
STOH.n. UTSKOTTETS betänkande h~ 19/1954 med 

anlednin6 av landska~sstyrelsens rramst~llning 

till Ålancts landsting med förslag till land

~Kapslag an5ående fiske i landskapet Aland o 

(k: 13/1954)· 

Landstinbet, som i ärendet fått mottae:,a lag- och ekonomiutsKottets 

oetankande !i; 6/1954, hd.r daröver inbec:;ärt stora utskottets utlåtande{'> 

Vid behandlin6 en av ifrågavctrctrlcte arende h...ir stora utsKottet i huvud

sak omfattat lag- och ekonomiutskottets bet~nKctnde och lagiörsla6~ ~en 

har dock beträffande nedannämnda paragrafer velat göra följande änd

rin6s1 drsldg~ 

å 3 mom" 3. I detta ~oment nämnda vattendjupet föreslås ändrat 

från över 11 10 lileter djupt" till "över 8 liieter djupt". Detta. ändrings·

fdrslag avgjordes efter omröstning. 

§ 17 mom. 1, p. 2~ Beträffande tätheten av här nämnda fiskredskap 

beslöts efter omröstning för fångst av strömming 14 millimeter eller 

43 varv i stället för av lag- och ekonomiutskottet föreslagna 12 milli

meter eller 50 varv på 60 cm sträckt garnc 

§ 25. Stora utskottet anser att ett sälydande tredje moment skall 

tillfogasa "Inplantering av fiskslag, som ej tidigare finnes i en sjö~ 

bör få ske, endast efter tillstånd av landska:psstyr.elsenc 11 

På 6 rund av vad ova.a. framhållits tår stora utskottet vördsamt fö
reslå 

att landstinget ville godkänna följande lag·

förslaga 

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

om 1iske i lo.a.askapet Åland. 
0 

I eali~het hled alancts landstin6 s oeslut etadgas: 

l kap • 

.l!'iskerätten, 

1 §. 
J!'iskerätten å vattenområde tillkoillliler l!led nedannåmada u.a.dantag, 

oUJ.råctets ägare. ,~{1'/,:::~;~ 
• .~ " .. r 

2 §. 
Envur av landets innebyggare har rätt att idka allt slags fiske i 

saltsjön utom byarågång. Person med åländsk hembygdsrätt tillkommer 

rätt till fiske inom landskapet vid de ha:1rsstränder samt skär och hol·

mar, som tillhöra landskapet ihch icke lyda under enskild lägenhet eller 

av någon på sarskilda villkor innehavas. Ovönnänmd rätt gäller dock 
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ic'ke i ~ådant :tall, att visst fi.s. estallia dr eller Vdrder undantel.get • 

.3 § ~ 

Envar inom landsKapet bosatt _flerson är berättigad att idka mete 

samt, därest han har åländsk hembygdsrätt, fångst av strömming och 

vassbuk med skötar, Iörutom med krokskötar, i alla inom landsKa~et 

befintli0 a VC:1ttenområaen~ uock ej i ..trednine,s~ eller 1iskodlingsområ

de eller sarskild tör fiskens gån6 från ett vatten till ett annat an

lagd fiskväg, eller ~nom 100 meter från dess in- och utloppe mete må 

likval ej ske så nara anr1ans bebodda strand, bad- eller annan liknande 

~l~ts, att ~garen eller innehavaren åsamkas ola~enhet~ 

lmvur inom byn bosdtt person med åländsk hembygdsrätt ar berättigad 

att idka I·ångst av strö'W.ID.ing med krokskötar på satt, som föreskrives 

av fiskelag eller fiskevårdssammanslutning. 

I vatten, som vid normalt vattenstånd är över 8 meter djupt och 

mer än 100 meter avlägset från ö eller holme av minst 30 meters längd-. 

får envar inom byn bosatt person med åländsk hembygdsrätt bedriva 

fångst av sik och flundra med nat samt torska 
Vid behov må genom landskapsförordning bestämmas, om visst fångst

sätt skall ansBs som mete~ 

Ej må fiske; varom i 1, 2 och 3 mom. stadgas, så bedrivas, att 

fisket på f'iskevattnets aga:i:e elL::r arrendator tillhöricS"a not- eller 

storryssJestallen, som av dem sedvdnligen begagnas, darigenom hindras 

eller störes., 

Vad ovan i denna paragraf är sagt gäller såväl skiftade som samfäll

da tiskevatteno 

Dai särskilua skal det påkolla, Qger landsKapsstyrelsen ratt att 

inom visst område och för viss tia inskEankd eller helt 1orbjuda i 

lt 2 och 3 mom anbivet fiske. 

4 §. 
Genom urw.iLrnes hå.vd eller på annai.l 6rund lagligen förvärvad enskild 

rätt till iiskeställe eller fiske inom annan bys rågän6 eller utom bya

rågång förblir i kraft. Dock vare ~rmin11es hävd med avseende å fiske-
· . ...:{ .~ ·f·-~ t •-

s tall e fortfarande gällande allen~·~,'t;~f~ där platsen ar till sina gränser 

fullt bestämde 

Har ej rättighet till fiskeställe eller fiske inom annan by till

lydande vatten vid uppgåendet av dess omkretsrå godkänts, skall talan 

därom anhängiggöras vid vederbörlig underrätt senast inom tre år frän 
det rågången vunnit laga kraft~ 

5 §. 

i I 

, I 

I I 

I, I 

I 
I 

I 
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:Uär e::illt:;ående fiskerått genom dom eller eljest i laga ordning iZnnor~-

ledes 10r~sKr1vits än ovan sagts, sKall sådan Iöreskrift 1ortfarande 

l ända till eiterr~ttelsee 
6 §. 

Har någon rätt till fiske i annan tillhörigt fiskevatten, är fisk 2 

vattnets a~are berattigad att lösa rättigheten efter dess 1ulla varder 

Kan va.rue1i eJ annor·lunuä 1aststaJ. Lus, anses det motsvara tjugu gånger 

den årliga t1ettoavkastcunu, som 1is kc;t 6 1vi.t i medeltal Ui.lder de tre 

senaste åren,, Vid beräknaaaet av nettoavkastni%en bör icke blott ut -~ . 

gifterna :tör sJalva fiskandet beaktas, utan även :penningvärdet av arbe , 

t et tör f i skens berednj_ne-; :tör avsalu saun .Kostnaden 1cir trans.c-ort och 

Iörsäljning~ 

U~~står tvist om vardet, skola, innan målet avgöres, syn och upp

skattning verkstäl l as av godemän, som rätten utsette 

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

träffande fiskerätt, som tillhör fisketorp bildat enligt rikslagen av 

den J8 januari 1924 (16/24)~ 
7 §~ 

Då 1 j.skerätt, s om ej kan anses inskränka sig till husbehovsf i ske ? 

utgives på arrende, skall för högst 25 år skrif~ligt arrenddavtal upp

göras och bevittnas. ~untligt avtal, om vilket tvist up~stått, skall 

unaerstallas rätten, som ager faststalla äVtalets 6iltignetstid och 

övriga villkor efter vad utredningen 1örebragt. Ett sålunda fastställt 

arrendeavtal äger samma giltighet som lagligen uppgjort arrendeavtalc 

Vid :t'örnyad utarrendering av vattenområde, betraff ande vilket in.

gåtts i 1 mom ., nämnt avtal, a5er arrendatorn varje eån5 Iöretradesrätt 

i förhällQnae till var .J;;"; ö. c.wan ar.i·endesöKande. 

Där förhållandena . så a.1dra ts, c. tt arrendator eller arrendee!,l vare 

har grundad orsak till missnöje med arrenaevillkoren, ar han b eråttigad 

att draga saken under rättens prövning, och äger rätten bestämma skä~· 

li5a arrendevill korö 

Arrenaeavtal, som avses il mom., är bindande aven gentemot ny ägfire 

av vattei:lfH11rådet, ifall arreruiekontra.Kt et icke innehåller annan stipu.-
. ' _, .•":; ,: ,.. -

lat iono ~/·~---~ 1,, 

Ägare av vattenområde kan häva arrendeavtalet rörande f iskerätt 

eller avstå från att förnya detsamma, om arrendatorn underlåter att er·-.. 
) ,;,; 1·rr a --f.)5 arrendeavgiften eller på annat sätt försummar 'sina skyldigheter .-

eller ock missbruk8r sin f iskerätt och därigenom aventyrar fiskbestån
det. 

8 §~ 

I 

I I 
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Innehavare bV tiskerätt och hans ruedhjälpcire aga ratt att, dar aet 

i6r Iån0 stredska.tlens utsattande, vittjande och upptagande är av nöden 9 

betraaa annan tillhJrig strand, dock ej tomt, tradgård eller bad

ställe, samt att till torkning u~~lä0ia sina redskap på strand, som 

ej hör till nyss nämnt områo.e eller u.i:i_t.llagsplat s, p.::trk eller odlade 

ägor. Har strandägare anvisat låmpliei,t ställe för berörda ändamål, må 

annan plats ej därtill bega~nas. 

