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

s e ~ framställning till Ålands landsting med 

N~ 35/195 2o förslag till landskapslag a ngå ende fiske i land- · 

sk;apet Åland. 

Frågan om en revision av iiskerilagstiftni hgen i riket, som 

varit aktuell sedan 1907, då en komrnitte tillsattes för ändamå-

let, kom till . avg~rande först 1951. Då utkom nämligen lagen 
. i 

I 

den 28 september 1951 om fiske (503/51). I Regeringens proposi-

tion till nämnda lag säges bl~a. ( följande: 

"Regeringens proposition stöder sig på den uppfattning, att 

de erfordercliga lagstadgandena om fiske · och dess bedrivande böra 

utfärdas i · form av en enhetlig l:::i.g om fiske, gällande ~ rikets 

hela område, med vissa i själva lagen angivna undantag. I olika 

delar av landet r å dande växlande förhållanden h ava sålunda icke 

ansetts betinga en uppdelning av fiskerilagstiftningen i territo- · 

riellt avgränsade ' lokallagar, på sätt i en del länder förfarits. 

I stället har föresl agits, a t t i den allmänna lagen skulle upp-

tagas stadganden, med stöd varav från l agen avvif{ande eller dess 

tillämpning begränsand.e undantagsföreskrifter kunde i nödiga de-

lar bringa i kraft, där s å dant med hänsyn till .förhållandena i de 



olika vattendragen kan anses påkalla t. För dessa bestämmelser vårdssammanslutningar. I detta syfte· har i lagförslagets 65 § 

redogöres närmare längre fram. intagits ett stadgande, enligt vilket fiskelag kan bevilja perso-, 

I anslutning till den ståndpunkt, som gällande rätt intager, I ner, som icke tillhöra detsamma, tillst ånd att bedriva fiske på 

h?r i lagförslagets 1 § stadgats, att fiskerä tten ä visst vatte~ samfällt vattenområdeo För tryggande av den obesuttna befolk-

om.råde, med i lagen angivna undantag, tillhör vattenområdets ningens yrkesfiske har vidare i lagförslagets 8 § intagits vissa 

ägare. Likaledes bibehålles staten vid de rättigheter, som fBr grundläggande stadganden om arrendering av fiskerätt. Arrendeav-

närvarande tillko~nrna densamma; att i lagstiftningsväg göra änd- tal skall uppgöras skriftligen för viss minimitid. Likaså äger 

ring härutinnan har icke ansetts befogat. Intagande i lagfö rsla arrendator under förutsättning~r, som angivas i lagen företrä-

get av bestärnrnelser, huru fiskerätt på grund av jordlega ellet desrät t att på skäliga villkor på nytt få arrendera fiskerätten. 

annat rättsförhållande skall anses hava övergått från vattne ts Paragrafen innehåller tillika stadganden_, som ge arrendatorn 

ägare till annan, har ej befunnits nödigt, utan skulle i sådant möjli5heter att bevaka sina rättigheter. Husbehovs- och nöjes-

avseende vederbörande speciallagar lända till efterrättelse. fisket, s om har s i n samhälleliga och ekonomiska betydelse, hava i 

Vid övervägandet av möjligheten till det av Riksdagen ut t a la- lagen om fiske blivit beaktade i den mån sådant fiske kan äga rum 

de önskemålet beträffande utvidgandet gv den obesuttna befolknin- utan att utvecklingen av landets fiskerihushållning och omvårdna-

gens rätt till fiske har man nödgats beakta lagen den 18 januari den därom, som lagstiftningen härutinnan bör eftersträva äventy-

1924 angående inlösen av fisketorp, varig enom läget för de vi d ras. 

kusterna bosatta yrkesfiskarnas vidkommande i hög grad förbät t- I nom ramen för ovanbeskrivna möjligheter har den så kallade 

ras. För upphjälpande och främjande av yrkesfisket i insjövatt- allmänna fiskerätten, som av ålder ingått i vår fiskerilagstift-

nen åter mäste förutsättningar skapgs genom intagande i den a ll- ning, uti förevarande lagförslag utvidgats. Då me t e , vilket hu-

männa lagen om fiske av stadganden rörande fiskelag och fiske- vudsäkligen bedrives såsom nöjesfiske, icke ka~ anses äventyra 
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fisks~ammens fortbestånd och d4 mete på annan tillhörigt vatten, av laxförande "å eller älv, skulle enligt förslaget avskaffas, 
_, 

område allt fortfarande tämligen allmänt tillåtes, har en dylik enär samma syfte kan nås genom den nya bestämmelsen om fiskled. 

rätt enligt lagförslaget i allmänhet möjliggjorts för i kommunen Då fiske på öppna havet håller på att bliva allt intensivare, har 

boende samt för övrigt på sådana villkor, att ägaren eller inne. i förslaget dock förbehållits samma möjlighet som hittills att 

havaren icke därigenom åsamkas olägenhet (4 §) I syfte att be .. vid behov begränsa ifrågavarande fiskeo 

· reda den obesuttna befolkningen tillfälle till husbehovs- och En revision av det nuvarande stadgandet i 18 kap. 4 § bygg-

nö.jesfiske, har i lagens 65 § intagits ett stadgande, enligt ningabalken, rörande allJ4änt fiske i saltzjön inom byarågång, är 

vilket invånare i by, som icke tillhöra fiskelag, äro berättiga- med hänsyn till omvårdnaden om fiskevattnen nödvändig därför, §.tt 

de att erhålla särskilt tillstånd till dylikt fiske i fiskela- be_folkningen i kusttrakterna ställvis avsevärt ökats samt att av-

gets vatten. Till förhindrande av att fiskelagen utan giltiga s t ånden, vilka tidi gare reducerade fiskemöjligheterna, förlorat 

skäl vägrade, meddela förenämnda särskilda tillstån d, skola av sin betyd.else sedan motordrift allmänt tagits i , bruk och att sär-

fiskelaget meddelade förkastande beslu t på ansökningar om sådan skilt krokf_iske i olika former kan bedrivas på ett betydligt ef-

särskild fiskerätt ofördröjligen underställas länsstyrelsen f ör tfektivare sätt än förut. Då härtill kommer, att större hänsyn 

avgörande. För såvitt ytterligare specialåtgärder erfordras för måste tagas till tryggandet av ortsbefolkninge~s utkomst, skulle 

ordnande av ifrågavarande småfiske, äro de_ssa av socialpilili tisk a: ifrågavarande fiskerätt enligt förslaget medgivas blott inbyggar-

och f~ i främsta rummet ombesörjas av kommuner med tät bosätt-
,, 

na i vederbörande by, med undantag av strömmings- och vassbuks-

ning och de stora industriinrättningarna. fiske, vilket skulle begränsas pä ett i lagförslaget närmare pre-

Den inskränkning i den enligt förslaget varje finsk medborga- ciserat sätt. Särskilt i fråga om strörnmingsfis.ke skulle bl.a. 

re tillkommande rätten att bedriva fiske i s tat,ens vatten i salt - den obesuttna befolkningen beredas tillfälle. därtill jämväl utan-

sjön, som jämlikt 18 kap. 3 § byggningabalken gällt vid mynning för den egna byns vattenområde, såsom fallet varit före den nu-

-



varande fiskeristadgans iknaftträdande. av strömming Jnom annan bys område samt mete och annat husbe-

I kapitlet rörande rätten till fiske i lagfvrslaget hava Vi da hovs- eller nöjesfiske på annan tillhörigt vattenområde liksom 

intagits stadganden beträffande nyttjande av annan tillhörig ID.8.J:k även angående byggande :på annans . område utvidga den allmänna 

för idkande av fiske. Utöver de rättigheter, som enligt gällande fiskerätten och rättigheten att nyttja annans fastighet, före-

lag tillkomma ~innehavare av fiskerätt, är de t skäl att förbehål la slås, att därom utfärdas stadganden genom en särskild lag, var-

denna möjlighet att vid behov mot vederlag hålla båt å enskild till förslag ingår i denna proposition. 

tillhörig strand och i fall, som nämnts i 18 § lagförslaget, I vissa delar av vattendrag har det med hänsyn till fiskevår-
' 

även möjlighet till nyttjande av andra för bedrivande av fisk e den och fiskbeståndets bevarande befunnits nödvändigt att helt 

nödiga områden. Sålunda hava flere av de önskemål, som i fråga förbjuda utövande av fiskerätt eller att påbjuda inskränkningar i 
( 

om den obesuttna befolkningens rätt till fiske i Riksdagen fram- fiskerättens utnyttjande. De viktigaste inslcränkningarna hänfö-

förts, kunnat bliva i lagförslaget beaktade. ra sig till fiskleden, varom stadgande ing~r i lagförslagets 10 

Högsta domstolen har i sitt ovannämnda, år 1939 avgivna ut- §. Förläggningen av fiskled skulle enligt lagförslaget ordnas 

låtande angående fiskerikommi.tt~ns lagförslag anfört, ~1 att stad- sålunda att densamma i varje fall med hänsyn tagen till orts-

ganden, genom vilka den allmänna fiskerätten på enskild tillhöri gt förhållandena säkerställer den upp- och nedgående fiskens obehind 

· vattenområde utvidgas, innefatta en avvikelse från den av regering~ rade vandring. I de fall, då ovisshet i :praktiken skulle yppa 

formen erkända grundsatsen och s,kydd för enskild äganderätt, va- sig i fråga om fiskleds r~tta läge, skulle . l~gförslaget bereda 

dan dylika stadganden ej kunna utfärdas i vanlig lagstiftnings ord- möjlighet att få fiskledens gränser noggrant an~ivna. Under för-

-· ning. Anses en sådan lagstiftning vara ~undgungligen av behovet utsättning att fisklederna bliva med stöd av den nya lagstiftnin-

påkallad, bör densruruna utfärdas i den för ändrande av grundlag gen på ett ändamålsenligt sätt bestämda, l:;J.ar det ansetts möjligt 
' 

stadgade ordning." En.är ovan berörda stadganden angående fångs t att föreslå lindring i de inskränkningar, som för närvarande gäll 



fisket inom lax- och sikförande älvars och Aars a. mynnings områden 
v' 

upptagitz , ett stadgande, som saknas i gällande lagstiftning, 

Vid utarbetande av de för våräen om fiskeva{ten erforderli ga nämligen rörande fångstredskap av metalltrådsnät~ vilkas använd-

stadganden, som avse att reglera användningen av vissa fiskesätt - ning obetinga~ bör reglementeras. Lagförslagets 27 § innehåller 

och konstruktionen av lovliga fångstredskap, har i huvudsak ett stadgande om storryssja, med stöd varav i praktiken förekom-
• 

följts gällande rätt. Till de förbjudna fångst-sätten har emel- mande försök att kringgå förbuden mot användning av sagda redskap 

lertid, delvi'S på grund av vunnen erfarenhet, synts böra hänföras kunde på ett effektivt sätt förhindras. 

jämväl bruket av skjutvapen, elektrisk ström samt sådana 'föremål På grund av de växl~nde naturförhållandena möter det svårig-

och anordningar, som äro ägnade att skrämma fisken. Å andra si- het er att få fred.n~ngstidenna i lag på ett i alla fall tillfreds-

dan åt e r har föreslagits, att ljuster skulle få användas med de ställande sät t fastställda för de ( olika vattendragen, och torde 

inskränkningar, som till skydd för lax och sik samt lekfisk äro lokala avvikelser härutinnan, på sätt i lagen jämväl förutsättes, 

påkallade. Beträffande måttbestämningen för fångstredskap, bund- bliva nödvändiga. St adgandet om la~ens fredning har man sökt 

na av garn (garnredskap), har föreslagits övergång-till en me tod, avfatta så klart och med hänsyn till de olika fiskesätten och lax-

som för närvarande redan allm!:;nt ti· lla··mpas. Samt· d · t b.. .. ~ i ig or nam- ar~erna ?å enhetligt som möjligt, (vilket är av vikt bl.a. därför, 

nas~ att det till skydd för fiskbeståndet befunnits nödigt att att i samma vattendrag kan förekomr~m lax av flere arter. Vidare 

öka maskvidden i nät för småfisk och andra enahanda fångstred- har man för att "trygga laxbeståndet föreslagit, att laxen skall 

skap (d.v.s. fängstredskap för fjällfisk enligt 4 § i fiskeri stad - med vissa undantag vara fredad från och med början av s~ptember, 

· gan), från 20 millimeter till 27 millimeter, vilket mått efter varigenom ~ångsten av lax, som stigit t i ll lekplatserna, för-

en allsidig sakkunnig behandling framgått såsom det slutligt hind:-as. Bland de fiskar, som enligt gällande lag äro freda:de, 

godtagbar a, samt att även företaga andra smärre ändringar be- har det i lagförslaget ansetts nödigt upptaga ävE{n harr och nejon-

träffande sådana fångstredskaps täthet. Därjämte har i lagen öga. Då kräftan i regel är fångstduglig redan i mitten av juli 



I 

och då den icke g å r i fångstredskap, förrän den ä r f ån g stdu g
..... 

-
lig , föreslås, att fredningstiden för kräftan skall upphöra den 

15 juli. 

Uti gällande stadgande om fredningsområden hava föreslagi ts 

vissa ändringar, som grunda sig på den uppfattningen, att fö rbud 

mot allt fiske inom fredningsområde med hänsyn till vården om 

fiskevatten ej är nödvändigt . och icke ens alltid önskligt~ Vid 

bildande av fr e dningsområde borde, med beaktande av sytemålet i 

varje enskilt fall, b e stämmas i vilket avseende fisket inom 

området skall Yara begränsat. 

I de ifrå gasatta stadgandena angående minimimått för vissa 

fångstdugliga fiskslag har föreslagits ti t lämpnihg av ett n og-

grant mätningssätt, , vilket skulle medföra även den fördelen, att 

enligt denna metod fiskens uppmätta storlek ej under förvaring 

och transport kan undergå förändring. Minimimåttet för havsla x 

och gädda har höjts med hänsyn till de strävanden, som avse åvä-

gabringande av en enhetlig -n ordisk praxis. För gädda, ~ångad i 

saltsjön och i insjövatten, hava ej föresl a gits olika stadgan-

den, enär därigenom övervakning en av l agens efterlevnad skulle 

försvå ras eller till och med göras ineffektiv. För beva rande av 

r 

fiskbe s t å ndet hava ä ven betr~ffande minimimåtten f ör andra fisk-

slag vidtagits förhöjningar, vilka må ste anses fördelaktiga ä ven 

för fiskhandeln och den fiskkonsumerande a 1lmänheten • . ' Likaså 

har ett förtydli g ande a v mä tning ssättet för kräftor föreslagitso 
( 

Såsom ovan redan nämnts, ä ro n a turf örhå llandena, vilka vid 

utfärdande av stadganden om idkande a v fiske må ste beaktas, i 

olika delar av landet så varierande, att n ågon allmän, å alla 

förhållanden tillämplig lag om fiske ej kan å stadkonunas. Jämväl 

kunna fiskeriförhå llandena å någ on .ort undergå förä ndring av kor..:. 

tare eller l ä ngre v a raktighet, och dylika förändring ar få ej 

heller vid främjande av fiskerinäring en och f i skbeståndets skyd-
' 

dande förbises. För sådana fall må ste den allmä nna lagen inrymma 

möjlighet att ersätta dess tilläventyrs mindre lämpli ga generel-
' 

la be,stämmelser med lokala stadganden, som bättre motsvara sitt 

ändamå l. 

