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RIKTLINJER FÖR FISKE PÅ LANDSKAPETS ENSKILDA VATTEN  
 
Målsättningar: 

 Öka intresset för LR-fiskekortsområden 
 Öka fiskeaktiviteten och fångsterna 
 Öka antalet aktiva fiskare som löser kort 
 Befrämja nyetableringar 
 Skapa rimliga förutsättningar att bedriva yrkesmässigt fiske 

o Smidigt system, liten byråkrati 
o Låga avgifter 
o Tillräckliga redskapsmängder 

 Trygga ett långsiktigt hållbart fiske 
o Förutsätter kontroll och reglering i någon form 

 
Husbehovs- och fritidsfiske: 

 Fritids- och husbehovsfiske för på Åland fast bosatta: 
o årskort för handredskap, 20 € 
o årskort för nätfiske med högst 60 m nät, 40 € 
o mete avgiftsfritt för personer under 15 år 

 Rekreationsfiske för på Åland icke fast bosatta: 
o 1-dags kort för handredskap, 5 € 
o 2-dagars kort för handredskap, 10 € 
o veckokort för handredskap, 20 € 
o mete avgiftsfritt för personer under 15 år 
o berättigar icke till trollingfiske 

 Information/marknadsföring 
o via fiskeribyråns hemsida  
o turistföretag erbjuds möjlighet att sälja fiskekort mot redovisning i efterskott 
o försäljning via Ålands Turistförbund 

 
Yrkesmässigt fiske 

 
Allmänt: 

- beviljas av fiskeribyrån på ansökan,   
- ansökningstiden fastställs av fiskeribyrån,  
- samtliga tillstånd sökes samtidigt och på samma blankett,  
- beslut om beviljande fattas utgående från helhetsbild och av landskapsregeringen 

fastställda riktlinjer, 
- separata tillstånd beviljas för varje enskilt fiskeområde, 

o maximal flexibilitet och kontroll i avseende på fisketrycket i de olika områdena,  
o tryggar alla intresserade tillgång till åtminstone något område, 
o rimlig balans mellan fiskemöjlighet (=områdets storlek och därtill kopplad maximal 

tillåten redskapsmängd) och avgiften – anges prioritetsordning i ansökan, 
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Vem kan beviljas tillstånd: 
 

Tillstånd kan beviljas dem som enligt LF om yrkesfiske uppfyller kraven på egentlig yrkes-
fiskare eller binäringsfiskare som är beroende av inkomster från fiske och som lämnat in 
sina fiskerapporter för föregående år. Vem som uppfyller kriterierna för yrkesfiskare eller 
binäringsfiskare bestäms utifrån blanketten om uppdatering av register för fiskerinäringen 
som var och en  lämnat in för det senaste året..  
 
Ifall antalet sökanden som uppfyller kraven enligt LF om yrkesfiske överstiger det på 
förhand bestämda (riktgivande) antalet tillstånd kommer landskapsregeringen att, i enlighet 
med LL om fiske § 42, prioritera på orten (kommun, eller tillgränsande områden) boende 
personer.  
 
Personer som beviljas yrkesfisketillstånd bör inlämna utvärderingsrapport för fisket på varje 
enskilt fiskeområde senast i samband med ansökan om tillstånd för följande år.  

 
Redskapsbegränsningar 
 

Totalmängden redskap, högsta antalet redskap per tillstånd som får användas samtidigt (per 
dygn) samt antalet tillstånd/område som kan beviljas bestäms utgående från strävan att hålla 
det totala fisketrycket under ca 30 m nät/ha enligt följande riktgivande bestämmelser: 

 
Område högsta antal nät m/d högsta antal tillstånd 

 som beviljas 
Små områden (< 100 ha) 
Styrsö 450 4  
Herrö 450  5 
Stora Lökskär 450  5 
Medelstora (100-ca 1000 ha): 
Kastelholm 600  8   
Stora Båtskär 900  5  
Nåtö-Jungfruskär 900  10 
Borgö 900  4 
Svartnö-Kaja 900  3 
Idskär 900  5 
Flatö 900  6 
Skålklubb 900  5 
Östra Långskär 900  6 
Kråkskär-Pargrund 900  12 
Boxö 900  14 
Länsmansgrund    900  14 
Stora områden (> ca 1000 ha) 
Björkör 1 800  20  
Signilskär 1 800  20 
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För stora områden kan man ansöka om ett alternativt tillstånd där fisket regleras enligt en 
maximal ansträngning per månad enligt följande: 

 
Område antal m nät/  Maximalt antal 
 fiskedag fiskedagar/månad 
Signilskär 6 000 9 
Björkör 6 000 9 
Boxö 3 000 9 
Länsmansgrund 3 000 9 

 
Landskapsregeringen kan vid behov och av särskilda skäl göra individuella prövningar och 
bedömningar och avvika från ovan angivna riktgivande övre gränser för högsta tillåtna 
redskapsmängd och antalet tillstånd som beviljas. 
 
För eventuella underutnyttjade fiskeområden – där antalet ansökta/beviljade tillstånd 
underskrider det fastställda högsta tillåtna antalet tillstånd – kan kompletterande ansökningar 
inlämnas även senare under året. 

 
Avgifter 

o 450 m nät   20 €/år 
o 6-900 m nät 40 €/år 
o 1.800 m nät 60 €/år 
o enl. fångstansträngning 60 €/år 

 
Fisketillstånden skrivs ut av fiskeribyrån och betalas antingen kontant till LR:s kassa eller 
faktureras.  

 
Övriga bestämmelser 
 

Beviljade fisketillstånd skall lösas ut innan fisket inleds och tillståndsbeviset, fiskekortet, 
skall vid kontroll kunna uppvisas. Tillståndet gäller till utgången av februari månad följande 
år.  
Vid fiske skall redskapen utmärkas med tydliga flaggbojar försedda med 
tillståndsinnehavarens AAL-nummer.    
Den som vid fiske överträder den beviljade mängden nät eller antal fiskedagar förlorar 
fiskerätten på samtliga områden. 

 