F'ör sltada, som uppkommer vid nyttjandet av annans område enligt 

1 mom~ 9 tillkommer strandägaren full ersättning. 
Strandägaren är även skyldig att mot ersättning anvisa va5 över sin 

mark till fiskevattnet åt innehf:!varen av fiskerätt, där dem1e ej el
jest kan komma till detsamma, samt vid behov upplåta åt honom plats 

tör båt eller båtbryggao 

9 §. 
YrKesiiskare, som dtnjuter ålandsK hembygdsrätt, ar berattigad att 

på lanaskd_l:)t:3t tillhörj.5 ö. stränder, holmar och skär, som ej tillagts 

ensl{:ild lägenhet eller reserverats för särskilt ändam~l, i mån av ut

rym~e få mark åt sig avgiftsfritt upplåten för uppförande av sådana 

riskestugor, oodar, berednin6 shus och torKstallningar sarut båtbry5ga, 

80~ Idr !iskets bedrivande erfordras. 

1andskapsstyrelsen ager att för andaruålet anvisa noaiga owrädena 

~tå i 1 mom. nämnda områden icke till förfogande, är person, som 

yrkesmasbi0 t bedriver lisKe, ber~tti0cid att på annan tillhöriga utöar 

i saltsjön uppföra f'iskestuga, tor:r-· oc111· örvarin~srum iör fiskebragder, 

lagerrum för :i:ångsten sar:ut Icir lsndnint:S nödig brygga, där sådant är 
ndavändigt för hcins fiskeverksamhete 

Strandägaren äger anvisa för andamålet lämplig plats och tillkom

mer honom rätt till full ersättning efter uppskattning för sagda ny-ct
jande av hans fastighet. 

10 §. 
Den som utom bys vattenområde i saltsjön upprensar nytt eller ett 

1maer minst fem nastföregående år obegagnat notvarp, som blivit oanvånd-
, ·•/r. 

bart, skall av· 1andskapsstyrelse.if::-$·~ ansökan bevilja s rått att där en-. 

sam bedriva fiske med not under högst tio är eller, där up~rensnings
kostna u.ernd varit synn8rli.gen s tord, no6st t ju6 o är. 

11 §. 
Vilja flere nyttja samma notvarp eller annat fiskeställe utom bya

rågång och kunna de ej samtidi6 t fiska därstädes, a~a de göra det i den 
0r·drnnö de til.i .f!la'tsen ankommit, dock med iakttagande av att notdrag-
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n.ing av envar i dess tur f'd.r bedrivas endast under ett dygn~ Ej må 

t:'ii 1 ordningen oriö digt up.fJehålla de ! olja.nu. e .. 
12 §. 

410 

rlotlag, som, för ~tt försätta notvarp utom byarågång i för vinter

fiske användbart skick, utfört även annat arbete än 11pphuggning av va

kar, är berättigat att därför erhålla skälig ersättning av övriga, som 

nyttja varpet. 
13 §. 

~ · iske skall så bedrivas, att annans fiskande ej vållas 1 örfåne; el.

ler skada genom att fiskredskap utsattes otillbörligt nära annans 

tidigare utsatta redskap, och så, att fisken ej utestängas frän fre

dat område eller hindras i sin gäng i rinnande vatten~ 

14 §o 
l strömlllar, i:CaL1uler och sådi:ina sund, kallade ledsund, som utgöra 

enda eller huvudsakliga inloppet till innanför liggande vattenområde 1 

~kall den, enligt 1 § i lagen om vattenrätt, i dylika vatten löpande 

kungsådran hållas som 1iskled liksow ock dess dubbla breda så långt ut 

i vattnet utb.iUdr ku.n5så1.1rans illynnin,..:i, u.tt fiskens vandrin6 ej hind

ras, dock på en stradka av ii!.inst 100 weter. u-enom lokal liskeristadga 

eller genomförordning av lanaskapsstyreilisen Kan fiskled rörlaggas 

aven anL1orstädes all där vattnet ar djupast, eller i sund, där kungs

ådra eJ löper, om u.et1ia d.r till I orc.J.el :t'ör 1·iskens vandrinc:;~ 

~· iskled skall städse hållas fri Irån allt;\ slac:, av stående redsakp 

utom lån0 rev och annat krokredskap, ocn fär i övrigt endast mete och 

fiske med håv där förekoilllliae Då särskilda skäl förelige:,a, kan land

skapsstyrelsen dock bevilja tillstånd till fiskleds stängande med visst 

redskap c - Med stående Fedskap avses sådant fiskredskap, som under 

tiden. I ör fisket befinner sig på samma ställe .. 
I kanc.ler och diken, som särskilt anlagts för fiskens gång - fisk

vägar - samt i kungsådra med mindre bredd än 20 meter är allt fiske 

förbjudet, om ej landskapsstyrelsen av sårskilda skäl givit tillstånd 
därtill,., Samma r·orbud gäller aven inom en radie av 100 meter frän in-

,,_.,;r.. 
ocn utloppet av· sådän fisk"väg~ :'J.-1".:.:<' 

~' 

I sund, backar ocn diken, dar, enli~t lägen Olli vattenratt, kun~s-

ådra e J :i: :i.nt1e s, men var del ull I isk såsom brazen och gädda i nämnvärd 

grad uppstiger till lek, skall minst en tredjedel av bredden, där vatt

net är dju9ast, lämnas fri för fis~ens ~ängo 

1 vik, läne;strackt 1järd eller sui:1d, aar ~ungsådra eJ Iid.L1es, men 
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..1.i::iKens gång till ClL11.1c.ns fi.skevatten kan i vasentlig grad hindras av 

botten1ast riskredskaJ?, !år sådant redskap ej utstrackas langre 1rån 

stranden åa 1illl en tredJedel av vattnets bredd vid normalt vatten-

stånd~ - Jlhed bottenfast redskap avses i denna landska1)slag sådana red·

skap som ryssjor och katsor, vilka äro förankrade i bottnen. 

Insjö~ som endast genom bäck står i förbindelse med annat vatten, 

kan med landskapsstyrelsens tillstånd avstängas för visst fiske i 

fiskevårdande syfte, om ej under- eller överby6gare darigenom tillskyn

aas nämnvärdskada~ Det samma skall gälla i fråga om avstängning av 

bäck eller del däravo Genom avstängningen åstadkommen skada skall på 

clnrordran ersättas~ 
2 kap. 

Tillå tlld och törb,judna 1 iskeredskap och .1. iskesatt. 

15 §6 

Vid fiske får ej användas! 

1) sprän~ämnen, skjutvapenJ gifti~a eller bedcivande ämnen eller 

eLektrisk ström~ 

~) risken enbart utirrån säranue redsKclp som lJuster, o~ eJ land

skapsstyrels2n för visst vattenom.råde och viss tid oevilJat till

ståcJ.d hd.rtill; 

3) hcl1i ialler aelvi:a av vav forfärdi~at redskap eller tatare garn

redskap än vad i röljande ~dragraI an6 ives; 

4) ryss Ja, kät sa eller a•1!1at lin:na ilde stå ende instängningsredskap, 

som med undantctg av landarmen, till nägon del är högre an en och en 

halv meter; tillwtånd att för särskilt ±iske få använda högre redskap 

av här nämnd typ kan beviljas av landskapsstyrelsen, om synnerliga 
skäl föreligga; 

5) sådana töremål eller anordningar på bottnen, i vattnet eller ova,g 
om detsamma, vilkas andamål år att skrämma fisken i 1ångstredskapen, 
med i 16 § nämnt undantag; samt 

6) öppen eld eller annan ljuskälla tör att locka f iskene 

16 §. 
Pulsnin6 vid r iske llied nat ellerV!}? t ar tillåten 1rån ooh med den 

l juli till och med dea 15 dpril. ··,. ' •' 

17 §. 
I redskap av 6arn skailil minsta avståndet mellan knutarna, beräknat 

l rän aessas mitt~unkt och då redsKd~et ~r vått och garnet utstrackt 
llien öJ b~ant~ i meuel~al utgöra3 

1) tör !ångst av nors och vassbuk 10 lliilliULeter eller 6U ve;.rv på 

I . 
' 
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60 centimeter sträckt garn 9 

2) för fångst- av strömming ]..4 millimeter eller jJ varv på 60 centi-

meter sträckt garn; 
3) !ur fångst av lax och laxi;)ring 55 r.u.illimeter eller 11 varv på 

60 centimeter strackt ~drn, samt 

4) för 1ån6 st av annan !isk 37 millimeter eller 16 varv på 60 

centimeter strackt garn. 