Där avvikelse från lagen om fiske bleve av varaktig natur, 

öppnar lagförslagets 49 § möjlighet att genom förordning utfär-

da en lokal fisk~ristadga, som kan stiftas för ett för fiskeri-

hush~llningen enhetligt vattendragsområde eller del därav. Före-

skrifter av motsvara nde slag finnas hos oss redan nu utfä rdade 



för vissa gränstrakter. Genom en lokal fiskerista~ga bleve de t 
fiske är ordnandet av fiskerättens utövhirig och vården av fiske-

möjligt att utan hinder -av den allmänna lagen om fi efke ~ viktiga 
va ttne'i1 på ett ändamålsenligt sätt. En rationalisering av fis-

fiskeområden på ett ändamålsenligt sätt reglera beskaf fenhetm och 
kets bedrivande åsyfta de restriktioner, för vilka ovan redo-

bruket av fångstredskapen och fångstmetoderna, fredningstiderna 
gjorts. Vidare har i lagförslagets 5:.3 § . innehavare av fisk:erätt 

och minimimåttet för fisksl ag samt den övriga vården av fiske-
så~om allmän ,regel ålagts s,kyldighat ·_att så ordna vården om 

vatten. Där sådan stadga ej funnes, skulle den allmänna lagen 
sitt fiskev2 tten och s i tt fiske, att fisk- och kräftstammens be-

som sådan Yara gällande, och borde utfärdandet av lokala speci- , 
varande bleve säkerställt. Däremot har det ej ansetts riktigt 

alstadganden rörande fiske få äga rum endast då ett verkligt att ålägga ägare av vattenområde en allmän skyldighet att t.ex. 
1 

behov förefinnes. genom bedrivande 2 v fiskodling eller -plantering direkte medver-

Därest åter erforderlig avvikelse från lagen om fiske vore ka till en ökning av fiskbeståndet, vilket av skäl, som ej bero 

av provisorisk eller förberedande natur, ankomme fattandet av be- på honom, icke a1ltid är möjlig och i näringsfattiga insjöar 

slut tlärom enligt förslaget på lantbruksministeriet, som skulle icke ens önskligt. För den händelse fiske med åsidosättande av 

äga me ddela spec1 albestäiamelser, -ti}lstånd och fö1..;bud, varom lagstadgandena likväl skulle bedrivas i)å ett sätt, som kunde 

stadganden upp,tagi ts i förslagets 50 och 51 §§. Om beviljande c: v äventyra fiskstammens bevarande, skulle myndic;heterna, närmast 

lättnader vid utplantering, fiskodling eller" för vetenskapliga un~ länsstyrelsen, tillkomma rätt att i dylika fall för viss tid 

dersökningar skulle lantbruksstyrelsen besluta, varförutom läns- helt förbjuda utövande av fiskerätt. Samma tvångsmedel borde 

styrelsen enligt 16 § tillkomme begränsad rätt at t , där det fö r få tillgripas, där stadgandena angående ordnande av fiske i sam-

planteringsåtgärder vore nödvändigt, bevilja til lstånd att be- fällt fiskevatten ej efterlevas. 

driva fiske även i annan tillhörigt fiskevatten. Då fiskevattnen i vårt l and till största delen tillhöra bya-

En av de mest centrala frågorna inom lagstiftningen rörande lagen samfällt - omkring 90 % av inlands- och kustvattnen tor-



·~,.,..pt d och. d~ skifte av dessa va~ten de f ortfaro.nde vara osi~~ n e - föresl agits, att fiskelag skulle utgöra en juridisk person, vil-

·' 
e~liian i a1lmänhet icke vorp ens ön,..,kv~rt, områden lägenhe~terna ._ ken materiellt-rättsligt vore bärare av · ~atteriägande- eller 

bBr det ti.11 fiskerilas stiftnine;.eno Viktig&ste upp~ · f'te~ att så andra förmögenhetsrätti gheter, utan har det i stället ansetts 

~ .. ~ ,. J • • • , ,. • • 
, , , j , • .; I ~ ~. ~ ' ' ' • J " · i 1 .J ; 1 .J ., ~ .> ; ' ~ ,. .J ' ; ,/ ~ ; ' ' ' ' ; 

:r:iödvändigt att gestalta fiskel:aget såsql;!i en sammanslutning med 

de all:mi1.ru\a fiskerihushällningskraV'en och dels vat"tensnmf'ällie- formell partshabili tet, behörig att handla i . ange1lägenheter · 

hetsäga.rrias--intressen varda i tillräcklig~ be~ktade• Lik.s om 
rörande fiskevattnets användning och vård samt att tillsätta 

gällande -rt1tt bygge ... • regeringens pcroposi tion pil den grund, a·t-c för ändamålet . er'forderliga verkställande organ, som företräda 

delägarna i samfällt vatten utgt)ra ett t;L§kelae, .som ho.r till delägarna. I lagert om fiske ha~a härom intagit~ detaljerade 

Sitt ·o· rnr· ·~de or-:i~a fiS1'".et,. .. bedrivande och fiske· uppgift a i; t inom i:;l. u.u ~ "" stadganden, enligt vilka fiskelags bestyrelse äger föra delägar 

' vattnets värd. , I de undantagsfall• där samfällt f iskevatten nas talan vid domstolar och ämbetsverk. > Förekormnande svårig-

d 1 ..,,_·,le ·del&.0-0 .,....na. dock lrunna befrias från är av ringa b,e ty e.i..s e' wli.tA-1. eo<;;U. ' heter av dels r ä ttsprincipiel l, del's praktisk. art har man sökt 

Fl.. ""kel ag.ssystemet har ock i s ina :'.11igg:anden i sådant av.seend'e • ... övervinna sålunda, att å ena sidan fiske.lagen, som inom veder-

, .o...--~t· motsvara s1·tt ändamål, ·men likväl pdkalla m ·praktilten be..i.u..l·.u,L""' s ' - bärande vattehområde böra ·kunna ordna· vården ·om fiskerihushåll-

d·,HrOIIJ. en11.' D"t vunnen erfar enhe t f ·Örtydligandt gällande stadganden ~ ö :hingen pä sätt lagen förutsätter, icke få sina ·arbetsuppgifter 

och lcomplettering. µtstakade inom alltför trånga gränser, men · att å -andra sidan 

Som angår f isl<:eluP: ,. 56 ... 6'8 0§ ' ! den del av l agfö r s l aget, - enskild delägares rätt bleve tryggad. ' I enlighet härmed har 

_qlder a•illande rätteuppf~ttningen vidh1.llit5r har . den hos oso n.v Cl. ........ föreslagits, att å . fiskelagsstämma ·skall kunna, i vissa fall 

enlig vilken ä .__ arna aV' vederbörande lt:genheter inom by i all- med kvalificerad majoritet, fattas beslut om fiskets ordnande 

mänhet i anslutning till äganderätten till lägenheterna tillk0 
och vattenemrådets· användning i öv-rigt' bl. a. då fråga är om ord 

111 b tten. 0--eae Det ha.r lltså ej mer samä.eandeJ:'ätt t yno va ~~ • nande · aV: .jaktförhållandena .s2mt öm J1ä avgifter, som efter andel 



i vattenområde el:ler antalet · redsl~ap skola f§p fiskelagets ända, 
att åtgärder, som avse fiskets främjande, endast i sällsynta fall 

' ' '-

mål hos delägarna uppbäras. J.. fiskelaget ankomme att'-fas,tstäl la 
kunna inom område, hörande till viss ägare av skiftat fiskevat-

.- -
det högsta antal fångstredskap, som finge å dess område använd~s 

qt 

ten eller fiskelag leda till åsyftat resultat, u t an förutsät-

Ett förslag, gående ut på att varje fiskelag vore, utöver ord-
tes härvid effektiv samverkan inom en vidare krets. Enligt gäl-

nandet av fiskevattnets nyt~ jande, jämväl förpliktat till direkta 
lande lagstiftning kunna i dylika fall fiskevårdsföreningar in-

·åtgärder för vårdande av sina fiskevatten och till uppgörande av 
rättas. Då konst i tuerandet e..v dylika f örening2.r enligt nuva.ran-

' 

pla11er däröver, har av praktiska skäl icke ansetts kunna komma i 
de lagstiftning är förenat med qetydande omgångar och dröjsmål, 

betraktande. Enskild delägare i fiskelag har i förslaget b e-
har följden blivit, att efter år 1902 enda$t tre sådana förenin-

retts möjlighet ~tt i domstolsväg skydd~ sina rättigheter, och 
gar tillkommit, och även av dessa är f.n. allenast en, vars om- -

har i sådant, syfte jämväl u t tryckligen föreskrivits, att fiske-
råde är Pyhäjärvi (Å.l.) i verksamhet. 

lag ej äger rätt att\ skuldsätta sig. 
I stället för fiskevårdsröreningar skulle enligt lagförslaget 

Där samfällt fiskevatten är splittrat eller vidsträckt, om-
träda s.k. fiskevårdssammanslutningar. Till dessa kunde fiske-

fattande t.ex. samtliga vatten i en stor socken, skulle fiskets 
lag och ipnehavare av skiftat f~skevatten ansluta sig i och ör 

ordnande inom smärre delägargrupper, så kallade delfiskelag, vara 
bildande av ett ekonomiskt enhetligt fiskeriområde, för koncen.:.. 

tillåtet . Är åter delägarantalet i fiskelag ringa, böra des s 
trering av fångsten av något värdefullt fiskslag eller för åstad-

verksamhetsfor:rp.er i motsvarande mån förenklas. Då fiskelags or-
kommande av en effektivare och enhetligare vård av fiskevattnen. 

gani~ationen ännu på långt när ej överallt genomförts, hava i 
Då det u r synpunkten. av fiskerihushållningens utveckling i många 

lagförslaget intagits de övergångsstadganden, som i s ådant av-' . 

fall vore önskvärt, att fiskevårdssammanslutningar kunde fås till 

seende ..,fQrtf~rande måste anses behövliga. 
stånd, har mliln i l agförslaget sökt underlätta sådana sammanslut-

Då vattendragen sa:rm.nanhänga med varandra, är det naturligt, 
ningars tillkomst genom att ordna dessa sammanslutningars grun-



fiskemöjligheter den lokala befolkningen 

dande och, verksamhet så enkelt som mö,jligt. Me~ a19.1Vikelse f r än suttna befolkningen'3Kvitt görligt förbehållas företrädesrätt 

stadgandet i 17 kap. 5 § byggningabalken, enligt vilket obli ga .. med avse ende å fiskets bedrivande uti ' ifrågavarande vatten. 

torif]kt inrättande av fiskevårdsföreningar kan på.bjudas, komme De lantbr uksstyrelsens vård underlagda övriga statens fiskerier 

- bildandet 2v sammanslutningar enligt lagförslaget e.tt i princi:p skulle, likso:rµ hittills, utarrenderas. '/ 

ske på frivillighetens grund. Dock skulle länsstyrlse äga be- I syft~ att hopbringa i detta nu svåråtkomliga medel till 

fogenhet att i fall, där missförhållanden, som påkalla samman- främjande av fiskerihushållningen och för utvecklande av fiske-

slutnings bildande, äro för handen och ej kunna annorledes av- vården samt stärkande av övervaknihgen av fisket har i lagför-

hjälpas, skrida till vissa i lagen förutsatta tvångsåtgärder . slaget intagit stadganden om fiskevårdsavgift (83-85 och 101 §$ ) ~ 

Utträde ur. sammanslutning skulle åter enligt förslaget kunna vilka till väsentliga delar motsvara i gällande jaktlag ingående 

komma ifråga ..först efter f öPloppet av ett visst antal år från stadganden om jaktgårdsavgift och jaktkort. Fiskevårdsavgif-

sammanslutningens grundande. I allmänhet hava paragraferna an- ten, som skulle ,tillfalla staten, ·har oberoende av arten och om-

gående fiskevårdssammanslutningar avfatta~s- i överensstämmelse fattnine en av det fiske, som bedrives, föreslagits till 200 mark, 

med de föreslagna stadgandena om fiskelag. d.v.s. två tredjedelar av den tilltänkta jaktvårdsavgiften. De 

Användningen av statens enskilda fisken och fiskfångsten i influtna fiskeavgifterna skulle användas till främjande av fiske-

staten tillhöriga fiskevatten samt dessas vård äro föreslagna a~ t rihushållningen antingen rfilirekt eller såsom l.mderstöd åt orga-

regleras genom förordning. Till belysande av de riktlinjer, nisationer, sällskap, fiskelag och fiskevårdssammanslutningar, 

som härvid ansetts böra följas, må nämnas, ~tt beträffande an- vilka arbeta för nämnda syfte. 

vändningen av fiskevatten, som ä+o underlagda forttstyrelsens Då de medel, som inflyta av fiskevårdsavgifter, skulle an-

vård, skulle iakttagas enahanda ~ystem, som i , fråga om jakten å I vändas ute$lutande till främjande av fiskerihushållningen, 

staten tillhöriga marker; och skulle för underlättande av den obe' 
vilket länder även ägarna av fiskevatten till gagn, har det i 



lagförslaget icke ansetts vara ska··1 a+t befri· a ·· 
v agarna från e:r t I .., 

läggande av fiskevårdsavgi· ft. D.. t k 11 aremo s u e personer under lr 

år o.ch de, som endast bedriva mete, icke vara skyldiga att e:r .. 

lägga fiskevårdsavgift. Meningen .är, att fiskevårdsavgift sk~ 

uppbäras endast av de e t1· f" gen iga iskarna, . varför avgif·t i .cke 

skulle utgå för biträden vid fiske, såsom för roddare, motor
\ 

båtsförare, avlönade notdrag-are o.s.v. D t 1 e person iga kvitt o, 

- som givits_ över erla~u avgift, borde medhavas på fiskefärder , 

vilket i hög grad vore ägnat att unde-_.-·la .. +ta 
u stävjandet av olag-

ligt fiske. Över s~dant särskilt tillstånd, som enligt 65 § i 

lagförslaget bevi~jats av fiskelag, borde bevi~ tecknas på kvi t-

tot. 

