avgiva förklaring i saken. 

Förbud, som avses i 2 mom., skall av landskapsstyrels.en upp-

hävas där skäl till dess upprätthållande icke längre föreliggero 

Om förbud och dess upphävande skall kungörelse anslås på kommunens 



munalstyrelsens ordförande förordna kompetent person, som där-
anslagstavlao 

till bifallit, att bevisligen sammankalla delägarna i fiskevatt-
~andskap~fiskevat!fill~ 

net till stämma för att besluta om fiskeiagets organisering. Så 
42 §. 

Landskapsstyrelsen utfärdav närmare bestämmelser om nyttjandet 
snart rågången slutförts, äger förrättaren av rågången ofördröj-

-~v de fi skevatten, som lyda under landskapet tillhöriga lägenheter, 

Därvid skall i främsta rummet yrkesfiskarnas på orten behov beak-

ligen därom underrätta kommunalstyrelsens ordförande. Kostnaderna 
I 

för i föregående moment n~mnd · stämma skall förskotter~ av kommunen
1 

som är berättigad att av fiskel aget utfå ersättning för dem0 Sam-
tas samt i andra hand övriga ortsbors. 

Fiskets ordnande i oskif1ade vatten. 
mankomma samtliga deläzare .utan i 1 mom. na··mnd k ~ allelse, ska1l stäm-

man ändå anses beslutför. 

Delägarna i samf'åll t fiskevatten utgöra ett fiskelag. 
45 §. 

Ägare till sådan lägenhet, som med stöd av lagen om inlösen av 
Vid fiskelagsstämma tillkommer varje delägare rösträtt efter sin 

fisketorp (FF8 16/24) äger rätt till fiske på samfällt vattenområ-
andel i vattenområdet, såvida icke alla delägare annorlunda över-

de, är delägare i fiskelag, på sätt därom är särskilt stadgat. 
- enskomma. 

Fiskelaget åligger att inom sitt områ de så ordna fisket och f i .. 
Framlägger delägare sannolika skäl till stöd för det röstetal 

kevattnets vård, att fisk- och kräftstammens fortbestånd icke ä-
~ han vid _ fi~kelagsstämma . kräv.t, men uppstår meningsskiljaktighet 

angående röstetalet, äger stämm~n avgöra frågan genom beslut. Så-
ventyras. 

I sådant syfte bör fiskelaget antaga stadgar, som böra under-
vida den förebragta utredl).i·ngen eJ· anses t"ll ··kl. i rac igt, skall stäm-

ställas landskapsstyrelsen~ granskning. 
man uppmana delägaren att anskaffa erforderlig tilläggsutredning 

44 §. 
eller ock besluta från lantmäterikontoret införskaffa förteckning 

Sedan omkretsrån för samfällt fiskevatten uppgåtts, skall kom-
över de tvistiga andelarna i vattenområdet • . För förteckningen er-
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lägges ej lösen. över i detta moment avsett beslut får den, som 
tillfallen fördel .deltaga,, i rättegångskostnaderna. 

är missnöjd med detsamma, föra talan såsom i 53 § stadgaso 
Stämning, offentlig myndighets påbud eller annat meddelande 

Kan i 2 mom. nämnd förteckning icke av lantmäterikontoret utgi-
skall anses hava delgivits fis~elag och dess styrelse, så snart 

vas, skall för lantmäteriingeniör utverkas förordnande ~tt vid 
styrelsens . ordföra.nde eller viceordförande i laga ordning fått del 

stämma på platsen uppgöra förteckning över fiskelagets delägare. 
därav. Dessa äga tillse att saken i· d t·d b · go 1 ringas till delägar-

nas kännedom. 
46 §o 

Fiskelag äger för ett år i sänder välja för sig styrelse jämte 
47 §. 

Fiskelag, som består av högst fem delägare, är berättigad att 
ordförande och viceordförandeo 

Styrelsen äger bevaka fiskelagets fördel och företräder i ären-
1 

· 
utöva sin verksamhet, även utan styrelse, i vilket fall dennes å-

den rörande fiskevattnets •nyttjande och vård fiskelaget mot enskil 
ligganden skola handhavas av fiskelagsstämman. Med avseende å 

sådan stämma är gällande, vad om fiskelags styrelse är föreskrivet 0 

delägare och tredje man. 

Rättegång angående fiskevatten får av styrelsen anhängiggöras , 
FiskeJ.aget är dock även i detta fall pliktigt att ut.se ordfö-

d~ delägarna vid fiskelagstämma härom fattat beslut. Delägare, so1 
rande och viceordförande. 

vid stämman motsagt beslutet, får ej påföras kostnad för målets 
48 §. 

utförande, överstigande värdet av den fördel, som kan visas hava 
Vid fiskelagsstämma må delägare vara företrädd genom full-

genom rättegången tillförts honom såsom delägare i fiskevattnet. 
mäktig. Ej må dock någon uppträda med fullmakt på flere än en 

Där styrelsen eller fiskelagstämma besluter, att rättegång be-
delägares vägnar . 

träffande fiskevattnet icke skall inledas, är delägare likväl be-
Ärende, som icke kungjorts i kallelsen, skall icke gå till av-

rättigad att utföra talan i saken. Vad därvid vinnes tillfaller 
görande på stämma. 

fiskelaget • . Varje delägare är pliktig att intill värdet av hono~ Vid stämma skall föras protokoll, som bör justeras. 
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49 §. 
Utan hinder av vad i 1 mom. säges kan i fiskelags stadgar be-

Såsom fiskelagsstämmas beslut skall gälla den mening, som er- stämmas, att val, som förrättas vid fiskelagsstämma, skola försig-

hållit högsta röstetaleto Falla rösterna lika, gäller den mening , gå med tillämpning av proportionellt valsätt. 