I ryssja, som ar högre än en meter, skall sagda avstånd vara 40 

w.ilJ.iw.eter eller 15 Värv på 60 cei:1timeter strackt ~arn,, 

..oes1id.u.WJ.elserna i l w.om,, avse eJ ålryssja, håv- eller garnredskap, 

som uteslutande användes for fångst e:.v agnlisk, ~ars eller s_pig6 .. 

Nät, som brukas för sådant andamäl får dock ej ha större höjd än 125 

centimeter. 

Skall ströillw.in0 eller vassbuk hållas levande i not minst ett dygn 

ar aet tillåtet, att utbytq kilen rnoi; en sådan i vilken avståndet mel

lan kL1utarna ej understiger 8 millimeter~ 

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

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

tillstånd av landskapsst;yrelsen, skall minsta avståtj.det mellan knsitarna 

i 1·iskhuset vara 75 millimeter eller 8 varv på 60 centimeter sträckt 

garn utom på en strå.eka av 120 centimeter från dettas fäste vid den 

övriga aelen av ryssjan~ 

Redskap av garn skall vara så teln~, t eller bandat, att maskorna 

däri hållas så öppna som ulö j ligto 

18 §. 
I katsa 9 mjarde eller annat fångstredskap av spjälar, vidjor - eller 

ann&t likartat material skall springornas bredd ej understiga 25 mil

limeter och avståndet mellan bindningarna ej 150 millimeter. 

Mjärde av större tathet får dock aavandas for fångst av neJonöt:?,on, 
äl och kraita~ 

Ovan vattenytan skall ö2vningen på i•10 å.n0 en J. katsa ocn ryssja 

stadse hållas sluteno 

l''ångstredskap av r.u.etalltrådsnat 1·ä ej hava mindre an en och en htllv 

tu.ms mc:.sKor, d.v~s- att avståndet IIJ.ellan knutarnas mittpunkt mätt 

längs m~skstolpen ej rär understiga 38 millimeter. maskorna få ej hel

ler formas så, att de i någon riktning hava mindre genomskärning än 
35 millimet erQ 

I 

I 
11 I 
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De n i föregående mom. nämnda minsta maskstorleken gäller dock ej 

för mörtstuga och andra dylika enbart för fångst av agnfisk avseada 

redskap med en största höjd av 60 centimeter. 
Inskränknin9 i användningen av eljest tillåtna iångstredskap 

och_!.~sått 8 

20 §. 
Under islossningen och därefter till och med den 30 juni är not

dragning och fiske med annat rörligt garnredskap än håv förbjudet" 

Detta 1orbud gäller dock ej strömmingsfiske med not i för andamälet 

utmärkt notvo.rp samt d.riv6 arnsfiske och 1iske med träl i öppna havet 

eller öppen ~vsI jård. 

21 §. 
hedskap, som ar avsett för iånGst av nors eller strömming, får ej 

utsattas på sådan"t ::;;talle eller sådan tid, att jamval annan fisk w 

fångas i namnvärd grad U•ed redskapet., 

22 §. 
Under den tid, få visst fiskslag eller kräfta är fredat, får ej 

redskap särskilt ägnat för fångst av sådant fiskslag eller kräfta 
hållas utsatt i fiskevatten. 

3 kap. 
Fiskfredning och minimått" 

2J § e 

All fångst av gös är förbjuden från och med den 16 maj till och 
med den 20 juni. 

Ut.an tillstånd ci.v landskspsstyrelsen ar det 1örbjuaet att forsla , 

för :rorsaljning UiJ_pbeva.ra, salja, Köpa eller mot betalning servera 

gädda !råa ocn med den ~O april till och med den 15 juni. Landskaps

styrelsen kan dock, om skäl föreligga, . avkorta tiden för detta förbudo 

På ort där ej inom 2 år efter denna landsKapslags ikraftträdande av 

lånaskapsstyrels~n 60dkända lokala skydasåt5arder for lekbraxen vid

tc.€$1 ts, kan lc..na oA.ä.J?Sstyrelsen i'or ojuda 1ån6st av braxen under tiden 

frän och med den 25 maj till och Lod den L5 Juni. 

2~,§r 
... ,._" ~--' ·' 

Kra!taa ar 1·redad ocn längst av den.saw.w.a förbjuden från och med 
den l november till och wed den 20 JUli. 

25 §. 
Utplanteras, på åtgärd av fiskevattnets innehavare eller liled hans 

t illstånd, värdefullt fkskslag eller kräfta i vatten, där sådana ej 

f~rekomma eller äro stadda i tillbakagång, fär under det första ut-

I 

'

1

1 I 
I 

,Il 
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ylQ~t~ringsäret och de sex föl~anue Kc.lenderåren fän~st ej sKe av 

ifrågavarande f iskslag eller kratta~ 

414 

Om förbudet skall f iskevattnets inaehavare kungöra på kommunens an

slagstavla ellt:r geno14 acmons i ortstidningen och årligen förnya kun

görelsen så länge förbudet galler& 

Inpl?nterin~ av fiskslagr som eJ tidigare finnes i insjö 2 bör få 

ske endLst efter tillstånd av landskapsstyrelsen. 

26 §. 
Fisk eller kräfta, som under dessas fredningstid erhålles levan

de och i oskadat skick i samband med annan fångst, skall omedelbart 

åter utsläppas i vattnetc 
~redningsområden. 

27 §. 
]'ör f iskstammens skyddande skall till fredningsområden avskiljas 

ställen, där de värdefullaste f iskslagen i det berdrda enli5t na

turf'örhållan.d ena avgransade 1iskevattn~t 1·orratta sin lek ell~r elJest 

i hö5 grad. U.tJ.i:Jiahä.lla sig ell~r begagna som vandringsväg, samt darjämte 

så stor del av det till sagda ställe gränsande vattenområdet, att fis-

kens gång till och från fredningsområdet ej hindras., 

E'redL11n0 sområde får eJ inneslu"ta Ic.r- eller flottled och så 

vitt lilÖJl10 t ej utstakas r1ara sådc.L< lt::a eller så, a.tt det omfattar 

stranden av upplagspld t s, sandtäkt eller au.11a t I'or liknanae anda

mål nyttjat land- eller vattenområdeo 

Oill utläg5n1n6 av fredningsområde, där fiskevattnet är skiftat, be-

8luta vattenago.rnä genom saru±ålla dverenskoillw.else eller envar Iör 

sitt områdes vidkornUJ.ande och, där fiskevattnet är oskiftat, fiskela

get eller 1iskevårdssa1wuanslutningen. 

Lands;.i.:eipet, fiskelag och fiskevårdssammanslutning äga rätt att vid 

behov, på sätt om expropriation av fast egendom för allmänt behov är 

stadgat, inlösa visst område till fredningsområdeo 

Angående utbrytning av fredningsområde vid skifte av vattenområde 

är särski.lt stadgat. Vid sådan utbrytning skall till fredningsområde 

av aarje fiskevattens areal avs~fl~~ s högst en tiondedel, såvitt möj
ligt i ett enhetligt område på ~-ådana ställen, som i 1 mom. nämnas. 

För fiske~atten, som gränsa till varandra, skall bildas ett gemensamt 

rredningsområde, om å.garna av f'iskevattnet darom överensKowma, och 

skdll harvid till 1 redningsområde avskiljas högst en f emtondedel av 

f iskevattnens sawwanlcigda areale 

I I 

I 
I 

i 

I~ 
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28 §~ 

Där fredningsområde bildas genom e xpro2riation eller vid skiI·te av 

vattenområde, sKall land8Kapsstyrelsen fastställa, under vilken tid 

och pä vilket s~tt riske inom irednin~sområaet skall vara förbjudet el

ler begransat, och lliå landskapsstyrelsen, då rörhållandena undergått 

förånJrii.15, fastställa nya föreskrii'ter beträ!fande fisket inom frerl

ningsområdet~ I fall, varom i 27 § 3 momo säges, lände träffad överE"':1s_, 

kornmelse eller fiskelagets eller fiskevärdssammanslutningens beslut 

till efterrättelse. 

29 §. 
Inom f'redningsområde, som tillkommit på sått i 27 § 4 och 5 mom. 

stadgas, ruå ej sten, lera, sand, malm eller annat dylikt tagas eller 

flottning bedri'Yas eller under den för området fastställda frednings

tiden färd llied båt eller annan farkost ske, d~r tillräcklig flott-

och 1·arled eljest Iin...ies, eJ heller eiLli:lat, varie;enom lisken kan störas; 

förehavas. Dock vare tillåtet att barga sjöfoder efter den 5 juli. 

Inom 1'redningsområde, som tillkomrhi t på annat sätt, må landskaps

styrelsen på ansökan till efterrättelse påbjuda i 1 mom. nämnda in

skränkningc.r. 