De stadganden, genom vilka innehav av och handeln med fiske® 

dukter reglementeras, beröra ej direkte ·fiskerätten eller de ss 

utövande. Då syftemålet med sagda stadganden är att förhindra, 

att olovligen fångad fisk blir handelsvara, äro de dock ägnade & 
' 

i praktiken begränsa oden olagl iga fångsten av ej ·mindre frid-

lyst än även undermåli-gfisk och sålunda ansluta. sig till den 

övriga fiskerilagstiftningen. Av sådan orsak hava i lagförsl~-

get, liksom i den nuvarande lagstiftningen, beträffande handeln 

0~31 

mad fiskeprodukter upptagits vissa stadganden, som till sitt 
' 

sakliga innehåll i allmänhet sammanfalla med de tidigare gällan-
11 

deo St8:dgandet om märkning av._ fisk, som saluförts under: -allmän 

fridlysningstid eller såsom undermålig, har emellertid av prak-

tiska sk~l erhållit en ändrad formulering. Gällande fiskeri~ 

stadgas bestämmels,er . ang_ående kärl för insal tning av fisk och 

deras märkning hava icke intagits i lagförslaget, utan skulle 

enligt 90 § i för .sls,get därom , stadgas genom förordning. 

Övervakningen av fisket skulle enligt lagfö_rsl.aget ge stal tas 

~å teffektiv som möjligt, __ i vilket ,syfte nu gällande stadganden 

bli V,i t _ fört;zdligade och kompletterqde. Med beaktande av vissa 

stadganden i den gällande jaktlagen har man jämväl strävat där-

hän, att .övervakningen ej enbart skulle ankomma å myndigheterna, 

·· utan att; -. den också skulle . utövas av vederbörande enskilda rätts-

inqehavare, i vilkas intresse det _ligger, att stadgandena om 

fiske efterlevas. Straff för överträdelse av . dessa stadganden 

skulle enligt förslaget utsättas dels ·i lagen om fiske, dels i 

strafflagen, vars 33 kap 11 13 och 15 §§ skulle ändras därhän, att ' . . 

de _hänföra sig till handlingar, innef.attande intrång i enskild 

fiskerätt, medan åte~ för gärning, varigenom det allmännas för-



del kränkes, straff skulle stadgas i lagen om fiske. Då över
' 

trädelse av stadganden om fiske tyvärr är en vanligt f öreteelse , 

har en höjning ·av straffmåtten föreslagits. 

Ovan har redan antytts, hurusom fiskerilagstiftning en borde 

anvisa mö'jlighet för fastställande av vissa områdesgränser a tt 

iakttagas vid fiskets bedrivande. Enligt nu gällande stadganden 

erbjuder det s ynnerliga svårigheter för fiskerättsinnehavar e att 

erhålla giltig utredning därom, huruvida .han är berä t tigad a tt 

t.ex. i skärgården hindra obehöriga att bedriva fiske i hans 

vatten eller att, där fisk~edens läge är oklart, sjä lv i dka fisk 

på visst stäl.'le. Eet praktiska behovet har lett dä rhän, a tt 

man för bestämmande av fiskeleders gr änser begynt hålla förrätt~ 

ningar, vilka emellertid haft blott en orienterande betydelse . 

På ett rättsligt bindande sätt hava ifrågavarande spörsmål 

kunnat bringas till argörande endast vid domstol, vars ut s lag docl 

gällt enbart det för tillfället föreli ggande enskilda fallet . 

För avhjälpande av s agda missförhållande har i lagförslagets 

99 § föreslagits, att gräns för yttre qkärgården eller för i 

• 
förslagets 10-12 §§ inämnt vattenområde, s ' silim til l ex. fiskle d, 

skulle i så stor ,utsträckning, som i varje fall befinnes nödig , 

kunna på en gång b es t ämma s vid en särskild f örrä ttning samt att 

den sålunda fastställda gr änsen skulle, sedan förrättningen vun-

· nut l aga kraf t, lända till efterrättelse. Då förhållandena t.ex .. 

med avseende å fiskled i ~ynningen av ä lv eller å kunna undergå 

förändring , ha r det före s l agit s , att möjl i ghet att verställa ny 

förrättning skulle öppenhållas. Skul+e s å dan förrättning alls 

icke hava ägt rum, ankommer det, liksom härintills, på domstol 

att i förekommande enskilda fall fas t stä lla gr än s ens läge. Enär 

en genomgripande revision av såväl vattenrät-~sstadgandena som 

stadgandena om skifte avjord som bäst förbere~es, s ynes det va-

ra sannolikt, at t de föreslagna bestämmelserna rörande f'örrä ttnil}J 

gar för kla rgörande av fi skerä ttens omfa ttning inom kort bli va .· 

reyiderade i samband med vattenrä t t s- E(ller skifteslagstiftnin""." 

gen. Ifrågavar ande förrä ttn ingar kunna ock anse s vara av den 

ärt, att de i framtiden komma att höra till de på t änkta vattendo_ 

stolarna s v erksamhetsområ de. 

Stundom kan meningsskiljaktighet uppst å dä rom, huruvida ett 

" vattendrag ä r lax- eller sikförande. Det har emellertid icke 

synts erf orderligt, att i l agförsl aget nä rmare definiera denna 

kategori, enä r så som lax- el ler sikförande även utan uttrycklig 



bestämmelse måste c:inse ;:. vat t endrag , elit havs- el: er insjö lex 

1J})1lstic-.:,er för att leka eller dElr sik leker eller varakJcigt 
\. ' 

uppehälleF sig. I lokal fiskeristadga kan betrgffande resp. 

vattendrags egenskap att vara lax- eller sikförande vid behov 

meddelas närmare föreskrifter och därvid angivas de delar av 

vattendraget, där lax el ler sik tilläventyrs ej förekommer. 

Med iakttagande av det förfarande, som följts vid jaktlag-

stiftningens revision, bör i l agen om fiske intagas stadganden 

därom, i vilka fall förverkande av olovligen använda fångstre d-

skap, genom olovligt fiske erhållen fångst samt olovlig trans-

port- eller handelsvara bör äga rum. , Då samma fisk- eller 

kräftförråd eller -försändelse 1rnn innehålla dels olovlig, de l s 

lovlig vara, har i lagförslagets 104 § bestämts, när hela förr å-

det skall anses förverkat eller försändelsen förbruten. Stad-

'i 
gandet är i)åkalla t av det praktiska behovet och ägnat att för-

hindra transport och saluförande av olovlig fiskvara. 

Till slut böra de stadganden nä:mnas, genom vilka den före-

slagna lagens 0m fiske tillämp;nin.Q"somr ;~; de bestämmes. Enligt 

stadgandet i 17 kap. 15 § byggningabalken och 25 § i fiskeri-

stadgan avse föreskrifterna om fiske överhuvud icke by reller lä-

------

genhet tillydande slutet vatten, därest samtliga ägare enats 

· om-~ttet :för fiskets bedrivande - däri-. ·Då . under vissa :förhållanden 

även ,en rätt stor insjö kan anses utgöra ett sådant vatten, 

vari delägarna således finge ·bedriva tämligen godtyckligt fiske, 

h ar i lagförslaget utom lagens allmänna tillämpningsområde läm-

nats endast insjö eller träsk belägna inom en enda lägenhets 

område och som med hänsyn till fiske är att anse såsom slutet 

vatten.n 

Enär rikets fiskerilagstiftning av den 23 juli 1902 i huvud~ 

,sak varit och ännu är gälla de i 0 landskapet, förstår man att n 

I 

frågan om en revision av landskapets fiskerilagstiftning varit på 

"tapeten" redan en längre tido Landskapsstyrelsen har därför 

nu låtit utarbeta förslag till landskapslag i ämnet. Förslaget 

är utarbetat av landskapets fiskeriinten&ent - landskapets ex-

pert på fiskerif~ågor - och har sedan genomgått en noggrann 

granskning i landskapsstyrelsen. Förslaget bygger i det stor~ 

hela på rikslagstiftningen. Då rikslagen i det stora hela över-

ensstärnmer med Regeringens förslag till lag, hänvisas i avseende 

ä allmän motivering till här ovan ~ refererade motivering i Rege-

_ringens · prop6si tim till Riksdagen. 

I 

Il 



Där förslaget nter elL>- r mindre påtagligt avviker från den sedan gammalt fång$t av dem ansetts även böra tillkornrna obesutt-

allmänna fiskerätt"suppfattningen på Åland samt i sådana fall· 
' , na. 

t ../ ./ ' 

där förhållandena i landskapet påtagligt skil_ja - sig från mot- Bestämmelserna om arrendetiden, då fiskevatten . arrehderas av 

svarande förhållanden i riket, har avvikelser gjorts. Det s ena yrkesfiskare, har ej ansetts böra avfattas så kategoriskt som i 

gäller såväl förekomsten eller avsaknaden av visst fiskslag s om rikets lag. Om så skett"kunde nämligen möjligheterna minskas 

ock minimimått och andra bestämmelser i fiskeristadgan för ri- för yrkesfiskare att få arrendera fiskevatten. Däremot kan det · 

ket. Däremot har ändringar icke företagits i tidigare gällande alJ.ses skäligt, att arrendeavtalet ingås på minst fem år och högst 

lagbestänunelser, då ändring, ehuru så sket·t~ i rikets lag, tjugofem år, om arrendetagaren så önskar. 

icke ansetts :påkallad. Av sakändringar m.å följande anföras: För andra kapitlet har tagits rubriken "Tillåtna .och förbjudna 

De i 3 § 2 mom. gjorda ändringarna överensstämma i huvudsak fiskredskap och fiskesätt" i stället för "Inskränkningar i fråga 

med den ståndpunkt, som i tiden intogs av Ålands skärgårdskom- om fångst", som brukas i rikslagen, och som motsvarar de två 

mitt~, nämligen att en lag i möjligaste mån skall överensstämma skilda kapitlen "Om laga , fiskesättn samt Fiskeskydd och rred-

med den praxis, som under tidernas lopp utbildats och allmänt ning" i rikets gamla fiskerist?dga. Förbudet mot fiske i fisk-

. godtagits. En sådan ordning bör lagfästas. .Den i sagda stad- led är nämligen lika mycket en inskränkning i fåi1.gst som förbu-

gande i rikslagen nämnda siklöjan, som ej finnes i de åländska det att fiska inom fredningsonu-·åden. Rikslagens rubrik motsva-

vattnen, har bortlämnats och ersatts med havsfiskarna flundra rar sålunda ej kapitlets innehåll, varf'ör , rubriken i den före-

och torsk, vilka närmast s~ela samma roll för fisket här som 
- ! 

slagna landskapslagen måste anses "lämpligare. 

siklöjan i de inre delarna av Finska och Bottniska vikarna. 
l 

Bland redskap, som, i motsats till förhållandena i riket, 

Enär torsk och f~undra äro havsfiskar, som komma och försvinna fortfarande bör vara förbjudna, om ej särskilt tillstånd till 

med årstiderna o~h på grund av hydrografiska förhållanden, har deras användning 3ivits, har i förslaget såsom fisken enbart så-



(I 

rande -redskap upptagits ljuster. Någo-t; vägande skäl för ett u Ryssjor av högst en och en h&lv meters höjd bör tillåtas i 

hävande av det 50 år garrila förbudet .för ljusterfiske har tills .. landskapet lik;som i riket. Detta har även omfattats av fiskarda-

vidare ej före bragts, och ingen enda sammanslutili,ng av yrk&sfis, gen. Maskvidden i ryssjor med över en meters höjd bör dock 

-· 
kare i landskapet eller riket har tillsvidare yrkat på, att sä- vara större än i ryssjor av högst en meters höjd. Största 

dant fiske ska1l frigivas. Nytt är däremot förbudet att använ- tillåtna tätlek kunde lämpligen vara maskor med 40 millimeters 

da skjutvapen vid fiske liksom ock skrämmandet av fisken i masksto~pe. 

fiskredskap medelst föremål i eller ovan vattnet. Detsamma är ä Beträffande sättet att angiva fiskbragders ::tätlek har det an-

ven fallet med det fullt motiverade förbudet angående nätfiske setts lämpligt att stanna för en metod, som utgör en kombination 

medelst pulsning under tiden från och med den 15 april till av de i rikslagen och i,Stockholms läns fiskeristadga brukade -ut~ 

och med den 30 juni. Ur fiskevårdssynpunkt vore det en förde l, tryckssätten, d.v.s. maskstolpens mil limetertal och antalet 

att katsor och andra redskap av metall bleve avakaffade, emed~ varv per 60 centi~eter. Det sistnämnda uttryckssättet är näm-

betydande '1.längder småfisk, som går genom sådana redskap, skadas ligen fortfarande det, s~m lättast uppfattas av flertalet fiska-

på de vassa utskott, som alltid finnes på metalltrådsnätet. re. 

Redskap av metalltråd komma också i regel att i mycket större Det är onekligen bekvämast att fastställa fredningstiden för 

utsträckning än :garnredskap att lämnas stående i vattnet utan kräfta till densamma som i riket. Då kunde man slippa besväret 

eftersyn, varigenom betydande mängder fisk dukar under i dem med extra till stånd för import av kräfta från r~ket till land-

till ingen nytta. Å andra sidan nyttjas redskap av metall i skapet. Mot en så tidig kräftfiskesäsong talar dock det längre 

rätt stor utsträckning i vissa in:+e vatten, varför man har orsak förbudet i Sverige, vilket lätt l ockar till flera veckors sump-

att betänka sig, innan ett lilr..nande totalförbud för sådana red- ning av åländ?ka kräftor med betydande dödlighet som följd. Ge-

skap införes som i Sverige _ i Stockholms och Uppsala län. nom att landskapsstyrelsen enligt förslaget får befogenhet att 
\ 
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förlänga fredningstiden för fisk och kräfta och t • o.m. att helt 

förbjuda fångst av viss~ fiskslag eller kräfta, kan efter be-

hov de skadliga verkningarna av en tidig kräft~äsong minskas . 

Fastställes däremot fredningstiden till den nu gällande, mås te 1 

landskapsstyrelsen erhålla rätt att bevilja införseltillstånd 

för kräfta från riket såsom för närvarande. 