' ' 

som biträtts av de flesta närvarande. Falla rösterna även enligt 50 §. 

denna beräkningsgrund lika, är den mening gälland~, som ordfö- Användes fiskelags fiskev8 tten på annat sätt,, än att varje del-

randen biträtt. 
ägare eller innehavare av, dennes fiskerätt idkar fiske på sätt 

Då fråga är om vattenområdets nyttjande till fiske på annat fiskel 8 get närmare bestämt, skall inkomsten därav, såvida alla 

sätt, än att varje delägare eller innehavare av dennes fiskerätt delägare icke annorlunda överenskomma, fördelas mellan delägarna 

själv idkar fiske i vattnet enligt vad fiskelaget tidigare be- efter deras andel i vattenområdet, såvitt den icke erfordras för 

stämt, fordras dock att beslutet omfattas med minst två tredjeäe- bestridande av fiskelagets utgifter. 

lar av det vid omröstningen avgivna sammanlagda röstetalet och I fiskelags ,stadgar kan bestämmas, att delägare i fiskelag el-

minst av en tredjedel av de röstande delägarna. Därest delägarna · ler annan person, vilken ådömts straff för brott mot stadgandena 

åter skola åläggas att erlägga. viss mot envars andel av vattenom- om fiske, genom bäslut 8 v fiskelagets styrelse för viss tid, högst 

rådet eller antalet redskap svarande avgift till täckande aV fi ske· två år åt gången, kan förklaras förlustig sin rätt att bedriva 

gets utgifter eller till hopbringande av en fond för b~~~Pi dande fiske i fiskelagets vatten. 

av vissa åtgärder för fiskevattnets vård, fordras att beslutet Fiskelag må icke skuldsätta sig. 

skall omfattas med minst två tredjedelar av de vid omröstningen 51 §. 

avgivna rösterna. Ordförande för fiskelags styrelse skall sammankalla extra stäm-

I föregående moment nämnd avgift kan utan dem eller utslag ma med delägarna i fiskelaget för visst uppgivet ärende, därest 

utmätas, på sätt om utskylder är stadgat. sådant påyrkas av delägare, företrädande minst en tiondedel av 
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erhållen del av beslutet skriftligen underställa ärendet land-
fiskelagets röstetal. 

Har ej stämman hållits senast inom en månad från det ord-
skaFsstyrelsens prövning. Utredning om att avgiften erlagts 

förande bevisligen gjorts underkunnig om nämnda yrkande, äger 
samt om tidpunkten härfö~ skail bifogas. 

landskapsstyrelsen bemyndiga någon bland sökandena att sammankalla 
Fiskel~g kan bevilja även annat än i 1 mom. nämnt särskilt 

tillstånd till fiske under viss tid inom fiskelagets område. 
wtämman. 

52 §. 
Beslut om beviljande av särskilt tillstånd fattas på sätt i 49 

Sådan invånare i by, som icke tillhör fiskelag, äger rätt att 
§ 1 mom. säges. 

erhålla särskilt tillstånd att inom område, som av fiskelaget 
53 §. 

anvisas, bedriva husbehovsfiske, på sätt fiskelagsstämman för var- · 
Delägare i fiskelag, vilken anser, att av fiskelaget eller dess 

je år besluter. T~ll sådan fångst berättigad är pliktig att fö r 
styrelse fattat beslut icke tillkommit i laga ordning eller att 

bestridande av kostnaderna för åtgärder, som avse fiskevattnens 
detsamma annars är olagligt eller innebär ett . överskridande av 

vård, erlägga av fiskelaget bestämd skälig avgift, vars storlek 
fiskelagets befogenhet eller kränker hans rätt, är berättigad 

står i relation till den del han åtnjutit i avkastningen från 
att föra talan mot detsamma medelst stämning, som ska1l tillstäl-

fiske~agets fiskevatten. 
las fiskelaget inom sextio dagar, räknat från den dag han av be-

Besluter fiskelag på grund av fiskevattnets ringa avkastning 
slutet erhållit del i laga ordning. Då klandertalan anhäng!ggjortEi 

eller av andra giltiga skäl, att i 1 mom. näm..~t särskilt , tillstånd 
äger rätten .förordna, om skäl därtill föreligger, innan ärendet 

icke beviljas, skall ärendet ofördröjligen underställas landskap~ slutligt avgöres, att det klandrade beslutet icke skall bringas i 

styrelsen för avgörande. 
verkställighet. 

Den, som är missnöjd med beslut rörande beloppet för den i 1 
Part, som är missnöjd med rättens utslag, äger söka ändring 

. mom. avsedda avgiften, är berättigad att inom trettio dagar efter 
däri i för tvistemål stadgad ordning. 