30 §. 
~redningsoruråQes granser SKcill a.-10 1vas ui.ed t.Ydli6 a märken, och bör 

karta eller planteckning med utsatt skala u~~6oras över detsamma och 

inäandas till land sxeapsst;yrelsen inmu 30 dagar efter det fredningsom

råudt bLivit utstakat och utmarkt ~ 

UtmärkniLlg och kartla00ning av fredningsområde, som avses i 27 § 

4 mome skall verkställas äV utsedd lantmåteriine,eniör, som vid behov 

äger ålägga fisKelag eller annan ägare av f'iskevattnet c.tt g~nom mär

ken även i vattnet göra fredningsområdets gränser tydliga. Annat 

fredningsområde får utmärkas av fiskevattnets ägare eller av honom 

utsedd person~ 

Om sökande av ändring i utstaknin5 och kartläc;gnin~ av sädant fred-

ningsområde, som nämnes i 27 § 4 mom. skall galla, vad stadgat är om .1 

ändringsansöka~ i rågångsförrätt~~fl~· Om f redningsområde skall göras 
<:inteckning i jordregistret. · .. -:- •' 

lVlinimimått :tör 1isk och krafta. 

31 § . 
Fångst äV risk, som icke 1yller nedannämnda mått från käkspetsen 

till stjärtfenans mellersta strålar, är förbjuden1 

havslax och havslaxöring 50 centimeter; 

I 

I 

I 
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38 centimeter; 

35 
30 

" 
Il 

samt 

Liko.sd ar det f'örbjuaet att f:A.L\:.:ia Kräfta, som ej mäter 10 centime

ter från panntaggens spets till bakre kanten av den utslagna stjär

tens mellersta flik. 
32 §. 

I fångstredskap erhållen levande och oskadad undermålig fisk eller 

kraf ta skall omedelbart åter utsläppas i vattnet. 
Övriga bestämmelser. 

33 §. 
Efter slutfört fiske skall pålar, störar och annat, som därvid 

~1yt"tJats och eJ hor till fast fiskreds..cap, o1ördröjli5e<'1 borttagas 

från vattnet. 

34 §. 
Tillopps~anal eller vattenledning till vattenverk skall vara för

sedd med 6 c..ller eller annan anordnint:S, som hindrar f.isk !rcln att 

koru.ma in i vatten.verket • .nr sådant galler 6 Jort av stavar, !ar av

stanaet mellan aessa ej dverr:.t10 a 25 ruillime"ter, om eJ land. skapssty

relsen tillåtit användning av glesare galler. 

Vid islossnin6 eller issörjebildning kan dock här ovan nämnd an
ordnine, hållas u~~Urd5en. 

35 § 

Uppiöres 1ördämnin~ eller annat byg~aadsverk i vattendrag, fär ej 

vattenståndet utan synnerligt behov så andras eller i övrigt så be

gås, att fiskbeständet i vattendraget ödelägges eller åsamkas bestå

ende skada. 
36 §. 

AngåenJe förbud för förorenande av och annan dylik skadegörelse i 

fiskevatten ar särskilt stadgat. 

37 § • 

..t!ÖI' vattenområde, som bildar en naturlig helhet, eller viss del 

di:irav, kctn gen.om lc.4ndskapsförord~Jt~ lokal f'i.skeristad13a utfardas av 
la.nd;:::;ko...t::Jsstyrelsen. ", ~ · ,, 

I sådaa stadga fä bestawwelser antagas, som avvika från det som i 

detta kapitel föreskrivits rörande fångstredskap, deras användning, 

iredningstider, winimimätt och övriga fiskevärdbn befrämjande Iöre
s~r1Iter., 

38 §. 
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~etinnes sådant vara nödvandigt för fisk- eller kräftbeståndets 

bevarande, äger landskapsstyrelsen rätt att för visst vattenområde el

ler del därav under viss tids 
1) förbjuda eller begransa ~nvii. ndningen av eljest tillåtet fisk-

redskap~ 

2) förordna, att i 17 § nämnda fån5stredska.p skola vara glesare 

än vad i sagda lagrum stadgas; 
3) förlälga de i 23 § nämnda fredningstiderna eller utsätta frednings· 

tid för fisk, som ej ~r fredad eller ock inskränKa eller helt förbju

da visst IiöKe eller kräftiån5st, samt 

4) fastställä ötörre lliin.illiimått för fiskslag, nämnda i 31 § eller 

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

39 §. 
Olli syaderliga skal Ioreligga, ager lcind::ika1-1sstyrslsen rätt att 

för vi~st Vättenområde ei~er del darav uaaer viss tia eiler tills

vidare och via behov på sarsKilda villkor meadela tillstdad; 

1) att använda eljest förojudet fångstredsn:ap eller fångstsatt; 

2) att ui1der Irednii.:ngstid fäne:,a fredade fiskslag eller kräftor; samt 

3) att fånga IiöK eller kräftor, som eJ Iylla stadgade minimimått. 

40 §. 
iör utplanterin~ ~ller annan iiskodlin& samt för vetenskapli~ un

dersökninb eller annat sakligt grundat ändamål äger landskapsstyrel

s en befogenhet att på sätt och villkor, som den bestämmer, och efte~ 

överenskorr~melse med vattenägaren 113 ddela rätt till fång-st av fisk e 1-

ler kräftor i visst fiskevat.ten ~ller del därav under fredningstid, 

i f iskled och fredningsomräde, med förbjudet redskap eller i under

måli5a exemplar. Här nämnd rätt m~ icke pä ann.an överföras., 

4 kape 
Fiskerättens utövande och värden av fiskevatten. 

Allmant stadgände. 

41 §~ 
Inll.ehavare av fiskeratt är pliktig att så or daa vården av sitt fis

kevat·1.,en och sitt fiske, att fis,~~,,pch kräftstammens fort bestånd 
' '·'j,/ 'v 7 ~ 

trygga~ ,., · ·· 

.öedriver ia.J.ehc:.ivare av I'isKerätt I iske eller kräftfång~t _på satt, 

sow dVentyrar 11sk- eller kraitstalliwens fortbestånd, eller tilldter 

f'isKelag användning av fångstredskap i alltror stort antal i samiå.llt 

J:J..sKevatten, k<;in lcindska_psstyrelsen förbjuda innehavare av fiskerätt 

att til.Loviaare, under hi;igst tre är, anvanda si5 ClV sin i'iskerätt el-
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ler ock förordna om f iskerätt ens inskränkning. Lag sam:u1a skall vara, 

där andra föreskrifter för fiskets ordnande i samfällt fiskevatten 

icke iakttagas eller där av behovet påkallad fiskevårdssammanslutning 

ej kan rås till stånd, så ock där iD.tlehavare av fiskerätt i vatten, 

som står i ±örbindelse med annans i'iskevatten, bedriver fiske på så

dant sätt, att det länder annans fiske till uppenbar skada eller ut

gör hinder för annans åtg~rder för det gemensamma f iskbeståndets bi

behållande eller ö~ande i vattendrag, där vardera inaehar fiskerätt. 

Förbudet kån träffa varje fisker~ttsin~enavare, som ar vål~ande till 

att fisKet icke ordnds på satt i aeJ.111a L:indsKapslac:, åsyftas., 

InfJ.an såcte:un förbud meddelas, som i 2 mom., säges, skall vederbö

rande beredas tillfälle att i den ordning landskapsstyrelsen bestäm

mer avgiva förklaring i sakeno 

~öroud, som ovses i 2 mom., SK~ll av landska.J:.)sstyrelsen u~J.)havas, 

dar sKal till dess U.J:!.J:.)ratthållande icke längre f öreli0 ger. vm förbud I' 
och dess upphävande skall kungörelse aaslås på kollilllunens ansla6 stavla t' . I 

Landskapets fiskevatten. 

42 §. 
LandsA:&psstyrelsen ut!'ardar narmare bestawULelser Olli nyttJand.et av 

de !'iskevatten, soui. lyda under landskapet tillhöriga lägenheter. Där

vid skall i f ramsta ruw.ruet yrkesfiskarnas på orten behov beaktas samt 

i andra hand övriga ortsbors~ 

Fiskets ordnand~ __ :h__.9 skiftade vatten. 

43 §. 

Delägarna i samfällt fisKevatten utgöra ett fiskelag. 