Rikslagens bestämmelser om fredningsområde äro i viss mån 

ändrade för att ändamålet och nyttan av att sådant område ut-

lägges bättre må framträda. 

Minimimåttet för havalax och havslaxöring föreslås till 40 

centimeter, vilket man även -tyckes räkna med i Sverige. Detta 

mått är mindre än i riket, man detta motiveras med, att rätt myc-

ket smålax, som ej är livsduglig, fångas på laxrevarna. De öv-

riga minimimåtten äro på grund av flera omständigheter antingen 

föreslagna till samma längd som i riket eller också större än 

däro 

Bestämmelserna om skyddsanordning för fisk i tilloppsränna 

till vattenverk har tagits med, ehuru de samma för närvar~nde 

sakna praktisk betydelse i landskapet. Däremot har rikslagens 

stadganden om fiskeväg bortlämnats, enär fiskevägar i ordets e-

1"'11:~ (~ 
l ,,;,; · ..;i 

gentliga betydelse ej för närvar ande finnas på Åland. 

Efter, en viss tvekan har rikslagens bestämmelser om fiskelag 

medtagits i förslag~t. Bestämmelserna i rikslagen om fiskets 

ordnande i oskiftade vatten verka nämligen invecklade och mång-

ordiga. Förslagsställaren hade därfi5r först tänkt sig, att 

blott den i viss m~n ändrade första paragrafen i rikslagen 

skulle medtagas, och till denna fogas en sålydande hänvisning: 

"Härmare föreskrifter om organisationen av fiskelag, som bildas 

i enlighet med denna landskapslag, samt o~ innehållet i de stad-

gar, som fiskelagen äga antaga, utfärdas av landskapsstyrelsen, 

som även äger tillhandahålla stadgeformulär och ?n..nan instruk-

tion för fiskelagens organisatior»11 Även beträffande fiskevårds-

föreningar verka rikslagens paragrafer onödigt många och långa. 

Rikslage:ps "fiskevårdssarp.manslutningar" har i förslaget utbytts 

emot "fiskevårdsföreningar". Uttrycket fiskevårdssammanslutnin-

1 · · t h b _,_.. t Ett -"'J.1· ske lag kan nämgar är nämligen för a1 man oc o esvam • 

ligen även i visst avseende sägas vara en fiskevårdssammanslut-

ning, . och t.o.m. en sportfiskeförening kan göra anspråk på att 

var§. det. 

Angående utmärkning av fiskredskap under dagen kan man fråga 



... 

Fiskerätten. 
sig, vilket som är lämpligare, att fölJ·a bestämmel serna i· ri-

ket eller dem för angränsande delar av Sveriges kust. Riks-
1 §. 

lagens bestämmelser hava följi;s. För de s jöfq.rände vore d·e t 
~ Fiskerätten tillkommer, med nedannämnda undantag, fiske-

onekligen bäst med en enhetlig utmärkning f'ör Finland med Åland 
vattnets ägare. 

och Sverige. 
2 §o 

En särskild paragraf har i förslaget intagits därom, huru 
Envar av lande~s innebyggare har rätt att idka allt sla~s 0 

förfaras ska1l, då fiskredskap "trasslas" ihop med annans r ed-
fi,ske i sal tsjön utom byarågång liksom ock vid de havssträn-

skap till följd av vind och ström, såsom fallet ofta är vid 
der samt i havet befintliga skär och holmar, som tillhöra land-. . 

havsfiske. Rikslagen saknar motsvarande bestämmelse, men Sve-
skapet och icke lyda under enskild lägenhet eller av någnn på 

riges2allmänna fiskeristadga innehåller ett motsvarande stadgan-
särskilda villkor innehavas, utom i sådant fall, att visst fisk&-

de. 
ställe är eller varder undantaget. 

Angående fiskeviårdsavgift har den avvikelsen gjorts från 3 §. 

rikslagens motsvarande bestämmelser, att för husbehovsfiske någor 
Envar, som är bosatt i kommun, är berättigad att idka mete i 

avgift ej behöver erläggas. 
alla inom kommunen befintliga vattenområ den, dock ej i fred-

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsam-
ningsområde eller fiskodlingsdamm. Mete må likväl ej utan till-

mast förelägga Landstinget till antagande nedanstående stånd ske så nära annans bebodda strand, bad- eller annan sådan 

L a n d s k a p s 1 a g plats, at t ägaren eller innehavaren åsamkas olägenhet. 

angående fiske i landskapet , Åland. , I yttre skärgården och inom bys mot öppen havsf järd eller 

I enlighet med Ålands landstings beslut, stadgas: öppna havet gränsande .vattenområde är envar, som är bosatt i 

1 kap. byn, berättigad att idka fängst av torsk och flundra och pigg-
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var samt sik med nä~ samt bedriva mete och annat krokfiske, H~r ej rä~tighet till fiskeställe eller fiske inom annan by 

utam med kastdrag, f jädel"'krok eller gäddrev. Fångst av ström- tillydande vatten vid up~gå~ndet av dess omkretsrå godkänts, skal] 

ming och vassbukl med skötar f c'\.r :på sådant område bedrivas av talan därom anhängiggöras vid vederbörande underrätt sena,st 

envar inom kommunen bosatt person. · inom tre år från det rågången vunnit laga krafto 

Vid behov må genom lartdskapsförordning bestär.cimas, om visst 5 §. 

fångstsätt skall anses som mete. Där angående fiskerätt genom dom eller eljest i laga ord-

I 1 och 2 mom. nämnt fiske skall bedrivas så, att vattenäga- ning annorledes föreskrivits än ovan sagts, skall sådan före-

res eller arrendators fiskande på fiskeplats :nyttjad för sär- skrift fortfarande lända till efterrättelse. 

skilt f i ske ej hindras eller inskränkes. 6 §. 

Vad ovan i denna paragraf är sagt, gäller såväl skiftade som Har någon rätt till fiske i annan tillbörigt fiskevatten, är 

samfällda fiskev€tten. fiskevattnets ägare berättigad att lösa rättigheten efter dess 

Där särskilda skäl det-. påkalla, äger landskapsstyrelsen fulla värde. Kan värdet ej annorlunda fastställas, anses det 

rätt att inom visst område och för viss tid inskränka eller motsvara tjugu gånger den årliga nettoavkastning, som fisket gi-

helt förbjuda i 1 och 2 mom. angivet fiske. vit i medeltal under de fem senaste åren. Därvid bör även med-

4 §. räknas penningvärdet av arbetet för fiskens beredning för avsa-

Genom ~rminnes hävd eller på annan grund lagligen förvärvad lu samt kostnaden för transport oc h försäljning. 

rätt till fiskeställe eller fiske inom annan bys rågång för- Är tvist om ~ärdet, skall, inn~n målet avgöres, syn och upp-

blir i kraft. Dock skall urminnes hävd med avseende å fiske- skattning verkställas av godemän, som rätten utsett. 

1 
ställ~ vara gällande endast, där platsen är till sina gränser Sås.an lösnin\Ksrätt, som nämnes i 1 momo, skall ej till~s 

fullt bestämd. beträffande fiskerätt, som tillhör fisketorp bildat enligt riks-



lagen av den 18 januari 1924 (16/24). 
Ägare av vattenområde ~an häva arrendeavtalet rörande fiske-

rätt eller avstå från att förnya detsamma, om arrendatorn under-

Då fiskerätt, som ej kan anses ins.kränka sig ti-11 husbe- · 
låter att erlägga arrendeavgiften eller på annat sätt fö~sum-

/ 

hotvs- eller rekreationsfiske 
' ' utgives på arr ende, skall avta-

mar 1sina skyl;digheter, eller ock missbrukar sin fiskerätt -och 

let ingås för viss tid, m'in~it fem och högst tjugufem år, i fall 
därigenom äventyrar fiskbeståndet. 

arrendetagaren så önskar. Arrendeavtalet skall uppgöras skrift-
8 §. 

ligen och bevittnas. Muntligt avtal, om vilket tvist upnstår 
- ' 

Innehavare . av fiskerätt och hans medhjälpare äga rätt att, · 

skall underställas rätten, som efter det som framkommit, äger 
där det för fångstredskapens utsättande, vittjande och uppta-

fastställa avtalets giltighetstid med beaktande av vad som ovan 
gande är 2 v nöden, beträda annan tillhörig strand, dock ej 

stadgats. Ett sålunda fastställt arrendeavtal äger samma gil-
tomt, trädgård och badställe, samt att till torkning upplägga 

t i ghet som lagligen uppgjort skriftligt arrendeavtal. 
sina redsisap på strand, som ej hör till nyss nämnt o~åde el-

Vid förnyad utarrendering av vattendmråde, beträffande vilket 
ler upp+agsplats, park eller odlade ägor. Har strandägare an-

ingåtts i 1 mom. nämnt avtal, äger arrendatorn varje gåJj.g f öre-
visat lämpligt ställe för berörda ändamål, må annan plats ej 

trädesrätt i förhållande till varje annan arrendesökande. 
därtill begagnas. 

Där förhållandena så ändrats, att arrendator har grundad or-
För skada, som uppkom.mer vid nyttjandet av annans område en-

sa~ till missnöje med arrendevillkoren, är han berättigad a tt 
ligt 1 mom., tillkonuner strandägaren full ersättning. 

draga saken under rättens prövning, och äger rätten bestämma ske 
Strandägaren är även skyldig att mot ersättning anvisa väg 

liga arrendevillko_r. över sin mark till fiskevattnet ät innehavaren av fiskerätt, där 

Arren_d.eavtal, som avses i 1 mom., är bindande även gentemot · denne ej eljest kan komma till detsamma, samt vid behov upplåta 

ny ägare av vattenområdet. åt honom plats för båt. 

< 



9 §. 

Yrkesxiskare är berättigad att på landskapet tillhöriga i 2 

§ nämnda holmar och skär, som ej tillagts enskild lägenhet el-

ler reserverats för särskilt ändamål, i mån av utrymme få mark 

åt sig avgiftsfr~tt upplåten för uppförande av sådana bonings-

hus, bodar, beredningshus~ och torkställningar samt båtbrygga, 

som för fiskets bedrivande erfordras. 

Landskapsstyrelsen äger att för ändamålet anvisa ,nödiga områ 

P,en. 

Stå i l mom. nämnda områden icke till förfogande, är person, 

som yrkesmässigt bedriver fiske, på annan tillhöriga utöar i 

sal tsjön berättiga d att uppföra fiskehydda, tork- och för.varings 

rum för fiskbragder, lagerrum för fångsten 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 full ersättning \ efter uppskattning fö r 

sagda nyttjande av hans fastighet. 

10 §. 

Den som utom bys vattenområde i sa1tsjön upprensar nytt eller 

ett under minst fem nästföregående år obegagnat n otvarp, som 

0 

blivit oanvändbart,' skall av landskapsstyreisen på ansökan bevil-

jas rätt att där ensam bedriva fiske med not under högst tio år 

eller, där upprensningskostnad~rna varit synnerligen stora~ hög8t 

tjugu @.r. 

11 § (> ' 

Vilja flere nyttja sarruna riotvarp eller annat fiskeställe i 

saltsjön utom byarågång, och kunna de ej samtidigt fiska där-

b~0··ra det i· den ordning de till plat~en ankommit, städes, äga de 

dock med iakttagande av att notdragning av envar i dess tur får 

bedrivas endast under ett dygn• 

12 §. 

Utom byarågång i för Notlag, som, för att försätta notvarp 

vinterfiske användbart skick, utfört även annat arbete än upp-

k ·· bera··tti· gat a+t därför erhålla skälig ersätt-huggning av va ar, ar v 

ning av övriga, som nyttja varpet. 

13 §. 

Fiske skall så bedrivas, ~tt am1ans fiskande ej vållas för-

fång eller skada genom att fiskredskap utsättes otillbörligt nära 

annans tidigare utsatta redskap, och så, att fisken ej ute-

d l. si· n gång unn i rinnan-stänges från fredat område eller hin ras .!:'.!:' 
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'I 

de vatten. 

14 §. 

I ström och kanal samt i sådant Sillld k 1 , a lat, ledslUld, vilket 

utgör enda eller huvudsakliga inlonnet t'll .!:'.l"' 1 j_1manför liggande 

vattenområde, skall den, ~nligt 1 § i 1 agen om vattenrätt~ i dy-

lika vatten löpande kungsådran hållas som fiskled liksom ock des 

dubbla bredd så långt ut i va~tnet utanför kungsådrans mynning, 

att fiskens vandring ej hindras, dock :på en st;räcka av minst 100 

meter. Genom lokal fiskeristadga eller genom landska:psförord-

o aven annorsta-ning ~·-fi landskapsstyreJ._sen kan fiskled fo··r~la" P"gas .. .. 

des än där vattnet är d' · JUpas-c eller i sund, där kung så dra ej lö-

per, om detta är till fördel fo"r fiskeps va~dning. 

I sund, bäckar och dikl en, där enligt lagen om vattenrij'et, 

kungsådra ej finnes, men värdefull f;sk såsom • id och gädda i 

nämnvärd grad uppstiger till lek, skall minst en tredjedel av 

bredden, där vattnet är djupas~ lämnas fri för fiskens gång. 

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

ten, kan med landskapsstyrelsens tillstånd avstängas för vis st 

fiske och vården av fiskevattnet, om e J. una' er- eller ·· b e ov~r yggar 

därigenom tillskyndas nämnvärd skada. Detsamma skall gälla ifråf 

' ~ -~~51 
om avstängning av bäck eller del därav. ~enomavstängni~iff åstad- I 

kommen skada ska1l på anfordran ersätta~· 
I 

Åsamkar avstängningen annan nämnvärd skada, ä ger -rätten för-
' I 

ordna om bäckens öppnande, och skall genom avstängningen åsamkad· 

skada :på anfordran ersättas. 

Fiskled skall hållas fri från alla slag av stående redskap, 

utom långrev, och få.r . i övrigt endast mete .och 'fiske med håv där 

I förekomma. Då särskilda skäl föreligger, kan dock landskapssty-

relsen bevilja tillstånd till fiskleds stängande med visst red-

ska:p. 

2 kap. · 

Tillåtna och förbjudne. fiskredskap ech fiskesätt. 