åf.. de v i 9 § nämnd avgift är särAngående besvär över p· oran a 

skilt stadgat. 

54 §. 

Är samfällt fiskevatten så vidsträckt eller splittrat, att 

efterlevnad av enhetlig ordningsstadga är förenad med svårighet , 

kan fiskelaget för vissa år uppdela sig på delfiskelag. För fat-

tande av beslut om uppdelning erfordras.sådan röstmajoritet, som 

enligt 49 § 2 mom. är avunöden för beslut om vattenområdets nytt-

jande. 

Delfiskelag verka, vart inom sitt område, såsom självstä ndiga 

fiskelag. 

55 §. 

Därest icke delägare i samfällt vattenområde överenskommit 

eller i laga ordning fattat beslut om vattenområdets nyttjande 

för annat ändamål äp. fiske och vattenområdet ej heller underkas-

tats godemannaförvaltning, kunna ~el~garna vid fiskelagsstämma 

besluta i angelägenheter, vilka angå ~pptagande av sten, lera, s~ 

å · d tt utarrerideranM malm eller annat dylikt från vattenomr· ~et, e as 

1 · eller annat ändamål, jakt och insam-för flottning, upp agring 

ling av sjöfoder ~å detsamma samt tillvaratagande av dä rstädes 

• 

anträ;ffat trävirke eller annat gods ävensom annan anYändning av 

området. Beslutet, beträffande vilket i tillämpliga delar är 

gällande vad om fiskelags beslut är stadgat, kan avse en tid av 

högst fem år. 

.56 §. 

Närmare föreskrifter om organisationen av fiskelag, som skola 

bildas i enlighet med denna landskapslag, samt om innehållet i 

de stadgar, som fiskelag äger antaga, utfärdas av landskapssty-

relsen, som även skall tillhandahålla stadgeformulär ochi annan 

instruktion för fiskelagens organisering. 

EislCevårdssamm:ansTU'tningaf. 
I 

57 §o·, 

För åstadkormnande av ekonomiskt enhetliga fiskeriområden 

eller centralisering av fisket efter värdefulla fiskelag eller för 

effektivare och enhetligare vård av fiskevatten må fiskelag förena 

sig till fiskevårdssammanslutnihgar. 

I vad mån ägare eller innehavare av skiftat eller annat sådant 

fiskevatten, som ej är f~skelags samfällda vatten, äger befogen-

het att bilda fiskevårdssammanslutning, stadgas i 64 §, 

58 §. 

Fiskevårdssammanslutning må grundas på initiativ av fiskelag, en 
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skilda fiskevattensägare eller landskapsstyrelsen. 
en eller flere sysslomän utses, vilka det åligger att bringa om-

Då fiskevårdssammanslutning skall grundas, äger initiativtaga- budsstärnmans beslut till verkställighet, - att föra dess talan 

ren sammankalla ombud för vederbörande fiskelag för att härom inför domstolar och myndigheter i ärenden, som vid stämman hand-

I 

överenskomma. 
läggas, samt att, sedan landskapsstyrelsen meddelat sitt beslut 

059 §& 
i fråga om stadgarnas fastställase, sammankalla sammanslutningens 

Avtal om grundande av fiskevärdssarnmanslutning skall upprättas delegation. Förenämnda beslut fattas med enkel röstövervimt, var-

skriftligen och bör på varje medlems i sammanslutningen vägnar vid varje fiskelag tillkommer det röstetal, varom i enlighet med 

undertecknas. I avtalet skola varje medlems röstetal i samman- 59 § överenskorrunits. 

slutningen och medlemmarnas inbördes delaktighet i sammanslutnin- Kommer sammanslutning ej till stånd, vare initiativtagaren 

gens inkomste~ och utgifter vara angivna, varjämte däri skall berättigad ~tt anmäla saken hos landskapsstyrelsen för vidtagande 

bestämmas, ~ör vilket ändamål och på vilket sätt fiskevattnet av i denna lag förutsatta andra åtgärder. -

komme att nyttjas samt vilka vårdåtgärder som anses erforderliga. · 

Med avseende å varje medlems röstetal och andel i sammanslu~- Beslutanderätten i fiskevårdssammanslutnings angelägenheter 

ningens inkomster och utgifter må ändring senare göras medelst utövas av en delegation, till vilken varje till sammanslutningen 

skriftligt avtal madlemmarna emellan, dock ej innan fyra är för- hörande "fiskelag utser en eller flere representanter. För dessa 

flutit, sedan sammanslutningen grundades. må suppleanter väljas. 

Delegationen väljer inom sig styrelse för sammanslutningen samt 

Sedan avtal om sammanslutnings grundande i enlighet med 59 § styrelsens ordförande och viceordförande. 

träffats, skola fiskelagens ombud antaga stadgar för sammanslut- Stämning, offentlig myndighets påbud eller annat meddelande 

ningen, vilka fastställas av landskapsstyrelsen. Tillika skola skall anses hava delgivits sammanslutningen och dess styrel s e så 



Ordfo··rande eller VJ_ ceordförande i laga ordning snart styrelsens 

fått del därav. 

Styrelsen företräder sammanslutningen gentemot enskild medlem 

av densamma och tredje man. 