Agare till sådän lägBnhet, som med stöd av lagen om inlösen av !'isk- · 

torp (16/24 i rikets förfq) äger rätt till fiske på samfällt vatten

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

Fisk8L;1get åligger att inom sitt område så ordna ±i sket och fiske-

vattnets våra, att fisk- och kräftstawuiens :I'ortbeständ icke aventyraso i 1 

I sådant SJLte bcir fiskelac>et antaga stadgar, som böra understäl-

las lcJ.ndskapsstyrelsens granskningo 

.. ;' ,~ .. § • 
... · :~-·\ ... ;-' ~~ 

0edan omkretsrån icir samfällt ' 1'iskevatten U~.fle,åtts, skall komw.unal -· 

nä1m10.ens i Kowm.unen oruiörande f'örordati Kompetent p .arson, som dartill 

biialli t, a t i:; bevisli6 ea se:uaUJ.ankalla de lagarna i 1 iskevattnct till 

stämma för a ·Gt besluta om f iskelagets organisering, Så snart r®,gå11gen 

f:llutiörts, äcser iorrattaren av rågången darom fordersan11ilast underrätta 

kouu.u.unölnänmdsord1 öranden .. 

.I 
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Kostnaderna för i föregående moment nämnd stämma skall förskotteras av 

kommunen., som är berättigad att av fiske laget utfå ersättning för dem~ 

Samman.komma samtliga delägare ut3n i 1 mom: nämnd kallelse, skall 

stämman ändå anses beslutför~ 
45 § 0 

Vid fiskelagsstämrua tillkommer varje delägare rösträtt efter sin 

andel i vattenområdet, såvi.da icke alla delägare annorlunda överens

koiliw.d ~ 

.H'raw.la6ger delagq_re sa1molika sKal till stöd I år det rci st etal han 

vid f iskelagsstämma krävt, men uppstår meningsskiljaktighet angående 

röstetalet, äger stämman avgöra frågan genom besluto Såvida den före-· 

bragta utredningen ej anses tillräcklig, skall stämman uppmana delaga~ 

rer1 dtt anska.I!ä e11orderli5 tilla66sutrednin0 eller ock beslutE:t. Irån. 

luLltw.ate:cikontoret inrårskaf1a förteckning över de tvistiga andelarna 

j_ vatteaområdeto .E'ör rorteckningen erlae;5 es eJ lösen~ Jver i dettd 

llioment avsett beslut får den, som är missnöjd med detsamma föra talan 

såsom i 53 § s~adgas. 

Kan i 2 mom" namnd 1örtecKning icke av ~antruaterikontQret utgivas ; 

skall för lantwäteriingeniör utverkas förordnande att vid stämrua ( · 

klå platsen uppgöra lårteckning över fiskelagets aelägareo 

46 §. 
Fiskelag äger för ett år i sänder välja för sig styrelse jämte ord

förande och viceordförande~ 
Styrelsen äger bevaka fiskelagets fördel och företräder i ärenden 

rörande fiskevattnets nyttjande och vård fiskelaget mot enskild del-· 

ägare och tredje man. 
Rättegång angående fiskevatten får av styrelsen anhängiggöras, då 

delägarnci vid tiskelagsstamma härom fC;l.tto.t beslut~ Delägare, som v ~. d 

Stämman lliOt SciE,t beslutet, får ej päf QrclS Kostnad 1 dr målet S U tl'öran

de, överstie;anae vardet av den f'ördel, som kan visas hava genom rät

tegången tillförts honom såsom delägare i f iskevattnet, 

Där styrelsen eller fiskelagsstämma besluter, att rättegång be-
. ,.r., 

traif o.nde I iskevattnet icke skaf~~~tl.~ledas' ar delagare likväl berät- 11 

tigad o.tt utfdra talan i aaKen. Vad ddrvia vinaes, tillfaller f is~ela

get, och ar varje delä~are pliktig att intill vardut av nonom tillfal

len fördel deltaga i rättegängskostnadernap 

Stamo.i.ng, orr:entlig ruyndighets päbud eller annat meddelande skall 

anses hava del0ivi~s Iiskela5 och dess styrelse, så snart styrelsens 

ordrörande eller viceordförande i ldE:Sa ordnirl.6 ! 'ätt del därav, och 
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äga dessa tillse, att saken i god tid bringas till delägarnas kän

nedom , 
47 §., 

Fiskelag, som bes~år av högst 1em delägare~ ar berättigat att ut

öva sin verksamhet även utan styrelse, i vilket fall dennes åliggan

den skola handha vas av f iskelagsstämman, och är med avseende å sådan 

stämma gällande} vad om fiskelags styrelse år föreskrivet o 

~ · iskelaget ar dock även i detta f e1ll plikti5t att utse ord!'öran

de och viceord1öranae. 

48 §. 
Vid f iskelagsstämma må delägare vara företrädd genom fullmäktig, 

Ej må dock nå5on upptåfäda med fullmakt på tlere ån en delae:;äres vagnar .~ 

~rende, soru icKe kun0 Jorts i Kallelsen, skall icke gå till avgö

r·dnde på stailllilan 

Vid stämma skall 1·öras protokoll, som bör Justeraso 

49 § ~ 

båsou1 i 1sKelags:;,ta14wäS beslut skcill gälla den ruenin5, som erhållit 

högsta röstetalet a Falla rdsterna lika, galler den mening, som bitratts 

av de 1 le sta narvarande, . .E'alla rö st erna även enligt denna beräknings

grund lika, är den menin~ gällande 1 som ordföranden bittatto 

Då fråga är om vattenområdets nyttjande til l fiske på annat sätt 

än att varje delägare eller innehavare av dennes fiskerätt själv idkar 

fiske i vattnet enligt vad fiskelaget tidiga~e bestämt, fordras dock att 

beslutet omfattas med minst två tredjedelar av det vid omröstningen 

avgivna sammanlagda röstetalet och minst av en tredjedel av de röstan

de delägarnae Därest delägarna åter skola åläggas att erlägga viss mot 

envars andel av vattenområdet eller antalet redskap svaranae avgift 

t ill "tackande av fiskelagets ut 0 i1ter eller till hopbrin0 ande av eri -fon.d 

för bes~Lidande av vissa åtg~rder Idr iisKevattnets vård, Ioraras att 

beslutet sKeill omfattas ru.ed minst två tredjedelar ev de vid omröstnin

gen avgivna rösterna~ 

I 1'öregående moment nämnd avg:i,~t_ kan utan dom eller utslag utwatas
1 "' i. :7 ~~.;~ 

J:)å t>at1i om utskylaer ar stadgato "• ~ •' 

U-caLl ninder av vo.d 1 l mom., säges, kan i 1 isKelags stadgar bestalllilläs; 

att val, som förrättas vid 1'iskelags:;,taruwa, sKola törsi05å med till

l ampnint:S av }lroportj_onell t valsä tt. 

50 §. 
Användes 1 iskelags fiskevatten på a rrnat satt an att varje aelagare 

eller innehavare av den.1es Ii :.:;keratt idkar fiske på sätt fiskelaget 

I 

I 
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närmare bestämt, skall inkomsten därav~ såvida alla delägare icke an

norlunda överenskomma, fördelas mellan delägarna efter deras andel i 

vattenomradet 1 såvitt den icke erfordras för bestridande av fiskeJa

get s u tgi1tero 
I fiskelags stadgar kan bestämmas 1 att delägare i fiskelag eller 

annan person 1 vilken ådmmts straff för brott mot stadgandena om fiske : 

genom beslut av f iskelagets styrelse för viss tid 1 h~gst två är åt 

gån.6 ea Kan 1örklaras i'örlustig si.n ratt att bedriva fisKe i fiskela-

51 §. 
Ordförande för fiskelags styrelse skall sammankalla extra stämma med 

delägarna i fiskelaget för visst U.P.Pt:Sivet årende, därest sådant päyrkas 

~v aelagare, iöretradande minst en tiondedel av 1iskelagets röstetal~ 

.Hal' ej stäm1.J..i.an hållits senast inom en Lllå.nad firän det ordiörande be·· · 

visligen gjorts underkunnig om närunaa yrkande, a 6 er landbKapsstyrelsen 

beu1y ndie,a aågon bland sökandena att sammankalla stämman. 