Vid -fiske får ej användas: 

1) spräng- eller giftiga eller bedövande ämnen, skjutvapen 

eller elektrisk ström; 

2) fisken enbart utifrån s å rande redskap såsom ljuster, om 

ej landskapsstyrelsen för visst vattenområde och vis s tid bevil-

jat tillstånd härtill; 

3) helt eller delvis av väv förfärdigat redskap eller tätare 

I 
I 

I 
I 



• 
garnredskap än .vad i följ ande pa r agraf angives; 

1· 

4) ryssja ,, katsa eller annat liknande ståe:rrde, :r.edskap, som 

med undantag av ledarmen, till nå2.'on del i· vattnet a··r h .. ._, ogre än e; . 

och en halv meter; tillstånd att för s ä rskilt fiske få använda 

högre redskap av här nämnd typ kan beviljas av landskaps s tyrelsen 

om synnerliga skäl äro; 

5) sådana föremål eller anordningar på bottnen, i vattnet elle 

ovanom detsa:r:nma, vilkas ändamål är att skrämma fisken i fångst -

redskapen; samt 

6) fångstredskap eller fiske sätt, vilkass användning är förbjuc 

na på viss tid eller ~ndAr särski. lda i· d 1 ,,,. enna an dska pslag angivna 

omständigheter. 

16,§. 

I redskap av garn sltall minsta avståndet mellan l<..nutarna, 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 vassb~k 10 millimeter eller 60 varv 

på 60 centimeter sträckt garn, 

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

centimeter sträckt garn, 

3) f ör f ångst av ~ax och laxöring 55 millimeter eller 11 varv 

på 60 centimeter sträckt garn, samt 
, .· 

4) för fångst av annan fisk 33 millimeter eller 18 varv på 
I ' 

60 centimeter sträckt garn, 

men .i ryssja, som är hö gre ä n en meter, skall sagda avstånd vara 

4e millimeter eller 15 varv på 60 centimeter ~träckt garn. 

Bestämmelserna i 1 mom. avse ej ålryssja eller garnredskap, som 

uteslutande användes för f ån gst av. agnfisk, gärs reller spigg. 

Nät+ som brukas för sådant ändamål får dock ej ha större höjd än 

125 centimeter. 

Skall strömming eller v.assbuk hållas levande i not minst ett 

dygn är det tillåtet, att utbyta kilen mot en s å dan, J:: vilken 

avståndet mellan knutarna ej under.stiger 8 millimeter. 

I f jällfiskryssja, som är avsedd för fångst av bra,~en och 

som har större höjd än en och e.n halv meter och för vars använd-

ning erfordras tillstånd 
8
.v J.andskapsstyrelsen, skall minsta av-

ståndet mellan knutarna i fiskhuset vara 75 millimeter utom på en 

strä cka av 120 centimeter från dettas f äste vid den övriga delen 

av ,ryssjan. 

Redskap av garn skall vara s å telnat eller banda~ att maskorna 

I , 
I 



däri hållas så öppna som möjligt. f ån§stredskap uöch fiskesätt. 

17 §. 

/ ' 

I katsa, mjärde eller annat f ångstredskap av spjälar :~ vidj or Under isl9ssningen och däreffer till och med den JO ju:p.i /är 

~ eller annat likartat material skall springornas · bredd ej under - notdragning och fiske med "anna t rörligt garnredskap än håv för-

stiga 25 millimeter och avståndet mellan bindningarna ej 150 mil- bjudet. Detta förbud gäller dock ej strömmingsfiske med not i för 

lime ter. ändamålet ~tmärkt notvarp samt drivgarnsfiske och fiske med fly- 'I 

Mjärde av större täthet får dock användas för fångst av ,J;i. ejon- tande trål i öppna havet eller öppen havsf järd. 

ög9fu, ål och kräfta. 20 §. 

Ovan vattenytan skall öppningen på ingången i katsa och rys s ja Redskap, som är avsett för gångst av nors eller str ömming, 

städse hållas sluten. får ej utsättas ~å sådant ställe eller sådan tid, att jämväl 

18 §. annan f i sk fångas i nämnvärd grad med redskapet. 

Fångstredskap av metalltrådsnät få ej hava mindre än en och en 2lu§e 

-halv tums maskor, d.v.s. att avståndet me+lan knutarnas mittpunkt Fi skens skrämmande genom pulsning e l ler på annat sätt vid 

mätt längs maskstolpen ej får understiga 38 millimeter. Nlaskorna . fiske med nät är förbjudet frän och med ingången av den 15 april 

få ej heller formas så, att de i någon riktning hava mindre geno~ till utgången av den 30 juni. · Under denna tid är det även för-

skärning än 35 millimeter. bjudet att fiska med håv, om öppen eld eller annan ljuskälla an-

Den i föregående mom. nämnda minsta maskstorleken gäller dock vändes för att locka fisken. 

ej för mörtstuga och andra dylika enbart för fångst av agnfisk av· 22 §. 

sedda redskap med en största höjd av 60 centimeter. Under den tid, då visst fiskslag eller kräfta är fredat, får ej 

-In~kränkning i a;nvändningen av · eljest tillåtna redskap särskilt ägnat för fångst av sådant fiskslag eller kräfta 



-

hållas utsat t "i fiskevatten. 
Om förbu det s kall f i skeva ttnets innehavare kungöra på k ommunens 

ansl
2
gs t avl a ellP.r t:;P. n om 0rn1on s i ortstidninc, en och ~Tli t;en f örnya 

_F-iskfr,edning och minimimått,. :<. k---v.nsöre1sen s2. l änge förbude t gällero 

23 §. 26 § c 

Gösen är fredad och fångst av densamma förbjuden från ingången Fi sk 8ller krHfta j som ·w1der dessa s fre dningstid erhålles le-

av den 16 maj till utgången av den 20 juni. vande och i oskadat skick i samband med annan f ån gst, skall ome-

Utan tillstånd av landskapsstyrelsen ä r det förbjudet att delbart å ter utsläppas i vattnet. 

f orsla, fö r försäljning uppbevara, s ä lja, köpa eller mot betal- Frednings områ den. 

ning servera gädda från ingången av den 1 maj till utgå ng en av de 27 §. 

15 juni. Landskapsstyrelsen kan dock, om skäl föreligga, avkorta För fiskstammens skyddande skall till frea.Iling sområden ~vskil-

tiden°för detta förbud. jas stä llen, där de värdefullaste fiskslagen i de t berörda enligt 

na turförhållandena avgränsade fiskevattnet förrä tta sin lek, eller 

Kräftan är fredad och f ångst av densamma förbjuden från-in- eljest i hög grad uppehålla sig eller begagna som vandringsväg, 

gången av den 1 november till utgången av den 20 julio samt därjä mte så stor del av det till sagda s t ä lle grä nsande vat-

25 §. tenvmrå det, att f i skens gång till och från f r edningsområdet ej 

Utplanteras, på å tgärd av fiskevattnets innehavare eller me d hindras. 

hans tillstånd, värdefullt fiskslag eller kräfta i vatten, där Frednine sområ de f~r ej innesluta far- eller flottled och s å 

s å dana ej f örekomrna eller 0 äro stadda i tillbakagång, f å r under vitt mi.::i jligt ej u t stakas nära så dan led eller s å , att det omfat-

det första utplanteringsåret och de sex följande kalenderåren tar stranden av upplagsplats, sandtäkt eller anna t f ör liknande 

fångst ej ske av ifrågavarande fiskslag eller kräfta. ä ndamål nyttjat land- eller vlattenområ de. 

\ 
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Inredni·n~somr~de, där fiskevattnet ~.ir skiftat l Om utläggnine av ~-

besluta vattenägarna genom s aJilfälld överenskommelse eller env.ar 

sitt områdes vidkommande och, där fiskevattnet är oskiftat, fi ske 

laget eller fiskevårdssa:menanslutningen. 

Vid behov äga landskapet samt fiskelag och fiskevärdsförening 

rätt att, på sätt om expropriation av fast egendom för allmänt 

behov är stadgat, inlösa visst orilro.de till fredningsområde. 

Ang~Lende utbry.tning av fredningsområ de vid skifte av vatten-

område är särskilt stadgat, och härvid skall till fredningsområde 

av varje fiskevattens areal avskiljas högst en tiondedel, såvitt 

möjligt i ett enhetligt område på sådana ,ställen, som i 1 mom. 

nämnas. För fiskeva tten, som gränsa till varandra, s ka1l bildas e 

gemensamt fredningsområde, om ägarna av fiskevattnet därom över-

enskonuna, och skall härvid till fredningsom.råde avskiljas högst 

en femtondedel av fiskevattnens sammanlagda areal. 

28 §. 

I fredningsområde är allt fiske förbjudet, som ej u:q.danta-nom 

gi ts, då beslut fattades beträffande. områdets utstakning/ och inorn 

t d f o eJ· heller tagas sten, detsamma eller på tillstötande s ran ar 

t ,11 2 t t tt inom området lera, sand eJ_ler dylikt, men är det -1 a e- a -

bärga sjöf0der efter 5 juli och i händelse av behov glesa för 

' starkt växande vassruggarvpå tid, då J.rärdefull fisk ej leker inom 

området. 

Under lektiden för sådan fisk bör fredningsområde ej heller 

befaras med båt, om detta kan undvikas. 

29 §. 

Fredningsområdes gränser skall utmärkas med tydliga visare, 

och bör karta eller planteckning med utsatt skala uppgöras över 

detsamma och insändas till" landskapsstyrelsen, inom 30 dagar efter 

det fredningso:mrå det blivit utstakat och utmärkt. 

Utmärkning och kartläggning av fredningsområde, som avses i 27 

§ ~ mom. skall verkställas av"utsedd lantmäteriingeniör, som vid 

behov äger ålägga fiskelag"eller annan ägare av fiskevattnet att 

genom märken även i vattnet göra fredningsområdets gränser tydliga. 

, Annat fredningsorilrå de får utnlärkas av fiskevattnets ägare eller 

av honom utsedd person. 

Om sökande av ändring i vutstakning och kartläggning av sådant 

fredningsområde, som nämnes i 27 § 4 mom. ska1l gälla, vad stad-

gat är om ändringsansökan i rågångsförrättning. 

Om fredningsområde ska1l göras anteckning i jordregistreto 
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:Minimimått fö fisk och kräfta. 

30 §. 

Ingen äger fånga sådan fisk, av nedan uppräknade slag, som ej 

fyller följande mått fr ån käkspetsen till ändan av stjärtfenans 

mellersta strå~ar; 

havslax och havslaxöri:q,g 40 centimeter; 

gädda 38 centimeter; 

gös och braxen 35 centimeter; samt 

sik och id 30 centimeter. 

Likaså är det förbjudet att f ånga kräfta, som ej mäter 10 cen-

timeter från panntaggens spets till bakre kanten av den utslagna 

stjärtens mellersta flik. 

31 §. 

I fångstredskap erhållen levande och oskadad undermå lig fisk 

eller kräfta skall omedelbart åter utsläppas i vattnet. 

32 §. 

Efter slutfört fiske skall pålar, störar och anna t, som därvi d 

nyttjat~ och ej hör till· fast fiskredskap, ofördröjligen bortt a-

gas frå n vattnet. 

33 §. 

Tilloppskana l eller v a ttenledning till v a ttenverk s k a ll vara 

<.... 

fö rsedd med ri s sel eller ann.an a no rdning, som hindrar fisk frä n 
I · 

a tt komma in i v a ttenverket. Är s å dant rissel g jort av stavart 

får avståndet mellan des s a e .j understiga 25 millimeter' om ej 

särskilt tillstå nd erhållits för användning av g lesare ris s el. 

Vid islossning eller issörjebildning kan dock hä r ovan nämnd 

anordning h å llas uppdragen. 

34 §. 

1!Jppföres fördämning eller annat byggnadsverk i v a ttendrag, 

f å r ej v a ttenstå ndet utan synnerlig t beh ov s å ä ndras eller i öv-

rigt så begå s, a ~ t fiskbest ändet i vattendraget ödelägges eller 

åsamkas best å ende skada. 

35 §. 

Angå ende förbud för förorenande a v och annan dylik skadegö-

ielse i fiskevatten är s~rskilt stadgat. 

36 §. 

För vattenområ de, som bildar en naturlig helhet eller viss del 

~ ~c/4~ 
därav,kan genom ~örordning lokal fiskeristadga utfärdas av land-

skapsstyrelsen. 

i 

I 
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I sådan stadga få , bestämmelser antagas, som avvika f ..rå n det 

som i detta kapitel föreskrivits rö~ande fångstredskap, deras ~ 

vändning, fredningstider, minimimåt t och övriga fiskevården be~ 

främjande föreskrifter. 

37 §. 

Befinnes sådant vara nödvändigt för fisk- eller kräf:tbestån-

dets bevarande, äger landskapsstyrelsen rätt att för visst vat-

tenområde eller del därav -µnder viss tid: 

1) förbjuda eller begr~nsa användningen av eljest tillåtet 

fiskredskap; 

2) förordna, att i 16 § närrmda fångstredskap skola vara gle-

sare än vad i sagda lagrum stadgas; 

3) förlänga de i 23 § nämn~a fredningstiderna eller utsätta 

fredningstid för fisk, so~ ej är fredad eller ock inskränka eller 

helt förbjuda visst fiske eller kräftfångst, samt 

4) faststä+la större minimimått för fiskslag nämnda i 30 § 

eller sådant mått för fis~, som tidigare ej sky ddats av minimimå 

38 §. 

Om synnerliga skäl föreligga, äger landskapsstyrelsen rätt at 
\ 

för visst vattenområde eller del därav, under viss 

vi dar~ och vid behov på. särskilda villlför meddela tillstånd; 

1) att använda eljest förbjudet f å ngstredskap eller fångst-

sätt; 

Q fredade f i"slrsl8 g eller kräftor,· 2) a tt under fredningstid f a nga ,_ 

samt 

3) att fånga fisk eller kräftor, som ej fylla stadgade mini~i-

mått. 

39 § .• 

För utplantering eller annan fiskodling samt för vetenskaplig 

undersökning eller annat sakligt grundat· ändamål äger landskaps-

styrelsen befogenhet att på sätt och villkor, som den bestämmer, 

och efte r överenskommelse med v a ttenägaren meddela r ätt till 

k ··ft i· visst fiskevatten eller del därav fångst av fisk eller ra or 

under fredningstid, i fiskled och fredningsområde, med förbjudet 

redskap eller i underm2.liga exemplar. Här nämnd rätt må icke 

på arinan överföras. 

3 kap. 

Fiskerättens utövande och värden av fiskevatten. 

Allmänt stadgande. 

40 §. 



Innehavare av fiskerätt är pliktig att så ordna vården. av sit~ 
Innan sådant förbud:t .meddelas, som i 2 mom. säges, s:kall ve-

fiskevatten och sitt fiske, att fisk~ och kräftsta:rnm:ens fortbe-
derbörande beredas tillfälle a+t .L~ d d · 1 v en or ning andskapsst~relsen 

stånd tryggas. 
bestämmer, avgiva förklaring i saken. 