~estår sammanslutning av högst fem medlemmar, må delegationen 

1 Ha:mmanslutningen vare dock i detta fall utgöra dess styre se. ~ 

f S1·g utse ordförande och viceordförande. pliktig att ör 

62 §. 

Representant för fiskelag tillkommer inom delegationen för 

fiskevårdssammanslutning det röstetal fiskelaget enligt 59 § 

t · 11 k"" t Har fiskelag utsett flere representanter till deär i er _an • , 

legationen, varde fiskelagets röstetal fördelat lika mellan de i 

delegationen för tillfället tillstädesvarande representanterna . 

· sammanträde representant för fiskelag Ej må vid delegationens 

t ·· d av annan person på grund av fullmakt• fö:re ra as 

63 §. 

beslut gälle den mening, som erhållit det S~som delegationens 

högsta röstetaiet. 

ra··tt att årligen bestämma om uppbärande hos Delegationen äge 

· mot envars delaktig"' fiskevårdssammanslutningens medlemmar av viss 

.. 
het i sammanslutningen svarande avgift till sammanslutningens 

utgifter. Då sådan avgift första gången fastställes eller för-

höjd avgift skall utgå, erfordras för beslut härom, att detsamma 

omfattas av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande 

röster. 

Utan hinder av vad i 1 mom. sägs må i sammanslutningens stad-

gar bestämmas, att val, som förrättas av delegationen, skola för-

siggå med tillämpning av proportionellt valsätt. 

64 §. 

Fiskevårdssammanslutning må icke skuldsätta sigo 

65. §. 

Fiskevårdssammanslutnings styrelse skall utlysa sammanträde 

med delegationens medlemmar för visst uppgivet ärende, om minst en 

femtedel av delegationens -medlemmar det yrkar. 

Har ej sammanträdet hållits inom en månad från det styrelsen 

bevisligen underrättades om nämnda yrkande, äger landska1Jssty-

relsen bemyndiga någon bland sökandena att sammankalla delegatio-

nen. 

66 §. 

Medlem av fiskevårdssammanslutning, som anser delegationens be-



• 
) slut icke hava tillkommit i laga ordning eller att detsamma står i 

strid med lag eller innebär e t t överskridande av delegationens be-
Besluter delegation upplösa fiskevårdssammanslutningen, skall 

fogenhet eller kränker hans rätt, är berättigad att IDa.ndra detsam-
sammanslutningens hopbragta egendom skiftas mellan medlemmarna 

ma medelst stämning, som bör tillställas sammanslutningen inom 
enligt den grund för delaktighete~, varom i enlighet med 59 § 

överenskommits.· 
sextio dagar, räknat från den dag han av beslutet erhållit del i 

den ordning, som i f'iskevårdssammanslutningens stadgar föreskri-
69 §. 

vits om bringande av delegationens beslut till , sammanslutningens 
Ägare eller innehavare av skiftat fiskevatten samt av sådant 

medlemmars kännedom. Då klandertalan anhängiggjorts, äger rätt en 
fiskevatten, som icke utgöres av fiskelags samfällda· vatten, äro 

f örordna, om skäl därtill 0 föreligger, att det klandrade beslutet 
jämväl behöriga, att, särskilt för sig eller gemensamt med fiske-

icke · skall bringas i verkställighet, innan ärendet slutligt avg9-
lag, bilda fiskevårdssammanslutning. Sådan ägare eller innehavare 

ä:r medlem i sammanslutningens delegation, och äger beträffande 
res. 

Part som ej åtn ö jes med rättens utslag i saken, må söka änd-
honom i övrigt, frånsett staggandet i 62 .§ 2 mom., vad ovan i 

ring däri i för tvistemål stadgad ordning. 
58-68 §§är sagt ·om fis~elag och deras företrädare motsvarande 

67 §. 
tillämpning. 

Fiskelag äger rätt att utträda tu~ f i skevårdssammanslutning vid 
70 §. 

utgången av det Bäst efter uppsägningen följande kalenderåret. 
Vad i 50 § 2 mom. och 52 § är stadgai; om fiskelag, ska1l äga 

Uppsägning må dock icke ske, förrän sex eller, där sammanslut-
motsvarande tillämpning på fiskevårdssammanslutning, därest beslu-

ningen tillkommit på grtmd av myndighets initiativ eller i 41 § 
tanderätten i frågor angående bedrivande av fiske på fiskelagets 

stadgat tvångsingripande,.tio år förflutit, sedan sammanslutnin-
område i enlighet med avtalet om bildande av fiskevärdssamman-

gen grundades. 
slutning övergått från fiskelaget till fiskevårdssammanslutningen. 



5 · kap. • 
han, enligt vad i denna paragraf säges, har rä~t däFtill. 

Innehav av' o_ch handel med fisk och ·fisk].rodukter. 72 §_. 

71 §. Utom för utplantering, vetenskaplig undersökning eller transi-

Fredad fisk eller kräfta under dess fredningstid eller undermå- totransport får icke till landskapet införas undermåliga exemplar 

lig kräfta och undermåliga exemplar av fisk, skyddad av minimimåt t, av fisk eller kräfta och ej heller fredad fisk eller kri:ifta under 

får ej för försäljning hållas i förråd, . transporteri::s, säljas, kö:paa. dessas fredningstid, om ej särskilt tillstånd härför erhållits. 

eller mot betalning serveras, med undantag av: 73 §. 