52 § e 

Så.dan invånare i by, som icke tillhör !'iskelae:,, ager rätt ~tt erhå.'l. , 

la särskilt tillstånd att inom område, som av fiskelaget anvisas, be

dri.va husbehovsfiske på sätt ftskelagsstämruan i'ör varje år besluter , 

Till sådan fångst berättigad är pliktig att för bestridande av kostna

derna för åtgärder, som avse f iskevattnens vård, erlägga av f iskelaget 

bestämd skälig avgift 1 vars storlek står i relation till den del han 

åtnjutit i avkastningen frän fiskslagets fiskevatteno 

Besluter fiskelag på grund av f iskevattnets ringa avkastning eller 

av andra giltiga skäl, att i 1 momo nämnt sårskilt tillstånd icke be

viljas, skall ärendet ofördröjligen underställas landslcapsstyrelsen 

för avgörctllde., 

Den, som ar missnöjd med beslut röranae belo~~et för den i 1 momo 

avsedda avgiften, är berätti5c;i,d att inom trettio dagar efter erhållen 

del av beslutet skriftligen underställa ärendet landskapsstyrelsens 

prövning 1 och skall utredning om att avgiften erlagts samt om tidpunkten 

här! ör bit Og8S t1 ::-v::~) 
l! 'isKi;;le10 kan bevilJci aven annat an l 1 mom~ naw.nt sarskil t tillständ 

till fiske under viss tia inom :tiskelai:,ets område., 

Beslut om beviljande av sarskilt tillstånd fattas på sätt i 49 § 1 

ruom ~ säges , 

53 §. 
Delägare i fiskela5i vilken ansar, att av ±iskelaget eller dess sty-

11 

I 
I 

I 

I 
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relse fattat beslut icke tillkommit i laga ordning eller att detsamma 

annars är olagligt eller innebär ett överskridande av fiskelagets be

fogenhet eller äränker hans rätt 1 är berättigad att föra talan mot 

detsamma medelst stämning, som skall tillställas tiskelaget inom sex

tio dagar, räknat från den dag han av beslutet erhållit del i laga 

ordning" Då klandertalan anhängiggjorts, äger rätten förordna, om skäl 

därtill föreligger, inaan arendet slutligt avgöres, att det klandrade 

beslutet icke okall brin6as i verkstalli5het~ 

Hart, som är lliis8nöjd med rattens utslag, äger söka ändring däri i 

för tvistemål stadgad ordningo 

Ane;ående besvär över påförande av i 49 § nämnd avgift är särskilt 

stadgat,, 

54 §. 
Ar samfällt Iiskevatten så vidsträckt eller splittrat, att efterle~

•lc:,d av enhe t lig ordningsstadga är förenad liled svårighet, kan tiskel.aget 

fö:c vissa år U.iJ.J?dela sig _på deJ.liskelag. För fattande av beslut om upp·

delniLlc; eriordras sauö.'1 röstmajoritet, som enligt 49 § 2 mom, är av 

nöden icir beslut om vattenområdes nyttjandee 

Del1iB~~la5 verka, Värt inom sitt område, såsom självständiga fiske

lag. 

55 § .. 

Därest icke delägare i samfällt vattenområde överenskommit eller i 

laga ordning fattat beslut om vs. t tenområdets nyttjande för annat än

damål än Iiske, och vatteaområdet ej heller underkastats godemannaför

valtning, kunna delägarna vid fiskelagsstämma besluta i angelägenhe

ter, vilka angå u_pptagan.de av sten, lera, sand, malm eller annat dy

likt frän vattenområdet, dettas utarrenaerande för flottning, upplagring 

elLer ännat ändamålj Jakt och insallilin~ av sjöfoder på detsamma sänt 

tillvo.rc:.tagande av darstådes anträffat trävirke eller annat e;ods aven

som anni::ln i::lnvåndning av 011.1rådet .. Beslutet, beträffande vilket i till

lämpliga delar är gällande, vad om fiskelags beslut är stadgat, kan av
se en tid av högst fem år. 

5.!p:~ c§. e 
·· . ...;...·· ..... 1 ,,1. 

l~c:u·lllare föresKriI ter om or~arlisi::l tionen av :t iskelag, som skola bil-

das i enlighet med denna landskapslag, samt om inn~hållet i de ste1d6ar, 

som 1isk~la~ äger anta~a, utfärdas av landskapsstyrelsen, som även 

~kall til.1.häneiahålla stadgaformular och annan instruktion för fiske
lagens organisering., 

.Fiskevårdssammanslu tningaro 
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57 §. 

För åstadkommande av enhetlig fångst av ekonomiskt värdefulla fisk

sla6 eller ändamålsenlig vård av fiskevattnet i sammanhäng~nde och i 
naturavseende likar~ade vattenområden kunna fiskelag och eriikilda fisk 0

-

vattens ägare, som äga fiskevatten i det berörda vattenområdet, bilda 

en riskevårdssawwansluthinge 

58 §. 
iris.kevårdssaumiansl.u tnini;S kan bildas på initiativ av landskapssty

relsen eller av vattena~are i det berörda vattenområdet. 

Då fiskevårdssammanslutning är avsedd att bildas, skall initiativ

tagaren ~enom minst två veckor i f örvä~ utfärdad kallelse SciwwanKalla 

de vattenagaJ. e, vilka b1;;röras a.v 8. tgarden, I dr att harow. overenskomlI.la 

neslut om biladnde av tiskevårdssaw~~nslutning fattas i enli6 hdt w.ed 

de narvarande eller befullmäktigade vattenai:Sarnas byamål med en.t{el röst

övervikte 

I I 

K.a.a beslut om bildaLld.et av f iskevårdssalliillanslutning ej fås till 

stånd, är initiativtagare berattigad att an.mala saKen till landskaps- I, 
styrelsen för vidtagande av de åtgärder, de,rn.a finl1er laglie,en påkal-

J. ade. 

59 § • 

.Avtal om grundande av fiskevårdssammanslutning skall upprättas 

skriftligen och underskrivas på varje medlems i sammanslutningen väg

naro I avtalet skola medlemmarnas röstetal och inbördes delaktighet i 
föreningens inkomster och utgifter angivas, varjämte däri skall ingå 

sådana föreskrifter beträffande fiskredskap, fisketid 1 fiskesätt samt 

inrättandet av fredningsområden och fiskleder samt fiskevårdens hand

havdnde i övrigt som berin,ias nödvändiga utöver de i lag bestamdao 

l'vied e;ivseenae å varje ili1;;dlems :i.:·ötit(.;tal och andel i safililldG.slutnin6 ens 

inkomster ocn utgifter må anaring senare göras medelst skriftligt av

tal meClemmarna emellan, dock ej innan fyra år förflutit, sedan samman
slutningen grundades. 

60 §. 
::iedci!l i 59 § namnt avtal komrrri~)"\i ill stånu, skall stadgar ar1gagas 

A:· ·~· "'"' • " ;. 

av ~ammanslutningen och Iastställas av l~nds~a~sstyrelsen. ~illika 

skola en eiler flere sysslomän utses, vilka det åligger att verkställa 

de beslut , so~ Iattas vid 1öreningsmöte, ifall ej ledamot av interims
eller ordinarie styrelse utses for ändalliålet. 

61 §. 
neslutanderätt i riskevårdssalliillanslutningens angelägenheter kan ut-



-19-
övas av en delegation, som jämte suppleanter utsetts vid fiskelags

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

en eller flera företrädare för fiskevårdssammanslutningens enskilda 

1iskevattensägare. 
Del gationen väljer inom sig st~r e lse samt styrelsens ordförande 

och vi 1eordförandeo 

11 

Stänmin6 , of f entli0 LUyndighets _pd bud och aH.i.;:. t meddelande skall 

anses havö uelgivi ts sauuuci.nslutni.10 en, sä. anart styrelsens ora:töral'J.- I. 

cte eller viceordtörande i lciba ordnin~ fått del därava 

btyrelsen företräder samruanslutningen gentemot enskild medlem av 

deflS8UJ.I11a och tredje mano 

bes"tår sar.uw.anslu"taiai:;, av högst lero. medleuiwei.r, w.å utsedd delei;:Sc."tion 

utgörG. d8~ö styrelse~ 

62 §. 
Styrelsen åger utlysa samwantrade med tiskevårdssamlu.anslutningen 

eller dess delegd"tlon, då LUinst en 1 emtedel av dess me dlenliuar _påyrkat 

bc:i.u .. LUäntra"de för behandlia5 av visst U_t.1.Pc,ivet arendeo 

.tia.L ej samhlantrade hållits inom en månad efter det styrelsen bevis-· 

li;:sen. uu.uerrattades om nämnda yrkande, åger landskapsstyrelsen bemyn

diga nåE;,on bland sökandena att sammankalla sammanslutningen eller dess 

delegation ,, 

63 §. 
Medlem av fiskevårds sammanslutning, som anser, att beslut av samman

slutningen eller dess delegation icke ti.llkomlliit i laga ordning eller 

att detsaillr.ua annars ar olagligt eller innebär ett överskridande av sam

manslutningens eller delegationens befogenhet eller kränker hans rätts 

är berättigad att klandra detsamma medelst stämning, som skall till

stallas sammC1nslutningen inom sextio ciat§a.r, rakno.t från. den da.0 hal; 

c.v beslutet erhållit del i laga . ordning .. Då klandertalan anhängiggjorts 1 

äger rätten förordna, om skäl därtill föreligger, innan ärendet slut

ligt avgöres, att det klandrade beslutet icke skall brin~as i verkstäl
lighetc 

.Part, solli ar missni;ijd med ratt.~s utsla6 i so.Ken, a 6 er da.ri söka aLld-
··-~.--..... ;•~"lJ. 