Bedriver innehavare av fiskerätt fiske eller kräftfångst på 
Förbud, som avses i 2 mom., skall av landskaps~tyrelsen upphä-

sätt, som äventyrar fis~-eller kräftstammens fortbestånd, eller 
vas, där skäl till dess upprätthållande icke längre för~liggero 

tillåter fiskelag användning av fångstredskap i alltför stort an-
Om förbud och dess µpphävande skall kungörelse anslås på kommu-

tal i samfällt fiskevatten, äger landskapsstyrel9en förbjuda in-
nens anslagstavla. 

nehavare av fiskerätt a tt "tillsvidare, under högst tre år, använ-
Landskapets fiskevatten. 

da sig av sin fiskerätt eller ock förordna om fiskerättens in- 41 §. 

skränkning. Lag samma skall vara, där andra föreskrifter för L~ndskaps st3rrelsen utfärdar närmare bestämmelser om nyttjandet 

fiskets ordnande i samfällt fiskevatten icke iakttagas eller där av de fiskevatten, som lyda under landskapet tillhöriga lägenhe-

av behovet påkallad fiskevårdssammanslutning ej kan fås till ter. Därvid skall i främsta rumrg.et yrkesfiskarnas på orten behov 

stånd, så ock där innehavare av fiskerätt i vatten, som står i beaktas samt i andra hand övriga ortsbors. 

förbindelse med annans fiskevatten, bedriver fiske på sådant Fiskets ordnande i oskiftade vatten. 

sätt, ~tt det lä~der annans fiske till uppenbar skada eller utgör 42 §. 

hinder för annans åtgärder för det"gemensamma fiskbeståndets Delägarna i samfällt fiskevatten utgöra ett fiskelag. 

bibehållande eller ökande i vattendrag, där vardera innehar fisk Ägare ti._11 sådan lägenhet, som med stöd av 1 2 gen om inlösen av 

rätt. Förbudet kan träffa varje fiskerättsinnehavare, som är fisketorp (16/24 · i rikets f örf.) 1 äger rätt till fiske på samfällt 

vållande till att fisket icke ordnas på sätt i denna landskapsla[ - Vattenområde, är delägare i fiskelag, på sätt därom är särskilt 

åsyftas. 
stadgat. 



- - ·--
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··~ ----

Fiskelaget åligger att inom sitt område,.Sä ordna fisket 'och f is·. 
delägarna från skyldigheten a tt ordna fiskel~gets verksamhet~ 

li 
vattnets vård, att fisk- och 1-cräftstamrn.ens fortbestånd tryggas. 

43 § .. ··:. 

För ernående av en sådan ordning äger f iskelaget antaga stad-
· Sedan omkretsrån för sam.fällt fiskevatt:en uppgåtts, skall kom-

11 

" 
gar, vilka underställas landskapsstyrelsens granskning och i vil-

munalnämndens i kommunen ordförande förordna kompetent person, som Il 

I 

Il 
ka det skall fastslås, huruvida 1) varje delägare ' äger fiska i 1

• 

därtill bifallit, a tt bevisligen sammankalla deltFgarna i fiske-

I ~ 
I! 
11 fiskevattaet för egen räkning på sätt fiskelaget närmare bestämt; 

vattnet .till stämma för att besluta onLfiskelagets organisering. 

2) fisket skall nyttjas av delägarnä i bolag eller 3) fiskevatt-
Så snart rågången slutförts, äger förrätt aren a y rågången därom 

' 

net utarrenderas eller överlåtes helt eller i delar åt en eller 
fordersamrn.a st underrätta kommunalnämndsordföranden. 

flere av delägarna i vattnet eller ock till utomstående. Även i 
Kostnaderna för i föregående moment nämnd stämma skall för-

sistnämnda fall skola sådana bestämmelser fogas till arrende- elle skotteras av kommunen, som är berättigad att a v fiskelaget utfå 

överlåtelsevillkoren, att fiskbeståndets förödande förebygge s . ersättning för dem. Sammankomma samtliga delägare utan i 1 mom. 

. Kommer ej i 3 mom. nämnd ordning till stånd, äger landskaps- nämnd kallelse, skall stämman ändå anses beslutför • 

styrelsen färbjuda delägarna att utöva sin fiskerätt annorledes är 
44 §. 

I! I 

genom fiskets bedrivande för gemensam räkning samt i övrigt hän- Vid fiskelagsstämmp tillkommer v ar je delägare rösträtt efter 

skjuta saken till rätten , ·som äger däri slutligen bestämma; dock sin andel i vattenområdet, såvida icke alla delägare annorlunda 

I skall städse varje delägare jämte hans hu sfolk äga rätt att i det _överenskomma. 

samfällda fiskevattnet idka husbehovsfiske, förutom genom met e, Framlägger delägare sannolika skäl till stöd för det röstetal 

I 
med långrev och högst 1,0 nät ej överstigande 1, 5 meter i höjd. han vid fiskelagsstämma krävt, men uppstår meningsskiljaktighet 

Där samfällt fiskevatten är av ringa betydelse eller annat vä~ angående röstetalet, äger stämman avgöra frågan genom beslut. 

gande skäl föreligger, har landskap s styrelsen rätt att fritaga 
Såvida den förebragta utredningen ej anses tillräcklig, skall 

L_ 
·• 



stämman uppmana delägaren att anskaffa erforderlig tilläggsut- Där styrelsen eller fiskelagsstänuna besluter, att rättegång 

redning eller ock beslutaefrån lantmäterikontoret införskaffa fö - beträffande fiskevattnet icke skall inledas ,, är delägare likväl 

teckning över de tvistiga andelarna i vattenområdet. För för tec' berättigad att utföra talan i saken~ Vad därvid vinnes, tillfal-

ningen erlägges ej lösen. Över i detfila moment avsett beslut får · ler fiskelaget, och ä r varje delägare pliktig att i ntill värd~~: 
I' 

den, som är missnöjd med detsamma föra talan såsom i 52 § stadga av honom tillfallen fördel deltaga i rättegångskostnaderna. 

Kan i 2 mom. nämnd förteckning icke av lantmäterikontoret ut- Stämning, offentlig myndighets påbud eller annat meddelande 

givas, skall för l antmäteriingeniör utverkas förordnande ett Vid skall anses hava delgivits fiskelag och dess styrelse, så snart 

stämma på platsen uppgöra förteckning över fiskelagets delägare. styrelsens förman eller dennes ställföreträdare i laga ordning 

45 §. fått del därav, och äga dessa tillse, att saken i god tid bringas 

Fiskelag äger för ett år i sänder välja för sig s'§yrelse jämte till delägarnas kännedom. 

förman och ställföreträdare för dehne. 
46 §. 

· Styrelsen äger bevaka fiskelagets fördel och företräder i 
Fiskelag , som består. av högst fem del ägare, är berättiga~ att 

ärenden rörande fiskevatthets nyttjande och v ård f i skelaget mot 
utöva sin verksamhet även utan styrelse, ·i vilket fall dennas å-

enskild delägare och tredje man. 
ligganden skola handhavas av fiskelagsstärrunan, och är med avseen-

Rättegång angäende fiskev8 tten får av styrelsen anhängiggöras de å s a dan stämma gällande, vad om fiskelags styrelse är före-

då delägarna vid fiskelaesstämma härom f~ttat beslut. Delägare, 
skrivet. 

som vid stämman mot s agt beslutet, f år ej påföras kostnad för må-
Fiskelaget är dock även i dett a fall pliktigtatt för sig utse 

lets utförande, överstigande värdet av den fördel, som kan. visaf förman och ställföreträdare för denne. 

hava genom rättegången tillfö;tts ,honom så som delägare i fisk e- 47 §. 

Vid fiskelagsstärruna får de l ägare vara företrädd genom fullmäk-
vattnet. 



tig, $Om dock ej äger företräda flere än en delägare. av en fond för bestridande av vissa åtgärder för fiskevattnets 

Ärende, som icke kungjorts . i kallelsen, skall icke gå tiJ,l av~ vård. 

görande på stämma~ Sådan avgift kan utan dom eller utslag utmätas, på sätt om ut-

., 
Vid stämma skall föras protokoll, som bör justeras. skylder är stadgat. r 

Utan hinder av vad i 1 mom. säges, kan i fiskelags stadgar 
,1 ,-· I 48 §. 

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

hållit högsta röstetalet. Falla rösterna lika, gäller den mening siggå~ med tillämpning av proportionellt valsätt. 

som biträtts av de flesta närvarande. Falla rösterna även enligt 49 § .. 

denna beräkningsgrund lika, är den mening gällande, som ordföran- Användes fiskelags fiskevatten ~~ annat sätt än, att varje del~ 

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

För fattande av beslutJ erfordras dock, att be::Jlutet omfattas fiskelaget närmare bestämt, skall inkomsten därav, såvida alla 

med minst två tredjedelar av det vid omröstningen aygigna samman- delägare icke annorlunda överenskomma, fördelas mellan delägarna 

lagda röstetalet och minst med en tredjedel av de röstande del.gar- efter deras andel i vattenområdet, såvitt · den icke erfordras för 

na, där fråga är om vattenområdets nyttjande till fiske så, at t bestridande av fiskelagets utgifter. 

varje delägare eller innehavare av dennes fiskerätt icke själv I fiskelags stadgar kan bestämmas, att delägare i fiskelag 

idkar fiske i Vattnet i enlighet med vad fisk~l2get närmare be- eller annan person, vilken ådömts straff för brott mot stadgandena 

stämt, samt med minst två tredjedelar av de vid omrestningen av- om fiske, genom beslut av( fiskelagets styrelse för viss tid, högst 

givna rösterna,. därest delägarna skola åläggas att erlägga vis s m två år åt gången, förklaras förlustig sin rätt att bedriva fiske 

envars andel av vattenomr,ådet eller antalet redskap -svarande av- i fiskelagets vatten. 

gift till fäckande av fiskelagets utgifter eller till hopbringa...n d Fiskelag må icke skuldsätta sig. 



50 §. mom. avsedda avgiften, ~r berättigad att i~m trettio dagar efter 

Förman för fiskelags styrelse skall sarn_mankal.J_a extra stämma erhållen del av beslutet skriftligen underställa ärendet _landskapsi 

med delägarna i fiskelaget för visst uppgivet ärende, därest såda 
I 

styrelsens prövning, och skall utredni~g om att avgiften erlagts 

påyrkas av delägare, företrädande minst en tiondedel av fiskela~ samt tidpunkten härför b~f ogas. 

gets röstetal. Fiskelag kan bevilja även annat än i 1 mom. nämnt särskilt .,,.. 

Har ej stämman hållits senast inom en månad från det förmannen tillstånd till fiske under viss tid inom fiskelagets område. 

bevisligen gjorts underkunnig om nämnda yrkand<f, äger landskaps- Beslut om beviljande 8-V särskilt tillstånd fattas på sätt i 48 
'--

styrelsen bemyndiga någon. bland sökandena att sarrunankalla stämman § 1 mom. säges. 

51 §. 52 §. 

Sådan invänare i by, som icke tillhör fiskelag, äger rätt a tt Delägare i fiskelag, vilken anser, att av fiskelaget eller dess 

erhålla särskilt tillstånd att inom område, som av fiskelaget an- styrelse fattat beslut icke tillkommit i laga ordning eller att 

visas, bedriva husbehovsfiske på. sätt fiskelagsstämman för var je detsamma annars är olagligt eller innebär et~ överskridande av 

år besluter. Till sådan fångst berättigad är pliktig att för be- fiskelagets befogenhet eller kränker hans rätt, är berättiggd att 

stridande av kostpaderna för åtgärden, som avse fiskevattnens vår föra talan mot detsamma medelst stämning, ·som skall tillställas 

erlägga av fiskelaget bestämd skälig avgift. fiskelaget inom sextio dagar, räknat från den dag han av beslutet 

Besluter fiskelag på grund av fiskevattnets ringa avkastning erhållit del i laga ordning. Då klandertalan anhängiggjorts, 

eller av andra giltiga skäl, g.tt i 1 mom. nämnt särskilt tills t ån äger rätten förordna, om skäl därtill föreligger, innan ärendet 

icke beviljas, skall ärendet ofördröjligen underställas land- slutligt avgöres, att det klandrade beslutet icke skall brineas 

skapsstyrelsen för avgörande. till verkställighet. 

Den, som är mis_snöjd med beslut rörande beloppet för den i 1 Part, som är missnöjd med rättens utsla~, äger söka ändring 
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däri i för tvistemål stadgad ordning. sjöfoder på detsamma samt tillvaratagande av s:ilärstädes an.träffat 

Angående besvär över på.förande av i 48 § nämnd avgift är sä:r .. trävirke eller annat gods ävensom annan användning av området~ 

skilt stadgat. Beslutet, beträffande vil)cet i tillämpliga delar är gällande, 

" 53 §. vad om fiskelags beslut är stadgat, kan avse en tid av högst fem 
'' 

Är samfällt fiskevatten så vidsträ.ckt eller splittrat, att år. 

efterlevnad av enhetlig ordningsstadga är förenad med svårighet 
t 

Utan hinder av, vad ovan i denna paragraf är stadgat, må i 

kan fiskelaget för vissa år uppdela sig på delfiskel2 g. För ärenden, som angå samfällt vattenområde, sådana mått och steg vi-

fattande aV beslut om uppdelning erfoPdras sådan röstmajoritet, tagas, vilka avses i 133 . § av landskapslagen den 21 augusti 1930 

som enligt 48 § 2 mom. ä:ri av nöden för beslut .om vattenområdes ( 9/30) om rlärmed jämförliga gemensamma förmåner. 

nyttjande. 55 §. 

Delfiskelag verka, vart inom sitt område, ·såsom· självständiga Närmare föreskrifter om organisationen av fiskelag, som skola 

fiskelag. pildas i enlighet med denna landskapslag, samt om innehållet i de 

54 §. stadgar, som fiskelag äger antaga, utfärdas av landskapsstyrel-
icke 

Därest A.elägare i samfällt vattenområde överenskommit eller i sen, som även skall tillhandahålla stadgeformulär och annan 

laga ordnli:ng fattat beslut om vattenområdets nyttjande för annat instruktion för fiskelagens organisering. 