1) fisk eller kräftor, som på grund av särskilt i 39 § nämnt t ill Polismyndigheten på den ort, där under fredningstiden salu-

stånd f~ försäljas under fredningstid eller i undermåliga exemplar1 ) hållen eller i handel förekommande undermålig fisk skall förytt-

2) i fiskodlingsdamm eller -anstalt uppfödd fisk eller kräftor , ras eller därifrån den försändes, äger påbjuda fiskens märkning 

samt; på lämpligt sätt, där det för övervakningen är av nöden. Är 

3) fisk eller kräftor, som fångats för fiskodlings- eller veten- fiskens märkning styckevis förbunden med oskälig kostnad, skall 

skapligt ändamål med därför beviljat tillstånd. märket anbringas på transport- eller försäljningslådan. 

Innehar någon vid ingången av fredningstid för fisk eller kräf- 74 §. 

ta förråd därav, som tidigare blivit lagligen fångat, vare berätti- Landskapsstyrelsen äger genom landskapsförordning utfärda när-

gad att innehava, forsla och sa1ubjuda detta förråd under de sex mare bestämmelser om behandling, förpackning och forsling av samt 

första dygnen av fredningstiden, eller, där förrådet utgöres av i handel med fisk och kräfta ävensom därav framställda produkter, 

frysinrättning förvarad fisk under hela fredningstiden. så ock nödig övervakning och kontroll av sådan behandling och 

Den, som håller i förråd, sänder, forslar, saluhåller eller kö- handel. 

per fredad eller undermålig fisk eller kräfta, åligger styrka att Till förebyggande av smittosam fisk- eller kräftsjukdoms sprid-



ning kan landskapsstyrelsen för viss tid eller tillsvidare förb ju • adresso 

eller inskränka forslin&, hållande i förråd, salubjudande . samt Önskar innehavare av fiskerätten eller vattenområdets ägare 

införsel till och utförsel från landskapet av fisk och kräftor , eller arrendator icke föranleda åtal för brottet, får han, dock 

så ock beträffande fly.ttning från ort till annan av redskap, ej i fall, som nämnas i 72 §, behålla båten eller det därmed 

som använts till fångst, förvaring och forsling av desamma. jämförliga fortkomstmedlet och redskapE:n, intill dess lien, som be-

6 kap • gagnat den, styrkt sin identitet och erlagt lösen med ettusen 

.Qve'rvakning oc~ändertagande av godso ~rk, Erlägges denna ej inom en månad från det anmälan hos ve-
o. 

75 §. derpörande polismyndighet gjorts om båtens och redskapens omhän-

Ertappas någon på bar gärning med fiske i vatten, vari han ick dertagande ~v innehavare~ av fiskerätten eller ägaren eller arren-

äger rätt att idka av honom bedrivet fiske, eller anträffas i datorn till vattenområdet, skola de tillfalla denne. 

fiskeva.tten eljest fångstredskap, som ej tillhör någon till fi ske Önskar innehavare av fiskerätt eller ägare eller arrendator av 

berättigad, är innehavaren av fiskerätt, så ock vattenområdet s vattenområde väcka åtal, ska1l han snarast möjligt överlåta det 

, ägare eller arrendator, berättigadeatt omhändertaga båt eller där innehållna godset, fångsten undantagen, åt polismyndigheterna för 

med jämförligt fortkomstmedel och redskap, som vid sådant fisk e förvaring, till dess säkerhet ställts för erläggandet av böter, 

använts, samt den därvid erhållna fångsten. Detsamma ska1l gälla skadestånd och rättegångskostnader. Kan överlåtelse icke utan 

där delägare i gemens~mt fiskevatten eller arrendator av fiskerät olägenhet äga rum, ska1l om god~et och den plats, där det förva-

uppenbarligen överskrider sin fiskerätt eller vid fiske använder ras, lämnas meddelande till JIOlismyndigheten, vilken äger be-

sig av förbjudet redskap eller fångstsätt eller ock bedriver fis stämma, huru godset skall förvaras, till dess sagda säkerhet bli-

å Oml1a"n på plats, där detta är förbjudet, eller på otillcten tid. vit ställd. 

dertagaren är skyldig att på anfordran up;:igi va sitt namn och sin . 76 §. 



Där innehavare av fiskerätt eller ägare eller arrendator av • 
skap på den skyldiges bekostnad. 

vattenområde tillkommer rätt att omhändertaga b~t, redskap och 79 §. 

fångst, får denna rätt utövas jämväl av vakt, som av honom till-
Polismyndighet eller annan i 71 § nämnd edsvuren fiskevakt 

satts, eller hans övriga husfolk, av delägare i samfällt fiske-
äger rätt att på strand, m skjul, i båt eller vatten granska 

vatten samt av fiskelag, fiskevårdssammanslutning eller av kommun 
fiskredskaps lagenlighet lxksom även försäljares förråd av fisk 

anställd fiskevakt, så ock, där landskapet äger fiskerätt, av 
och 1.-cräftor. 

polismyndighet och den, på vilken det ankommer att på sådant om- 7 kap. 

råde övervaka efterlevnaden av stadganden om fiske. Straff be stä'nimel ser. 