ri.ng i för t·vistemål stadgad ordrl.ingo 

64 § ~ 

Vad i 50 § 2 mom~ och 52 § är stadgat om fiskelag, skall äga mot-

8V ard..oue ti.l.1-arupnin6 .Qå Iiskevårdss~millanslutning, därest beslutanderät

ten i iråe,or an~}i.ende bedrivande av i'iske på iiskelagets område i en-· 

lighet med avtalet om bildanae av fiskevårdssallimanslutning övergått 

11 

I 

I 

Il 

I 
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från f iskelaget till fiskevårdssammanslutningeno 
65 §~ 

Upplöses fiskevårdssammanslutning, skall dess genom verksamheten 

ho"9bragta egendom skiftas mellan medlemmarna enligt den överenskomna 

grunden i ör delaktighet i sammanslutningen~ 

5 kapo 

I.EP~E.av av .. 9..9h hanj._El.t-~e d_!];_?k 09Jl tisk.EJ'odukt e~':.. 
66 §o 

425 . , 

} ·:i::c:dctcJ 1 isk eller li:ra:r.:ta under dess 1·redningstid eller unaermålig 

kräfta och undermåliga exempldr av fisk skyddad av minimimått får ej 

för försäl,jni ng hållas i förråd, transporteras 9 säljas, köpas eller 

mot betalnin0 serveras, med undantag ava 
1) tisk eiler J:(ra.Itor 1 sow. J?å gruna av Särskilt i 39 §. namat till

ri;ctei.n.d rä törsalJoö Ullder frednin6 stid eller i unaermäli0 a exem_plar~ 

2) i tiskodlingsdowm eller -ansi:;aJt UJ)iJI ödd I isk eller krät tor, 

samt 
3) tisK. t::ller kraf'tor, som 1 ärlbät s l ör f j_sko dlings- eller vetenskapw~ 

ligt ändamål wed därför beviljat tillståndo 

Innehar någon vid ingången av fredningstid för fisk eller krafta 

rörräd därav
1 

som tidigare blivit lagligen tångat, vare berättigad att 

innehava, forsla och salubjuda detta rörräd under de sex första dyg

nen av fredningstiden, eller, där förrådet utgöres av fisk förvarad i 

frysinrättning, under hela fredningstiden. 
Den, som håller i förråd, sänder, forslar~ saluhåller eller köper 

fredad eller unaermålig fisk eller kräfta, åligger styrka 9 att han, 

enligt vad i denna paragraf säges, har rätt därtillo 

67 §~ 

Utom ±ör utplanterin.s, vetenskapli6 undersöknin5 eller transito-~ 

transJ?ort r·år icke till landskapet in! dras uncJ.erlliä.liga e:x.em_plar av 1 isk 

eller kräfta och ej heller Iredad fisk eller kräfta under dessas fred

ningstid, om ej sarskilt tillstånd här~ör erhållitso 

68 §o 
.P.olismynaigheten _på den ort, 9,~r under fredningstiden saluhållen 

' " i ."/ _ ~;1~, 

eller i J:ic.na el I öreKOwwatlCl e unåe;rifu~ ~ti0 I isk skall I·oryt tras eller dar-

ifrån den Iörsändes, cit:,~r · påbjuv.:..<. i'isi-.:ens IBarkniae, på lampli5t satt> 

där det för övervakningen ar av nöden ,. Ar fisKens märkning styckevis 

!brbunden med os~alig kostnad, skall märket anbringas på transport

eller försäljningslådan~ 

69 §. 
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Landskapsstyrelsen äger genom landskapsf örordning utfärda närmare 

bestammelser om behandling, förpackning och forsling av samt handel 

med ~isk och kräfta ~vensom därav ±rawstallda 2rodukter, så ocK om 

nödi6 övervakning och kontroll av sådaa behandling och handel. 

Till iörebyggande av Sillittosam fisk- eller kräftsjukdoms spridning 

kan landskapsstyrelsen för viss tid eller tillsvidare förbjuda eller 

inskränka forsling, hållande i förråd, salubjudande samt iru:·örsel till 

och utiörsel 1r~n laadskapet av f isK och krafter, sd ock betra!'tande 

1L,yttr.nn6 1·rån ort till ar11.1an av redsKap, som anvants till fånE'Sst, 

föl~ciring och f orslin~ av desammao 
6 kap. 

0vervaKni,E.Q._och omha•ldertagande av gods.!. 

70 §. 
~rtap~as nä 6 on på bar gärning med riske i vatten, v 'ari hGn icke äger 

ratt att idka av honom bedrivet fiskej eller anträffas i fiskevattert 

eljest fångst.redskap, som ej tillhör någon till fiske berättigad, är in ... 

nehavaren av fiskerätt, så ock vattenområdets ägare eller arrendator be

rättigade att omhändertaga båt eller därmed jämförligt f ortkomstmedel 

och redskapt som vid sådant fiske använts, samt den darvid erhållna 

fångsten ~ Detsamma skall gälla dår delägare i gemensamt 1iskevatten 

eller arrendator av f iskerätt uppenbarligen överskrider sin !'iskerätt 

eller vid fiske använder sig av förbjudet redskap eller fångstsätt eller 

ock bedriver fiske pä plats, där detta ar förbjudet, eller på otillåten 

tide Omhå.aaertagaren är sKyldig att på c::(a.tordran U.1?.J?esi va sitt ncimn och 

sin adress ., 

Önskar innehavare av f iskerätten eller gattenområdets ägare eller 

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

sow naw.Llas i 72 §, behålla båten eller det darmed jämförliga !'ortko: ... "t.~ 
medlet och reds~apen, intill dess den, som dem bega5nat, styrkt sin 

identitet och erlagt lösen med ettusen markP ~rlag~es denna eJ inow en 

månad från det anmälan hos vederbörande poliswynd15het t:SJOrts om båtens 

ocn redsket_pens omhanaertagande av innehavaren av fiskerätten eller äga

rt:n e .Lltr arrendatorn till vatter.t~.ådet, sKola de tillfalla denne .. 
. ./ :,...._.1• ') 

Önskar inL1ehavare av 1iskerätt ~eiler ägare eller arrendator av vat-

tenområde, att åtal väckes, skall han sncirast möjligt överlåta det in

nehållna godset, fångsten undant a c 0n, åt polismyndi5heterna för för

varing, till dess säkerhet ställts för erläggandet av böter, skadestånd 

och rättegångskostnaderu Kan överlåtelse icke utan olägenhet äga rum, 

skall om goaset och den plats, där det förvaras, lämnas meddelande till 
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poli smy ndighe ten~ vilken äger bestämma, 

dess sa5da säkerhet blivit ställd~ 
71 § ,. 

huru godset skall förvaras, till 

Där innehctV8.re av ·fiskerått el.Ler 8 0 <;1,re eller arrendator av vatten

område tillkow.liler rätt att omhano.ertaga båt, redskap och fångst~ får 

denna rätt utövas jamväl av vakt, som av honom tillsatts, eller hans 

övriga husfolk, av delägare i samfallt fiskevatten samt av fiskelag, 

fiskevårdssaw:manslutnin0 eller av kor:uraun anstalld ..i:'iskevakt, så ock, 

där landskct..cJet ager f'iskeratt 7 av polisw,yaui6 het och den, på vilken 

det ankomwer att på sådant OlilI'åde övervaka e± tar levnaden dV stadgandena 

om f iskeo 

72 §. 

har oa t, redskaiJ e .Ller fånget, sow. enlie;t deL1.•la landskapslag skall 

tillfalla staten, omhäauertagits, är omhändertagaren pliktig att därom 

oförtövat 6 ora anmälan hos polismyndigheten på orten. Kan det befaras, 

att sådan fångst blir förskamd, får han, sedan den värderats av två o

jäviga personer, försälja densamma, och skola de influtna medlen oför

dröjligen tillhandahållas vederbörande polismyndigheto 

73 §o 

Är fiskredskap olagligen utlagt i f iskled eller annat vatten, där ut

övande av fiskerätt är förbjudet eller begränsat, är polismyndighet, så 

ock edsvu~ren fiskevakt, pliktig borttaga sådant redskap på den skyldiges 
bekostnad. 

7 4 8 ,. 
Polismyndighet eller annan i 71 ~ namnd edsvuren 1isKevakt äger rätt 

att på strand, i skjul, i båt eller vatten granska fiskredskaps lagenlig

het liksom aven försäljares förråd av fisk och kräftor~ 

7 kap. 

Stra11·bestarm11els er. 

