DITT KVITTO ÄR
DITT FISKEKORT
● Som verifikation på att fiskevårdsavgiften är

betald kan du skriva ut ett papperskvitto eller spara
kvittot t.ex. på din smarttelefon eller någon annan
mobil enhet. Kom ihåg att alltid ha kvittot och övriga
eventuella fisketillstånd med dig när du fiskar.

● På uppmaning ska du visa upp tillståndet för

fiskeövervakaren. Om rätten att fiska baserar sig
på ålder, måste du kunna bevisa din ålder.

FISKEREGLERINGEN
BASERAR SIG PÅ
INFORMATION
● Enligt den nya lagen om fiske är fiskeregleringen

det centrala verktyg som man använder för att
förvalta fiskbestånd.

● Användningen och förvaltningen av fiskresurser

bygger allt mer på information som samlas in om
fiskbestånden och fisket. Planeringen av hållbar
användning och förvaltning av fiskresurser hör
till fiskeriområdenas uppgifter.

MER INFORMATION
● Eräluvat.fi

nätbutiken för fisketillstånd
Avgiftsfritt servicenummer 020 69 2424
eraluvat@metsa.fi

● Kalat.fi
● Kalastusrajoitus.fi

begränsningar av de allmänna fiskerättigheterna

● Centralförbundet
för Fiskerihushållning

09 684 4590, kalastus@ahven.net
ahven.net

● Finlands Fritidsfiskares

Centralorganisation

rådgivning på finska 0400 946 968
rådgivning på finska och svenska 045 110 2126
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi
vapaa-ajankalastaja.fi
ottiopas.fi

● Närings-, trafik-

och miljöcentralerna
NTM-centralen i Egentliga Finland
0295 022 500
NTM-centralen i Norra Savolax
0295 026 500
NTM-centralen i Lappland
0295 037 000
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LAGEN OM FISKE
Till nytta för fisken och fisket
Lagens syfte är att trygga den
naturliga reproduktionen för fisk
och goda fiskemöjligheter.
Livskraftiga fiskbestånd används
på ett sätt som är ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbart.

ETT ENKELT
TILLSTÅNDSSYSTEM
● I fiskevårdsavgiften kombineras den tidigare

fiskevårdsavgiften och det länsvisa tillståndet
för handredskapsfiske. Avgiften ger rätt till

handredskapsfiske med ett spö i hela landet, med

Fredningstiderna och fångstmåtten i förordningen
om fiske skyddar fiskarter och tryggar fiskens
naturliga reproduktion. Lagen gör det möjligt
att fastställa regionala fångstmått som avviker
från förordningen ifall de behövs för att
skydda fiskbestånden. Kontrollera de lokala
begränsningarna innan du börjar fiska.

undantag för fors- och strömområden i vattendrag
för vandringsfisk, områden med fiskeförbud, särskilda
fiskeplatser och landskapet Åland.

● Alla fiskare i åldern 18-64 år som bedriver

annat fiske än mete, pilkfiske och fiske med en
strömmingshäckla ska betala en fiskevårdsavgift.

Öring med
fettfena

Avgiften är 45 euro/år, 15 euro/vecka och 6 euro/dygn.

● Du kan betala fiskevårdsavgiften på nätet
(Eräluvat.fi), i Forststyrelsens naturcenter,

i R-kiosken eller genom att ringa till Forststyrelsens
avgiftsfria servicenummer 020 69 2424. Servicenumret
betjänar vardagar kl. 8-16.

● I samband med betalningen registrerar du dig

i fiskevårdsavgiftsregistret. Vid registreringen uppger

Öring med
bortklippt fettfena

FREDNINGSTIDER

FÅNGSTMÅTT/FÅNGSTKVOTER

Helt fredad i Finska viken. Helt fredad i alla
havsområden från och med år 2019.

I vattnen norr om breddgraden 67°00′N
är minimimåttet 50 cm

Helt fredad i insjövatten söder om breddgraden
64°00′N. Fredningen gäller inte öring, som har fångats
i en bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse
med havet eller en sjö.
I älvar, åar och bäckar 1.9–30.11

I övriga vatten där fiske är tillåtet är
minimimåttet 60 cm
I en bäck eller tjärn som saknar
vandringsförbindelse med havet eller en sjö är
maximimåttet 45 cm

I älvar, åar och bäckar 1.9–30.11

Minimimått 50 cm

Lax

I älvar, åar och bäckar 1.9–30.11

Insjölax
med fettfena

Helt fredad i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag
I älvar, åar och bäckar 1.8–30.11

I övriga vatten är minimimåttet 60 cm

Insjölax med
bortklippt fettfena

I Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag
enligt kartan 1.6–31.8
I älvar, åar och bäckar 1.8–30.11

Minimimått 60 cm
Vid fritidsfiske i Vuoksens vattendrag
1 lax/dygn/person

Röding

Helt fredad i Kuolimo och Saimen i området mellan
Puumalansalmi och Vuoksenniska
På andra ställen i Vuoksens vattendrag 1.9–30.11

På andra ställen i Vuoksens vattendrag är
minimimåttet 60 cm

Harr

Helt fredad i havet
I insjövatten söder om breddgraden 67°00′N 1.4–31.5

I insjövatten söder om breddgraden 67°00′N
är minimimåttet 35 cm och norr om breddgraden
67°00′N är minimimåttet 30 cm

Sik

I älvar, åar och bäckar som mynnar ut i havet 1.9–30.11

-

Nejonöga

1.4–15.8

-

Gös

-

Minimimått 42 cm

Flodkräfta,
signalkräfta,
sumpkräfta

1.11–21.7 kl. 12

-

du namn, kontaktinformation och födelsetid.

Fiskevårdsavgiften är en investering
i fiskbestånden. Avgiftsmedlen
används för vård av fiskevatten.

●För fiske med stående redskap, t.ex. nät eller

katsa, för fiske med flera spön samt för kräftfiske

behöver du förutom avlagd fiskevårdsavgift, även ett
tillstånd av vattenområdets ägare. Att meta, pilka
och fiska med strömmingshäckla hör till de allmänna
fiskerättigheterna och kräver inget tillstånd.

●Mer information om begränsningarna finns på

Kalastusrajoitus.fi och de närings-, trafik- och
miljöcentraler som sköter fiskeriärenden.

Minimimått 60 cm
Vid fritidsfiske 2 laxar/dygn/person
Norr om breddgraden 63°30′N i
Bottenviken är minimimåttet 50 cm

I Enare träsk är minimimåttet 45 cm