77 §. 80 §o 

"Har båt, redskap eller fångst, som enligt denna landskapslag Var, som i strid med denna landskapslag eller med stöd därav 

skall tillfalla staten, omhändertagits, är omhändertagaren plik- utfärdade bestänunelser: 

tig ~tt därom öfärtövat göra anmälan hos polismyndigheten på or- 1) använder förbjudet fångstsätt eller redskap eller håller så-

ten. Kan det befaras, att sådan fångst blir förskämd, får han, dant redskap i båt, på strand, i strandslQ.l.l eller annorstädes, 

sedan den värderats av två ojäviga personer, försälja densamma, där det är lätt åtkomligt för fångst; · 

och skola de influtna medlen ofördröjligen tillhandahållas vede~ 2) olovligen fiskar i kungsådra eller annan f±skled eller el-

bärande polismyndighet. jest inom fredat område eller använder i och för csig lovligt 

78 §. fångstsätt eller redskap i vattendrag eller inom vattenområde, 

Är fiskredskap olagligen utlagt i fiskled eller annat vatt en, där dessas a~vändande är förbjudet; 

där utövande av fiskerätt är förbjudet eller begränsat, är poliS 3) på otillåten tid fångar fisk eller kräftor eller i sådant 

myndighet, så ock edsvuren fiskevakt, pliktig borttaga sådant re~ syfte håller redskap i vatten; 



4) fångar undermåliga fiskar eller kräftor; • 
ligen fiskar i annans fiskevatten eller på fredat område inom 

5) olovligen innehar, ~orslar, försänder, till avsalu uppköper detta vatten eller överskrider den rätt honom såsom delägare i sam-

eller håller, försäljer eller mot betalning serverar fredade ellel' - fällt fiskevatten eller såsom arrendator eller utövare av fiske-

unaermåliga fiskar eller kräftor; rätt med innehavarens av fiskevattnet tillstånd eller på annan 

6) mot landskapsstyrelsens eller domstols förbud idkar fiske ; grund tillkommer eller ock bryter träffat avtal eller beslut om 

7) åsidosätter bestämmelserna om de anordningar, som i tillppps. utövandet av fiskerätt eller annorledes kränker annan tillkomman-

kanal eller vattenledning skola anbringas, de fiskerätt, stadgas i strafflagen. 

straffes med högst etthundra dagsböter, varförutom förbjudet red- 81 §. 

skap eller del därav elle~ dess värde ävensom olovlig transport- > Den, som utan tillstånd i fiskevatten utsläpper för fisket 

eller handelsvara vare förbrutna. Har vid fiske använts spräng- skadlig' fisk eller annat djur eller avsiktligt och olovligen i 

ämne eller äro omständigheterna eljest synnerligen försvårande, fiskevatten vållar annan skada, varå ej er ligt annat lagrum föl-

är straffet minst sjuttiofem dagsböter eller fängelse ej över t vå jer strängare straff, straffes mefr böter eller fängelse. 

år, och må i dessa fall jämväl olovligen använt, eljest tillåtet Särskilda ·2tadganden. 

redskap och vid fiske begagnad båt eller dessas värde dömas för- 82 §. 

brutna. Uppstår tvist om utövande av fiskerätt, ordnandet av fiske-

Den, som annorledes än i 2 mom. sägs, bryter mot denna land- vattens vård eller annan" fiskeangelägenhet, äger rätten döma därom 

skapslag ell er på grund av densamma utfärdade bestämmelser, straf- sedan den vid behov införskaffat utlåtande av fackmyndigheto 

fes med högst sjuttiofem dagsböter, såvida icke gärningen annor-

städes i lag är belagd med strängare straff. Har endast enskild rätt förnärmats genom i denna landskapslag 

Därom, till vilket straff den skall vara förfallen, som olov- nämnt brott, skall å tal ske blott om målsäganden anmält saken 



I J 
till åtal. 

Vad genom olovlig fångst erhållits eller värdet därav är för~ 

brutet och skall tillfalla den, vars fiskerätt förnärmats, eller, 

där fångsten erhållits av delägare i samfällt fiskevatten, de öv. 

riga delägarna i samma fiskevatten, såvitt dessa ej till annan 

överlåtit sin fisk~r~tt. Dock skall fångst, som erhållits under 
fiske . 

fredningstid eller från pmråde, där/enligt 14 § är förbjudet, så 

ock undermålig eller med förbjudet fångstredskap ~tkommen fångst 

eller värdet av fångsten tillfalla statsverket. 

Olovlig transport- eller handelsvara, som dömts förbruten, så 

ock redskap och båt, som förklarats förverkade, tillfalla stat s-

verket. 

Förbjudna fångstredskap eller delar av dem skola göras till 
) 

fiske obrukbara. 

85 §. 

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

fisk eller kräftor förva,ras, forslas eller saluföras, minst var 

tionde fisk eller kräfta fredad eller undermålig, skall hela i n-

heliållet dömas till staten. 

86 §. 