75 § e 

Var, som i strid med denna landskapslag eller med stöd darav utfär
dbde bestalliillelseri 

1) i:l.nvaill,ler 1·örbjudet långst~~,,~ eller redskap eller håller sådant 
., . '·~~· l: 

redskap i båt, på strand, i strands~(jul eller anr1orstäaes, dar det är 
lätt åtkomli6 t !ör fångst; 

2) olovligen 1iskar i kungsädra eller annan fiskled eller eljest 

inom fredat område eller använder i och för sig lovligt fångstsätt eller 

redskap i vattendrag eller inom vattenområde, där dessas användande är 
förbjudet~ 



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

håller redskap i vatten; 
4) fångar undermåliga 1·iskar eller Kräftor; 

5) olovli~en innehar, Iorslar, försailaer, till avsalu uppköpar 

eller håller, r.orsäljer eller mot betalning serverar fredade eller un

dermåliga fiskar eller kräftor; 
6) mot landskapsstyrelsens eller domstols förbud idkar fiske; 

7) åsidosätter bestdwhlelserna om oe anordningcir, som tillopps.Kanal 

ellc;r v ci t-i:;t;;nle dninb s:cola anbringas, 

straffes med högst etthunura dagsböter, varförutolli förbJuuet redskap 

eller ddl darav eller dess varde ävensom oililvlig transport- eller han~ 

delsvara vu.re I 0rbrut.nt:h Har vid fiske använts sprängämne eller ära om

ständigheterna elJest syn11erlie!ien försvårande, ar straffet minst sjutti.Q. 

few dagsböter eller :t'angelse ej över två år, och skall i dessa fall 

jåmväl olovligen anvant, eljest tillåtet redskap och vid fiske begagnad 

bät eller dessas värde dömas förbrutna. 

Den, som annorledes än i 2 memo sägs, bryter mot denna landskapslag 

eller på grund av densamma utfärdade bestämmelser, straffes med högst 
sjuttiofem dagsböter, såvida icke gärnin5en annorstädes i lag är belagd 
med strängare straff. 

Därem, till vilket straff den skall vara förfallen, som olovligen 
fiskar i annans fiskevatten eller på fredat område inom detta vatten 

eller överskrider den rätt honom säsom delägare i samfällt fiskevatten 

eller såsom ar1enddtor eller utövare av fiskeratt w.ed in11ehavo.rens av 

fiskevattnet tillstånd eller på anaa.1 grund tillkommer eller ock bryter 

träffat avtal eller beslut om utövandet av fiskerätt eller annorledes 
kränker annan tillkommande fiskerätt, stadgas i strafflagen. 

76 §. 

Den, som utdn tillståna i riskev~tt~n ut.släpper för !isket skadli~ 

1isk eller anaat djur eller avsiktligt och olovli~en å f isKevatten 

vållar annan skada, varå ej enligt annat lagrum täljer strängare straff~ 
stra!fes med böter eller fängelse. 

Särskil.a.2 stadganden. 
E. ,.; , ') rrr§. 

Uppstår tvist om utövande av fiskerätt, ordnandet av fiskevattens 

värd eller annan fiskeangelägenhet, äger rätten döma därom, sedan den 
Vid behov införskaffat utlåtande av fackmyndighet. 

78 §~ 
Har endast enskild rätt förnärmats genom i denna landskapslag nämnt 

j l 
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brot t, skall åtal ske blott om målsäganden anmält saken till åtal. 

79 §. 
Vad 6enoil.J. olovlig fåDt,öt erhålli i..s eller värdet darav ar 1 örbrutet 

och sksll tillialla den, vars Iiskerätt förnärmats, eller, där fångs-

ten er~llits av delägare i samfällt fiskevatten, de övriga delägarna 

i saw.wa fiskevatten, såvitt dessa ej till aanan överlåtit sin f iskerätt r 

JJock sKc..11 1ån6 st, som erhållits u11u.er fredn1n0 stid eller från omräJ.e, 

I 
I 

-I 

dar Il::;Ke enligt 14 § ar rörbjudet, så ock unuermålig eller liled fcirbJudet 

fångstreds ·kop åtkowrnen Ic:1.ngst eller varuet av I8.n6 sten tillralla stats- \ 

verket,, 

Olovli6 trat41ort- eller hc..ndelsvara, som dömts förbruten, så ock red-
1 sKap och båt, som r·örklarats förverkade, till!al+e statsverket • 

.Förbjudna fångstredskap eller delar av dem skola göras till fiske \i l 

obruKbara ., 

80 §. 
Är i låda eller förpackning av annat slag eller i sump, vari fisk 

eller kräftor förvaras, forslas eller saluföras, minst var tionde fisk 
eller kräfta fredad eller undermålig, skall hela innehållet dömas till 
stateno 

81 §. 
Tredskar någon att fullgöra honom på grund av denna landskapslag 

åliggande förpliktelser, a6er 18nds~:a~sstyrelsen befogenhet att tvinga 

honom därtill vid vite eller läta utfdra det !drsuw.~ade på unuerlåtarens 
bekostnadt 

82 §. 

Ej må någon med farkost överfara utanför allmän f arled utlagt fisk

redska.fl, dar detta utvisciS d V tydli6t ma.rke. Såsom såda11t marke aases 

i saltsjön mcirKj styv 1lci66ci, eJ understi6 ande trettio centimeter i 

kvadrat samt la.stad å ilöte, som skJuter wiast halvannan ~eter över 

vattenytan, samt i annat vatten flöte, up_t.Jstigande minst en meter ovan 

Vattenytan. Om marken, som skola användas under mörker, är särskilt stad
i§:,at. 

Vj.rkes1'lott e eller maskindri vafl?:;.; } ar kost får ej gå närmare dylikt 
_.,. '\ r 

r edskap än l emtio meter, dar ej 'cietta på . grund av trång far led är ound-
Vikligt~ 

Angående de ljussignaler, som f iskefartyg och fiskebåtar skola föra, 
är särskilt stadgat~ 

83 §. 

Har til~ följd av strömsättning eller annan orsak en fiskandes red-
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skap så hopsnärjts med aa~dns, att redskapen ej Kunaa åtskiljas, utan at t 

skada av betydenhet tillio0 as dem eller att alla redskap saillt1a16 t upp

tdgas, skola de Iiskande gewensamt åtskilja eller upptagi redskapen, 

om ej sådant hinder föreligger som överhängande fara för förlust av 

redskap, båt och liv till följd av storm, eller att ag~rea till de red

skap som hopsnärjts wed ens egna, icke utan större ol~genhet kan till

kallas~ 

Kan åtskilJandet ej sKe 5enom att e5 et redskap skadäs eller kapas, 

får den fiskande också med annans redskap vidtaga av omständigheterna 

påkallad ätgard, utan att docK darvid välla större skada eller förfång 

an noden kräver. Har aetta icke iakttagits, sKall den som ätskilt eller 

u~ptagit redskapen åt annan ersatta aen härvid uppkomna skadan. Vad som 

på an.1ans redskap vid åtskiljandet blivit löst eller kapat, skall ome

delbart åter sammanknytas, och där det för ägaren ar bäst, må upptaget 

redskap efter åtskiljandet åter utsättas på sin platso I annat fall äger 

den som upptagit annans redskap så begå, att redskapet jamte däri befint- 1 

lie; f'ångst utan tidsutdräkt kommer ägaren tillhanda. 

84 §. 
Stadgandena i denna landskapslag, förutom beträffande användningen 

av förbjudna fångstredskap och fiskesätt, äga ej tillämpning på fiske 

i insjö, som unaerlyder en enda lägenhet, och som ar helt sluten eller 

står i förbinuelse med annat fisKevatten endast genom back eller dike, 

dar r·isk ej i näm.nvard män kan U.1:-•.fl- och i.1ed5å. iisk och krå.±tor, som 

där fångats och ej fylla stadgat minimimått, så ock under allmän fred

ningstid erhållen fångst, får ej utan landskapsstyrelsens tillstånd för

säljas eller annorstädes iorslas. 

85 .. 

§ängstredsKap, som enli~t denna llindsk~psla~ ar förbjudet, ~år icke 

utan särskilt tillstånd förfardigas eller saljds inom ländskapet. 

86 §~ 

. .t!'J.sKrt:dskap, som baYisligen anskaffats f cire de!rna landskapslags 

ikraftträdande och då v~r lagligt, men är i landskapslagen förbjudet, 

får fortfarande w.e d iakttagancte · 1f~_:~vri5t av landskapslagens stadganden 
. + • 

användas under tre ärs tid efter landskapslagens ikraftträdande. 

87 §~ 

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av 
denna landskapslag utfärdas av landskapsstyrelsen. 

88 §. 

Genom denna landskapslag upphävas samtliga landskapslagar angående 
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anaring av fisk~ristadgan av dan 23 juli 1902. 

Mariehcima den 25 novembar 1954· 
Få stora utskottets vägnara 

~ )I , ter Johansson. 

/ 
Närvarande i utskottets ord:töranden Carl Holmqvist, viceordföranden 

Hugo Carlsson samt ledamöterna Gunhild Berglund, Anton Fällman, Trygve 

Johansson, Helge Klingberg, Bertel Söderlund och Wilhelm ~ilen ävensom 

suppleanterna Ferd. Sjöstrand och Jan Erik Eriksson. 