ändamål än fiske, och vattenområdet ej heller underkastats fö r- Fiskevårdsföreningar. 

val tning av godman, km1na delägq,rna vid fiskelagsstämma besluta ' 56 §. 

angelägenheter, vilka angå upptagan~e av sten, lera, sand, malm För åstadkommande av enhetlig fång~t av ekonomiskt värdefulla 

eller annat dylikt från vattenonu~ådet, dettas utarrenderande för fiskslag eller ändamålsen~ig vård av fiskevattnet i sammanhängan-

flottning, upplagring eller annat ändamål, jakt och insamling av de och i naturavseende likartade vattenområden kunna fiskelag och 



enskilda fiskevattensägare, som ä ga fiskevatten i det berörda va ligen och underskri va:s på varje medlems i sa:rrunanslutningen väg-

tenområdet, sammansluta sig till en fiskevårdsförening. nar. I avtalet skola medlemmarnas rös~etal och inbördes delaktig-

57 §. het i föreningens inkomster och utgifter angivas, varjämte däri 

Sådan förening kan bildas på initiativ av landskapsstyrelsen skall ingå sådan2. föreskrifter beträffande fiskredska1J, fisketid, 

eller av vattenägare i det berörda vattenområdet. t fiskesätt samt inrättandet av fredningsområden och fiskleder samt 

Då fiskevårdsförening är avsedd att bildas, skall initiativ- fiskevårdens handhavande i övrigt, som befinnas nödvändiga utöver 

tagar~n sammankalla ombud för de fiskelag, som beröras av åtgär- ~e i 1 2 g bestämda. I avtalet kan ändring senare göras medelst 

den liksom ock de enskilda fiskare, vilka äga fiskevatteri inom skriftligt avtal medlemmarna emellan, dock ej innan fyra år för-

det ifrågavarände vattenområdet, för att härom överenskoIIL~a. flutit sedan sammanslutningen grundadeso 

Beslut om sammanslutning till fiskevårdsförening fattas i en- 59 §. 

, lighet med fiskelagens och de närvarande eller befullmäktigade Sedan i 58 § nämnt avtal kommit till stånd, skall stadgar en-

enskilda vattenägarnas byamål med enkel röstövervikt,sedan frågan ligt föreningslagen antag@s för föreningen, sedan de först god-

först behandlats,- på ett minst två veckor tidigare hållet förbere- känts av landskapsstyrelsen. Tillika skola en eller flere syss-

dande möte, till vilket också ovan nämnd kallelse uthgått. lomän utses, vilka det åligger att verkställa de beslut, som 

Kan beslut om bildandet av fiskevårdsförening ej fås till fattas vid föreningsmöte, ifall ej ledamot av interims- eller or-

stånd, är initiativtagare berättigad att anmäla saken till land- dinarie styrelse utses för ändamålet. 

skapsstyrelsen för vidtagande av de åtgärder, denna finner lag- 60 §. 

ligen påkallade. ~eslutanderätt i fiskevårdsför enings angelägenheter kan utövas 

58 §. av en delegation, som jämte suppleanter utsetts vid föreningsm~-

Avtal om grundande av fiskevå.rdsförening skall upprättas skri te, och som består raYi1minst en representant för varje fiskelag oc 



en eller flera företrädare för fiskevårdsföreni ng ens enskilda f i s dass delegation. 

keva.ttensägare. 63 §o 

Delegationen väljer inom sig styrelse samt styrelsens förman Medlem av fiskevårdsförening, som anser, att beslut av före-

och ersättare för denne. ningen eller dess delegation icke tillkommit i l a ga ordning el·~ 

Stämning, offentlig myndighets påbud och annat meddelande ler att detsamma annars är olagligt eller innebär ett överskri-

skall anses hava delgivits föreningen, så snart styrelsens förman dande av delegationens befogenhet eller kränker hans rätt, är be-

eller dennes ersättare i laga ordning f ått del därav. rättigad att klandra detsamma medelst stämhing, som skall till-

Styrelsen företräder föreningen gentemot ensk~ld medlem av den- ställas sammanslutningen inom sextio dagar, räknat från den dag. 

samma och tredje man. han av beslutet erhållit _del i laga ordning. Då klandertalan 

Består förening av högst fem medlemmar, må utsedd delegation anhängiggjorts, äger rätten förordna, om skäl därtill föreligger, 

utgöra dess styrelse. innan ärendet slutligt avgöres, att det klandrade beslutet icke 

61 §. skall bringas i v:erkställighet. 

Fiskevårdsförening äger ej skU!dsätta sig. Part, som är missnöjd med rättens utslag i saken, äger däri 

62 §. söka ändring i för tvistemål stadgad ..ordning. 

Fiskevårdsförenings styrelse äger utlysa sammanträde med fö re- 64 §. " 

ningen eller dess delegation, då minst en femtedel av dess med- Vad i 49 § 2 mom. och 51, § är stadgat om fiskelag, skall äga 

lemmar påyrkat sammanträde för behandling av visst uppgivet ärende mots:varande tillämpning på f isk1evårdsförening, därest beslutande-

Har ej sammanträde hållits inom en månad efter det styrelsen b rätten i frågor angående bedrivande av fiske på fiskelagets ornrå-

visligen underrättades om nämnda yrkande, äger landskapsstyrelsen de i enlighet med, avtalet om bildande av fiskevårdsförening över-

bemyndiga någon bland sökandena att sammankalla fö~eningen eller gått frän fiskelaget till fiskevårdsföreningen. 



65 §. 

Upplöses fiskevårdsfö:pening, skall dess genom verksamheten hop 

bragta eg~ndom skiftas mellan medlernrnarna enligt den överenskomna 

grunden för delaktighet i föreningen. 

66 §. 

I övrigt skall för fiskevårdsförening gälla vad i lagen om 

fören~ngar är stadgat. 

Fiskevårdsavgifter. 

67 §.!.. 

Med undantag ,av husbehovsfiske är ~en, som fyllt 16 år, i cke 

berättigad att idka annat fiske än mete på vattenområde, tillhö-

rande den kommun, där .han är bosatt, såframt han eller hans matlac 

icke erlagt fiskevårasavgift och såsom bevis ,medhar för avgiften 

utfärdat~ kvitto. Såsom idkare av flske skall icke anses person, 

som bi träder vid f i sket. V För ett och samma matlag skall endast e. 

fiskevårdsavgift erläggas• 

Fiskevårdsavgiften, som tillfaller landskapet, utgör tvåhundra 

mark om åre t . Landskapsstyrelsen äger likväl befogenhet att, där 

til) förändrade förhållanden det påkalla, höja fiskevårdsavgift en 

högst ~ttusen mark om året. 

Kvitto över erlagd fiskevårds~vgift är fri från stämpelskatt 

och lösen .. 

69 §. 

Envar, som själv är skyldig eller vars matlag är skyldigt a~t 

erlägga fiskevårdsavgift, skall, då han är ute på fiske, vid an-

fordran uppvisa kvitto över erlagd betalning åt den, som har att 

övervaka efterlevnaden av stadgarna angående fiske, ävensom åt 

innehavare av fiskerätt, ägare och arrendator av vattenområdet 

samt deras folk. 

4 kap. 

Innehav av och handel med fisk och fiskprodukter. 

Fredad fisk eller kräfta under dess fredningstid eller under-

målig kräfta och undermåliga exemplar av fisk skyddad av minimi-

0 

mått fQ.r ej för försäljning hållas i förråd, transporteras, säl-

jas, köpas eller mot betalning serveras, med undantag av: 

1) fisk eller kräftor, " som. på grund av särskilt i 38 § nämnt 

_tillstånd få försäljas under fredningstid eller i undermåliga 

exemplar; 



2 ) i --fiskodlingsdatn.m euller- -anstalt uppfödd fisk eller 

kräftor; samt 

3) fisk eller kräftor, som fångats för ~i~kodlings- eller ve-

tenskapligt ändamål med d'.ärför beviljat tillstånd. 

Innehar någon vid ingången av fredningstid för fisk eller 

kräfta förråd därav, som tidigare blivit l~gligen fångat, vare 

berättigad ~tt innehava, forsla och salubjuda detta förråd under 

de sex första dygnen av fredningstiden, eller, där förrådet utgö-

res av fisk förvarad i frysinrättning, under hela fredn~ngstiden. 

Den, som håller i förråd, sänder, -forslar, saluhåller .elle r 

köper fredad eller undermålig fisk eller kräfta, åligger styrka, 

att han, enligt vad i denna paragraf säges, har rätt därtill .. 

... , 
Utom för utplantering, vetenskaplig undersökning eller tr~si-

totransport får icke till landskapet införas 1..mdermåliga exemplar 

av fisk eller kräfta och ej heller fredad fisk eller kräfta un der 

dessas fredningstid, om ej särskilt tillstånd därför erhållits• 

72 §. 

· p 1. myndi· gheten paQ den ort da··r under fredningstiden saluhål• 0 lS ' ~ 

len eller i handel förekommande undermålig fisk skall föryttras 

ell~r därifrån den försänP.es, .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. 

73 §. 

Landskapsstyrelsen äger genom landskap~förordning utfärda när- 1· 

mare bestämmelser om behandling , förpackning och forsling av samt 
c 

handel med fisk och kräfta ävensom därav framställda produkter, 

så ock om nödig övervakning och kontroll av sådan behandling och 

handel. 

Till förebyggande av smittosam fisk- eller kr~ftsjukdoms 

spridning kan landskapsstyrelsenför viss tid eller tillsvidare 

förbjuda eller inskränka forsling, hållande i förråd, salubjudan-

de samt. införsel till och utförsel från landskapet av fisk och 

kräftor, så ock beträffande flyttning från ort, till annan av red-

skap, som använts till fångst, förvaring och forsling av desamma. 

5 kap. 

Övervakning och omhändertagande av gods. 

74 §. 

Ertappas någon med fiske i vatten, v ari han icke äger rätt att 



F-

att idka av honom bedrivet fiske, eller anträffas i fiskevatt en vattenområdet, skola de tillfalla denne. 

·eljest fångstredskap, som ej tillhör någon till fiske berättigad, Önskar innehavare av fiskerätt eller ägare eller arrendator 

är innehavaren av fiskerä tten, så ock vattenområdets ägare eller av V@,ttenområde, att å tal väckes, skall han snarast möjligt över':"" 

arrendator berättigade att på bar gärning omhändertaga båt eller l å ta det innehållna godse t, f ångsten undantagen, å t polismyndig- ' 

därmed jämförligt fortkorrtstmedel och redskap, som vid sådant fis- heterna för förvaring , till dess säkerhet ställts för erläggandet 1:/ 

I. 
ke använts, samt den därvid erhållna fångsten. Detsamma s käll av böter, skadestånd och rättegång skos tnader. Kan överlåtelse 

gälla ~är delägare i ,gemensamt fiskevatten eller arrendator av icke utan olägenhet a ga rLun, sk?ll om godset och den plats, där 

fiskerätt uppenbarligen överskrider sin fiskerätt eller vid fiske det förvaras, lämnas med~elande till polismyndigheten, vilken 

använder sig av.förbjudet redskap eller fångstsätt eller ock be- äger bestämma, huru godset skall förvaras, till dess sagda säker-

driver fiske på plats, dä r detta är förbjudetr eller på otillåt~ het blivit ställd. 

tid. Omhändertagaren är skyldig att på anfordran uppgiva sit t 75 §. 

namn och sin adress. Där innehavare . av fiskerätt eller ägare eller arrendator av 

Önskar innehavare av fiskerätten eller vattenområdets ägare el vattenområ de tillkommer rätt .att omhändertaga bå t, redskap och 

ler arrendator icke föranleda åtal för brottet, få.r han, dock ej f ån gst, får denna rätt utövas j ämväl av vakt, som .av honom till-

i fall, som nämnas i 76 §, behålla båten elleJ'.' det därmed jämför· satts, eller hans övriga husfolk, av deläga~e i samfällt fiskevat-

liga fortkomstm.edlet och redskapen, intill dess ,den, som dem be- ten samt av fiskelag, fiskevårdsförening eller av kommun anställd 

gagnat, styrkt sin ident0i tet och erlagt lö sen med ettusen mark• fiskevakt, så ock, där landskapet äe;er fiskerätt, av polismyndig-

Erlä&ges denna ej inom en månad från det anmälan hos vederbörand€ het och den, på vilken det ankommer att på sådant område övervaka 

polismyndighet gj orts om -O å tens och redskapens omhändertagande al - efterle'ZUaden av stadgandenE om fiske. 

innehavaren av Tiiskerätten eller ägaren eller arrendatorn till 76 § . 



Har båt, redskap eller fångst, som enligt denna lands~apslag 

skall tillfalla staten, omhändertagits, är omhändertagaren plikti 

att därom oförtövat göra anmälan hos i;polismyndigheten på orten. 

Kan det befar@s, att sådan fångst blir förskämd, får han, sedan 
z, 

den värderats av två ojäviga personer, försälja densaIIl.!~a, och 

skola de influtna medlen ofördröjligen tillhandahållas vederbö-

rande polismyndighet. · 

77 § . 

Är fiskredskap olagligen utlagt i fiskled eller annat vatten, 

där utövande av fiskerätt är förbjudet eller begränsat, är po-

lismyndighet, så ock edsvuren fiskevakt, pliktig borttaga sådant 

redskap på den sky+diges bekostnad. 

78 §. 

Polismyndighet, så ock s 3dan inneha vare av tjänst eller b e-

fat tning, å vilken det ank ommer att övervaka efterl evnaden av der 

na l andskapslag eller andra till skydd för fiske och fiskevat t~ 

meddelade stadganden eller föreskrifter, samt av landskapet, kom 

mun, fiskevårdsförening, fiskelag eller qelägare i sådant eller 

-'- -"' i s ägare av skiftat f iskevatten eller a v person, som arrendera~ i -

ke, tillsatt edsvuren fis,kevakt äga rätt att undersöka på stran 

såväl i skjul som under bar himmel, i båt el ler vatten b~fint-

ligt redskaps lagenlighet, ä vensom sådan persons förråd, son 

till salQ håller fisk och kräftoro 

6 kapo 

Straffbestämmelser. 

79 §. 