Tredskar någon att fullgöra honom på grund av denna land-

ska sl g åliggande förpliktelser, äger landskapsstyrelsen befogenP a 

het att tvinga h0P;O:rrt därtill v~d vite eller låta utföra det för-

sununade på underlåtarens bekostnad. 

87 §. 

Ej må ,någon med farkost överfara ulahför allmän farled utlagt 

fiskredskap, där detta utvisas av tydligt märke. Såsom sådant 

:mä.rke anses i saltsjön mörk, styv flagga, ej understigande trettio 

centimeter i kvadrat samt fäst på flöte, som skjuter minst halv-

annan meter över vattenytan, samt i annat vatten flöte, uppsti-

gande minst en meter ovan vattenytan. Om m.är~en, som skola an-

vändas under mörker, är särskilt stadgat. 

Virkesflotte eller maskindriven farkost får ej gå närmare dylik 

redskap än femtio meter, där ej detta på grund av tli'ång farled är 

oundvikligto 

Angående de ljussignaler, som fiskefartyg och fiskebåtar skola 

föra, är särskilt stadgat. 

S8 §. 

Har till följd av strömsättning eller annan orsak en fiskandes 

redskap så hopsnärjts med annan~ att redskapen ej kunna åtskil-



jas utan att skada av bety~nhet tillfogas den eller att alla red .. 

skap samtidigt upptagas , skola de fiskande · gemensamt åtskilja 

eller upptaga redskapen, om ej sådant hinder föreligger som över-

hängande fara för föl1lust av redskap, båt · och liv till följd av. 

storm eller att ägaren t:i:ll de redskap, som hopsnärjts 

na, icke utan större olägenhet kan tillkallas. 

Kan ,åtskiljandet ej ske genom att eget redskap skadas eller ka-

pas, får den fiskande också med annans redskap vidtaga av omstän-

digheterna påkallad åtgärd, utan att dock därvid vålla större ska-

da eller förfång än nöden kräver. Har detta icke iakttagits, 

skall den, som åtskilt eller upptagit redskapen, åt annan ersät ta 

den härvid uppkomna skadan. Vad som på annans redskap vid åt-

skiljandet blivit löst eller kapat, skall omedelbart åter samman-

knytas. Där det för ä garen är bäst, må upptaget redskap e_fter åt-

skiljandet åter utsättas på sin plats. I annat fa1l äger den, som 

upptagit an..Ylans redskap, så begå att redskapet jämte däri befint-

lig fångst utan tidsutdräkt kQmmer ä varen tillhanda. 

89 §. 

Stadgandena i denna landskapslag, förutom beträffande använd-

ningen av förbjudna fångstredskap ahh fiskesätt, äga ej tillämpnin/. 

a~1"tj 
' !r t · 

fiske i insjö, som u:rierlyder en enda lägenhet och som är helt 

sluten eller står ·i förbindelse med annat fiskevatten endast genom I 

bäck eller dike, där fisk ej i nämnvärd mån kan upp- och nedgå. 

Fisk och kräftor, 0 som där fångats och ej fylla stadgat minimi-

mått, så ock under· allmän fredningstid erhållen fångst, får ej 

utan landskapsstyrelsens tillstånd försäljas eller annorstädes 

forslas. 

90 §. 

Fångstredskap, som enligt de!'..na landskapslag är förbjudet, får 

icke utan särskilt . tillstånd förfärdigas eller säljas inom land-

skapet. 

91 §. 

Fiskredskap, som bevisligen anskaffats före denna landskaps-

lags ikraftträdande och då var lagligt, men är i landskausla-. - ~ 

gen förbjudet, får fortfarande .med iakttag~~de i övrigt av 

landskapsl 8 gens stadganden användas under tre års tid efter land-

skapslagens ikraftträdandeo 

92 §. 

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämp-

ningen av denna landskapslag utfärdas av landskapsstyrelsen. 



:../ 
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93 §. 

Genom denna landskapslag upphävas 17 och 18 lt&pitlen i bygg-

ningabalken, sådana de lyda i lagen den 23 juli 1902 (31/02 ) och 

fiskeristadg§n av samma dag (31/02) . jämte i dem senare til lkomna 

ändringar•· 
Mariehamn den 28 september 1955•' 

På landskapsst yrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskaps sekret er ar e 

Sundman. 

• 

~ 8/1955. 

LAG• och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande N~ 

8/1955 med anledning av Ålands landskapsstyrel
ses framställning till Ålands landsting med för 
slag till landskapslag om fiske i landskapet 

Åland (24/1955)0 
Lag- och ekonomiutskottet hs r vid behandlingen av detta lagförslag 

haft såsom vägledande princip, 2 -Lt :l en nya fiskelagen skall så nära 
som möjligt ansluta sig till den av l a ndstinget år 1954 antagna fiske
lagen. Samtidigt har utskottet även )ämf ört både föreliggande förslag 
och den tidigare av landstinget antagn.a landskapslagen med gällande 
rikslag om fiske (FFS 503/1955), och i fall, där avvikelsen varit av 
betydelse, påpekat densamma även då något ändringsförslag icke av ut
skottet ansetts motiverat. Särskild försiktighet har iakttagits, då 
fråga gällt område, där landstinget ej har lagstiftningskompetens, 
vilket medfört att ändringsförslag framförts i ett par fall, där änd
ringen huvudsakligen är en ordvalsfrågaa 

Utskottet fäster sålunda landstingets uppmärksamhet vid följandex 
§ 2. Fiskerätt enligt denna paragraf tillkömmer i riket finsk med

torgare, medan landskapslagen upptar det i tidigare lagstiftning gäl
lnnde "landets inbyggare. 11 Utskottet förordar den av landskapsstyrelser 
föreslagna formuleringen. 

§ 3. Landstinget har möjlighet att lagstifta om allmän fiskerätt i 
följande utsträcknin~g mete, fångst av siklöja, strömming och vassbuk 
med nät, såväl yrkesmässigt som till husbehov och rekreation, högst 
inom kommungräns; allt slags :P,usbehovs- och rekreationsfiske, högst 
inom byarå. Utskottet anser, att krokskötsfiske bör vara tillåtet för 
inbyggare i by inom byarå .. Annat s ::..ötfiske bör vara tillåtet för in
lzyggare i kommun inom kommunsgräns, like.så mete. Med hänsyn till torsk 
fisket, har utskottet från rikslagen om fiske infört bestämmelse om fi 
kerätt i yttre skärgården och inom bys mot havsf järd gränsande vatten
område, Långrevsf iske skulle där enligt utskottets mening kunna till
låtas. Landstinget har tidigare varit emot att införa begreppet "yttre 
skärgården", men med tanke på det inskränkta varmansfisket i övrigt, 
borde dock. denna utvidgningsmöjlighet tillvaratas. 

§ 6. I sista momentet har den åberopade rikslagens rubrik införts. 
§ 7. I första momentets sista mening har "lagligen uppgjort arrende 

avtal" ändrats till "lagligen uppgjort skriftligt arrendeavtal", vilketl 
utt:..·yck är mera entydigt och även användes i rikslagen~ 

] 8. I sista momentet stadgas, att strandägare skall anvisa "väg", 
om f'iskerättsinnehavaren ej eljes kan komma till sitt fiskevattene 
Rikslagen använder uttrycket "gångstig", vilket bättre motsvarar vad 



11ill Ålands landsting 

från stora utskottet. 

Landstinget har inbegärt stora utskottets utlåtande över lag- och 
ekonomiutskottets betänkande N~ 8/1955 med anledning av Ålands land
skapsstyrelses framställning till Ålands landsting med förslag t:i..11 
landskapslag om fiske i landskapet Åland (fu 24/1955). 

Vid behandlingen av f örenäinnda i rcrnwtällning och betänkande ansåg 
utskottet ifrågavarande lag vara av sådan betydelse och sådant omfång 
att utskottet, med särskild hänsyn t ill den synnerligen knappa tid, som 
under innevarande landstingssession stått utskottet till buds fö~ ären
detg behandling, icke har möjligheter att samvetsgrant granska och dis
kutera densamma. Jämväl beaktade utskottet att det si;:i.nnolikt icke torde 
lända någon till förfång om handläggningen av lagförslaget skulle något 
uppskjutas~ Utskottet har sålunda hos landstinget beslutat anhålla att 
mernämnda lagförslag och betänkande måtte få lämnas vilande i störa ut
skottet till landstingets värsea s ion år 1956. I samband härmed har 
tven utskottet beaktat den not, som finnes på sidan 13 i lag- och 
ekonomiutskottets betänkande, och anser att landstinget, ifall utskot
tets önskemål bifalles, med fördel kunde uppmana latidskapsstyrelsen att 
under denna mellanliggande tid göra en hänvändelse till vederbörande 
riksmyndighet om lagändring, enligt självstyrelselagen § 15, angående 
en uppmjukning av begränsningen av strömmingsf isket utom kommunens om
råde. 

I anseende till det sagda får stora utskottet sålunda vördsamt an
hålla 

att 12ndstinget måtte medgiva stora ut
skottet rät t utt avgiva inbegärt utlåtande 
över lag~ och ekonomiutskottets betänkande 
1~ 8/1955 med anledning av Ålands landskaps
styrelses framställning till Ålands lands
ting med förslag om landskapslag om fiske 
i landskapet Åland (24/1955) undår lands
tingets värsess ssion är 1956. 

I fall förenämnda anhållan av landstinget bifalles, får stora utskot
tet vörasamt föreslå 

att ' landstinget ville uppmana Ålands 

landskapsstyrelse att genom hänvändels,e till 
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vederbörande riksmyndighet enligt självstyrels~ 
ldgen § 15 söka åstadkomma en sådan grundlags
ändring att strömmingsfisket inom landskapet 
kunde bringas i överensstämmelse med pä Åland 
rådande sedvanerätt 9'. 

Mariehamn den 29 november 1955. 
På sto~ · ut skottets vägnar i . . 

&/; l}AAf/(}J t:!.-. ~ 
- ~ H~r'ify(76h~~~~on. 

Jan-Erik Lindf 

Närvarand~ i utskottet& Harry Johansson, ordförande, Hugo Elfsberg, 
viceordförande, Gunhild Berglund, Gusta1 Ek, Gusta;f Jansson, Sven 

Lindholm, Rickard Lindroth (supple~nt}, Einar öundin, Bertel ~öderlund 
och Wilhe Wilen. 