Var, som i strid med denna l andskaps l e.g eller med stöd därav 

utfärdade l;:>estänunel~:::er: 

1) använder förbjudet fånp:stsätt eller :l':!edskap eller· h 0 l l _ a er 

sådant redskap"i båt, på strand, i strandskjul eller annorstä-

des, där det är lätt åtkomligt för fångst; 

2) olovligen fiskar i kungsådra eller annan ,:fiskled eller el-

jest inom fredat område eller använder i och för sig lovligt 

fångstsätt eller redskan i vattendra,cl: eller i· no1n v·~t-'-e• n d d .. ~ _ c. u ~l.omra e , ar 

dessas användande är förbjudet; 

3) på otillåten·tid f ungar fisk eller kräftor eller i sådant 

syfte håller redskap i vatten; 

4) fångar undermåliga fiskar eller kräftor; 

5) olovligen innehar, forslar, fc5rs änder, till av salu uppköper 

eller håller, fo··rsqlJ·er eller mo+ b t l · ~ 
..._, v e a ning ·serverar :i: re dade el-

I 
11 

li 
I· 



288 
ler undermåliga fiskar eller kräftor; 

6) mot landskapsstyrel~ens eller domstols förbud idkar fiske· 
I 

7) idkar fiske,, ehuru han eller hans matlag icke erlagt f iske 

vårdsavgift eller icke medhaver för avgi:ften utfärdat kvitto oct, 

icke inom två dygn kan uppvisa sådant; eller 

8) åsidosä tter bestämmelserna om de anordningar, som i till~ 

loppskanal .. eller vattenledning skola anbringap , 

straffes med högst etthundra dagsböter, varförutom förbj udet 

redskap ell er del därav eller dess värde ävensom olovlig· trans-

port- eller hanuelsvara äro förbrutna. Har vid fiske använt s 

sprängämne eller äro omständigheterna eljest synnerligen försvä-

rande, är straffet minst sjuttiofem dagsböter eller fängelse 

ej över två år, och skall i dessa fall jämväl olovl igen använt, 

eljest tillåtet redskap och vid fiske begagnad båt eller dessas 

värde dömas förbrutna. 

Den, som annorledes än i 1 mom. sägs, bryter rnot denna land-

skapslag eller på grund av densamrn.a utfärdade bestä rru11elser, str8.J 

fes med högst s jutti o:fem dagsböter, såvida i cke gärningen a nnor-

städes i l ag är belagd med strängare straff. 

Därom, till vilket straff den skall vara förfallen, som oloV· 

239 
B r:~ 1: ......... 

ligen fiskar i annans fisk,evatten eller på fredat område inom det-

ta vatten eller överskriµer den rätt honom såsom delägare i sam-

fällt fiskevatten ell er såsom arrendator eller utövare av fiske-

rätt med innehavarens av fiskevattnet tillstånd eller på annan · 
\_ 

grund tilllrnrmner eller ock bryter träffat avtal eller beslut om I 

11 

Il 
utövande av fiskerätt eller annorledes kränker annan tillkommande l 
fiskerätt, stadgas i strafflagen. J 

80 §. 

Den, s om utan tillstånd i fiskevatten utsläpper för fisket 

skadlig fisk eller annat djur eller ävs iktligt och olovligen ä 

fiskevatten vållar annan"skada, varå ej enligt annat lagrum 

följer strängare straff, straffes med böter eller fängelse. 

Särs~ilda stadganden. 

Där det för tillämpning av denna landska:pslag är av nöden, 

att gränsen mellan yttre och inre skärgården blir klarlagd, äger 

landskapsstyrelsen förordna, att förrättn ing för ändamålet skall 

äga rum. 

Så snart sådan f örrättning vunnit laga kraft, skall gr änsen 

lända till efterrättelse, t i lls den på grund av ändrade förhållan 



den blivit ånyo uppgången. Olovlig transport- ell!?r handelsvara, som dömts förbruten, så 

82 § .. ock redskap och båt, som förklarats förverkade, tillfalle stats-

Uppstår tvist om utövande 'av fiskerätt, ordn~ndet av fiske- verketo 

vattens vård eller annan fiskeangelägenhet, utom beträffande i 8 Förbjudna fångstredskap eller delar av deffi' skola göras till .( 

§ nämnd förrättning, äger rätten döma därom, sedan ·aen vid behov fiske obrukbara. 

I 
införskaffat utlåtande av fackmyndighet. 85 §. 

83 §. Är~åda eller förpaskning av annat slag eller i sump, vari 

Har endast enskild rätt :förnärmats genom i denna landskapslag fisk eller kräftor förvaras, forslas eller salnfö ras, minst var 

nämnt brott, skall åtal ske blott om målsägan\].en anmält saken tionde fisk eller kräfta fredad eller undermålig, skall hela 

till åtal. innehållet dömas till staten förbrutet. 

\ 84 §. 86 §. 

Vad genom olovlig fångst erhållits eller värdet därav är fö r- Tredskar någon att fullgöra honom på grund av· denna landskaps-

brutet och skall tillfalla den, vars fiskerätt förnärmats, el- lag åliggande förpliktelser, äger landskapsstyrelsen befogen-

ler, där fångsten erhållits av delägare i samfällt fiskevatten, het att tvinga honom därtil~ vid vite eller låta utföra det för-

de övriga delägarna i samma fiskevatten, s åvitt dessa ej till summade på 1;\nderlåtarens bekostnad. 

annan överlåtit sih fiskerätto DoclySkall fångst, som erhålli ts 

under fredningstid eller från område, där fiske enligt 14 § Lngen äger med farkost överfara utanför allmän farled utlagt 

är förbjudet, så ock undermålig eller med fö:rbjudet fångstred- fiskredskap, där detta utvisas av tydligt märke. Såsom sådant 

skap åtkommen fångst eller värdet av fångsten tillf alla stats- märke anses i sa1tsjön mörk, styv flagga, ej understigande tretti 

verket. centimeter i kvadrat samt fästad å flöte, som skjuter minst halv-



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

gande minst en meter ovan vattenytan. Om märken, som skola an ... 

vändas under mörker, är särskilt stadgat. 

Virkesflotte eller maskindriven farkost fårej gå närmare dyl i' 

redskap än femtio meter, där ej dett-a på grund av trång farled 

är oundvikligt. 

.Angående de ljussignaler, som fiskefartyg och fiskebåtar skol 

föra, är särskilt stadgat. 

88 §. 

Har till f-öljd av strömsättning eller annan orsak en fiskan-

files redskap så hopsnärjts med annans, att redskapen ej kunna åt-

-het 
skiljas, utan att skada av betyden;tillfogas dem, eller att a lla 

redskaJi samtidigt upptagas, skola de fiskande gemensamt åtskilja 

eller upptaga redskapen, om ej sådant hinder föreligger ~om ö-

verhängarlde fara ~ör förl~st av redskap, bät och liv till föl jd l 

storm, eller att ägaren ~till de redskap, som hopsjärjt..s med ens 

egna, icke utan större olägenhet kan tillkallas. 

~an åtskiljandet ej ske genom att eget redskap skadas eller 

kapas, får den fiskande ,också med annans redskap vidtaga av om-

ständigheterna påkallad åtgärd, utan att dock därvid välla stör 

re:= skada eller fö;r:ftång än nöden kräver. Har detta icke iaktta-

gits, skall den som åtskilt eller upptagit redskapen åt annan 

ersätta den härvid uppkomna skadan. Vad s.om Ilå annans redskap 

vid åtskiljandet blivit iöst eller kapat, skall omedelbart åter I 
1-

f sammanknytas, och där det för ägaren är bäst, må upptaget redskap r 

··~ efter åtskilj~ndet åter utsättas pä sin plats. I annat fall 

äger den som upptagit annans redskap så begå, att redskapet 

jämte däri befintlig fångst utan tidsutdräkt komrner ägaren till 

handa. 

Stadgandena i denna lanclska:pslag, förutom beträffande använd- · 

ningen av förbjudna fångstredskap och fiskesätt~ äga ej till-

lämpning på fiske i insjö, som und~rlyder en enda lägenhet, och 

som är helt sluten eller ~tär i förbindelse med annat fiskevatten 

endast genom bäck eller di.ke, där fisk ej i nämnvärd mån kan 

" upp- och nedgå. Fisk och kräftor, som där fångsts och ej fylla 

stadgat minimimått, 'Så ock under allmän fredningstid erhållen 

fångst, får ej utan landskapsstyrelsens tillstånd försäljas el-

ler annorstädes forslas. 

90 §. 



Fångstredska:p, som enligt denna landskapslag ar förbjudet, 

·- får icke utan särskilt tillstånd förfärdigas eller säljas inom 

landskapet. 

91 §. 

Fiskredskap, sol;!}. bevisligen anskaffatq före denna landskap s- . i 

lags ikraftträdande och då var lagligt, men är i landskapslagen 

förbjudet, får fortfarande med iakttagande i övrigt av landskaps-

lagens stadganden användas under tre års tid efter landskapsla-

·I 
gens ikraftträdande. 

92 §. 

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämp-

nin~en av denna landskapslag ska1l i behöriga delar utfärdas av 

landskaps styrelsen. 

93 §. 

Genom denna landskapslag upphävas samtliga landskapslagar 

angående ändring av fiskeristadgan av den 23 juli 1902. 

Mariehamn den 5 november 1952. 

På vägnar: 

Lantråd s 

Landskaps sekreterare 
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Till Lagutskottet 

från lag- och ekonomiutskottet. 

I enlighet med landstingets beslut i samband med remitteringen 

till lag- och ekonomiutskottet av landskapsstyrelsens framställ

ning med förslag till landskapslag angående fiske i landskapet 

Åland (m 35/1952) får lag- och ekonomiutskottet härmed anhålla 

att lagutskottet måtte avgiva sitt ytt-

rande till lag- och ekonomiutskottet över 

landskapsstyrelsens förenämnda lagförslag ur 

behörighetssynpun.kt. 

Mariehamn 

V.L. Bertell. 

Th. Eriksson. 

Närvarande i utskottet: V.L. Bertell, ordförande, Albin Johans 

son, Nils Km.- lsson, Aug. Lindblom och Ferdi Sjöstrand. 



1 · 

... 

/ 

Till lag- och ekonomiutskottet 

från lagutskottet. 

I skrivelse av den 10 innevarande mars har lag- och ekonomi-

utskottet anhållit om lagutskottets utlåtande med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting med för

slag till landskapslag angående fiske i landskapet Åland (m 35/ 

1952), så vitt framställningen rör landstingets lagstiftnings-

behörighet. 

Som svar får lagutskottet äran framhå_lla följande: 

Enligt § 13 punkt 8) i självstyrelselagen den 28 december 

1951 tillkommer landstinget lagstiftningsrätt, då ärendet an

går fiske, dock med de begränsningar beträffande rikets lag~ 

stiftningsbehörighet, som § 11 innehåller. För framställningens 

vidkommande hava dessa begränsningar intresse endast, så vitt ' 
sta tsförfattning hörande grundlagar, beträffande vilka riket 

framställningen kan innehålla avvikelser från de till rikets / 

lagstiftande organ tillk?mmer uteslutande rätt till lagstift

ning (§ 13 mom. 1). 

Så vitt utskottet kunnat finna, innehålla endast§§ 3, 4, _6, 

7, 8 och 9 i den föreslagna landskapslagen stadganden, som be-

röra grundlagsenliga rättigheter och förpliktelser. Dessa stad-

ganden motsvaras till sitt allmänna innehåll av stadgandena 

i rikets lag pm fiske av den 28 september 1951 §§ 4, 6, 8, 9. 

19 och 18 mom. 2 i nu nämnd ordning. Vid jämförelse mellan land-



skapslagens och rikslagens motsvarande stadganden har utskot

tet funnit, att§§ 4, 6, 7, 8 ·och 9 i landskapslage;n. till sitt _ 

sakliga inneh?-11 överensstämnia _·med innehållet i motsvarande la 
. I 

rum i rikets lag och att de därför jämlikt stadgandet i näst- I 
sista momentet i § 13 självstyrelselagen icke kunna gåva anled 

ning till anmärkning ur behörighetssynpunkt, men att .däremot 

§ 3 i landskapslagen till sitt sakliga innehåll avviker från 

rikslagens § 4, i det att den de113" utvidgar, dels inskränker 

den allmänna f iskerätten. 

Rikslagens § 4 vilar på en den 28 september 1951 antagen l~ 

' om utvidgning av den allmänna fiskerätten, vilken lag är stif-

tad i grundlagsenlig ordning. D3. § 3 i landskapslagen till sitt 

innehåll avviker från stadgandenf sagda, uti grundlagsenlig . 

ordning stiftade lag, innebär detta, om § 3 godkännes i den ~ 

delse landskapsstyrelsen föreslagit, att landstinget överskrid 

sin lagstiftningsbehörighet. 

Mariehamn den 16 mars 1953· 

På lagutskottets vägnar: 

~~JU~, 
Herman Mattsson 

ordförande. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Hen12.n Ivlattsson, ordförande, Jan 

Erik Eriksson, Paul Påvals, Gösta Nordman och Eliel Persson. 

m 7/1953. 

LAG- och EKONOMIUTSKOT 1rETS betänkande Ng 7/ 

1953 över landskapsstyrelsens fram~tällning 

till Ålands landsting med förslag till land

skapslag angående fiske i landskapet Xland. 
·. 

Utskottet har i en läsnli.-ng detaljbehandlat lagförslaget och 

därvid antecknat följande. 

~ Utskottet anser att rätten att idka allt slags fiske vid 

de i:havsstränder och i havet befintliga holmar och skär, vilka till 

höra landskapet, borde begränsas så att den skulle tillkomma enda 

landskapets invånare och sålunda icke envar av landets inb~ggare. 

Då fiskerätten enligt finländsk rätt av ålder ansetts vara en be-. 

fogenhet, som ingår i äganderätten till vattenområdet, vilket i 

sin tur ansluter sig till jordäganderätten såsom en del av denna, 

har utskottet icke heller, med hänsyn till det prejudikat som sta

tuerats i landskapslagen om Ålands kolonisationskassa, ansett en 

sådan begränsning för icke ålännirj.gar till nyttjanderätten av 

landskapet tillhöriga vattenområden kunna falla .utanför lands-

tingets lagstiftningsbehörighet. 

§ 3. Mom. 1. Utskottet ans er att 'det vore · lyckligare om rät-

ten att idka mete skulle vara oberoende av kommunernas gränser. 

Här är ju fråga om ett fiskesätt som huvudsakligast bedrives såsom 

nöjesfiske och som icke kan anses äventyra fiskstammens fortbe

stånd och som dessutom allmänt tillåtits på annan tillhörigt vat

tenområde. Dock är det utskottets uppfattning att en sådan utvidg-

ning icke kan ur behörighetssynpunkt intagas i "lagen så länge riks 

lagen begränsar rätten att idka mete till kommunens område. 

Mom. 2. Utskottet har fäst uppmärksamhet därvid att det i prak-

tiken torde bliva svårt att avgöra vad som skall hänföras till 

yttre skärgården. En gräns borde dragas. Att i · varje enskilt fall, 

efter yrkande, draga denna gräns skulle medföra en mängd förrätt-


