
Ålands landskapsregerings 17 fiskekortsområden omfattar  
tillsammans ca 25.000 ha och finns utspridda runt hela Åland. 
Genom att lösa ett fiskekort erhåller du fiskerätten i samtliga 
områden.

En-, två- och sjudagarskort

Som besökare kan du välja mellan tre olika kort: endagskort, 
tvådagarskort eller sjudagarskort. Kortet berättigar till fiske 
med handredskap (kastspö, metspö och pilk). Trollingfiske är 
inte tillåtet.

Årskort med rätt till nätfiske

Om du är fast bosatt på Åland kan du lösa ett årskort som för-
utom handredskapen även berättigar till fiske med 60 m nät. 
Även detta kort omfattar samtliga områden. Om du väljer att 
fiska med nät skall du observera att knutavståndet skall vara 
minst 45 mm.

Här köper du fiskekort

Fiskekorten löser du vid Ålands landskapsregerings kassa eller 
vid Ålands Turistinformation. Fiskekortet skall alltid finnas 
med då du är ute och fiskar och skall vid behov kunna uppvi-
sas för tillsyningsman eller annan övervakande myndighet.

Tillstånd för yrkesmässigt fiske kan beviljas den som är 
införd i landskapsregeringens register för fiskerinäringen.

Gå varsamt fram i naturen

Då du planerar ditt fiske bör du observera att vissa  
områden är naturreservat och att det råder olika fiske- och 
landstigningsförbud. De enskilda områdenas regelverk hittar 
du på deras enskilda kartor som du erhåller då du löser ditt 
fiskekort.

1. STYRSÖ – i Mariehamns stad är ca 95 ha och här kan man 
bedriva fiske hela året.

2. NÅTÖ-JUNGFRUSKÄR – i Lemlands kommun omfattar ca 
430 ha och gränsar delvis till Styrsö. Området är ett naturre-
servat och är fredat för fritidsfiske under perioden 1 april till och 
med 15 juni.

3. BORGÖ – i Hammarlands kommun är ett ca 255 ha stort 
område som även ingår i Södra Marsunds Fiskevårdsförenings 
kortfiskeområde. Fiske är tillåtet under hela året.

4. SVARTNÖ-KAJA – i Hammarlands kommun är beläget i norra 
Marsund och omfattar 125 ha. Området är ett naturreservat som 
är fredat för fritidsfiske under perioden 1 april till och med 15 
juni.

5. SIGNILDSKÄR – tillhör Hammarlands kommun trots sitt läge 
väster om Eckerö. Området är det största enskilda området som 
omfattas av landskapsstyrelsens fiskekort, ca 10.000 ha. Som en 
del av det s.k. Natura 2000 programmet är området ett fågel-
skyddsområde och kan även komma att inrättas som naturreser-
vat. Detta kan medföra restriktioner i framtiden. Landstigning bör 
undvikas under häckningstid.

6. IDSKÄR – i Geta kommun är ett ca 235 ha stort område som 
ingår i Natura 2000. Fiske är tillåtet under hela året.

7. FLATÖ – i Saltviks kommun består av ett ca 200 ha stort 
område där fiske är tillåtet under hela året.

8. BOXÖ – i Saltviks kommun är ett tvådelat område som utgör 
ett naturreservat. Området är fredat för fritidsfiske under perio-
den 1 april till och med 31 juli. Områdets areal är ca 1.115 ha.

9. LÄNSMANSGRUND – i Saltviks kommun gränsar delvis 
till Boxö. Området är ca 1.220 ha och utgör ett naturreservat. 
Området är fredat för fritidsfiske under perioden 1 april till och 
med 31 juli.

10. KRÅKSKÄR-PARGRUND – i Saltviks kommun har en areal 
på 420 ha. Holmarna i området ingår i Natura 2000 och landstig-
ning under häckningstid bör undvikas. Fiske är tillåtet under hela 
året.

11. SKÅLKLUBB – i Vårdö kommun omfattar ca 200 ha. Här är 
fiske tillåtet under hela året men det råder landstigningsförbud 
under tiden 1 april till och med 15 juli på Prästklubb, Norra Skål-
klubb och Västra Skålklubb.

12. ÖSTRA LÅNGSKÄR – i Kökars kommun är det östligaste 
av landskapsstyrelsens kortfiskeområden. Ytan är ca 270 ha. 
Området utgör ett naturreservat vilket medför att det är fredat 
för fritidsfiske under perioden 1 april till och med 31 juli. På ön 
Sandskär råder landstigningsförbud under hela året.

13. BJÖRKÖR – på gränsen av Föglö och Lemlands kommuner 
är det näst största området och omfattar ca 9.730 ha. Området 
är uppdelat i två delar där den östra, ca 6.885 ha, utgör Björkörs 
naturreservat som är fredat för fritidsfiske under perioden 1 april 
till och med 31 juli. I den västra delen som är 2.845 ha är fiske 
tillåtet under hela året.

14. HERRÖ – i Lemlands kommun är ett naturskydds- och 
fritidsområde som omfattar ca 100 ha. Under tiden 1 april till och 
med 15 juni är området fredat för fritidsfiske.

15. STORA BÅTSKÄR – i Lemlands kommun utgör ett ca 190 
ha stort område där fiske är tillåtet under hela året.

16. STORA LÖKSKÄR – i Lemlands kommun är med sina 70 
ha det minsta området och utgör ett naturreservat som är fredat 
för fiske från den 1 april till och med den 15 juli.

17. KASTELHOLM – i Sunds kommun omfattar vattenområdet 
runt Sommarön och Tingön i inloppet till Färjsundet. Området är 
ca 410 ha stort. Tingön med kringliggande vatten är naturreser-
vat men fiske  är tillåtet året runt i hela området.

Välkommen att fiska på 
Ålands landskapsregerings fiskekortsområden

FISKEKORTSOMRÅDEN
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fiskekortsomrÅden
Ålands landskapsregering

Bra att veta när 
man fiskar på Åland
Egen lagstiftning inom fisket  
– vattenägarens tillstånd krävs för fiske

Åland har en egen fiskerilagstiftning som skiljer sig från 
den i övriga Finland. På Åland tillfaller rätten till fiske 
vattenområdets ägare. En vattenägare kan vara en privat-
person, ett bolag eller ett samfund, eller så kan vattnen 
ägas gemensamt i form av en samfällighet (fiskelag). 
Områdets ägare besluter, inom lagens gränser, vem som 
fiskar samt var och hur fisket bedrivs. För att bedriva 
fiske behöver du alltså vattenägarens tillstånd. Även mete 
är tillståndspliktigt om man inte är fast bosatt (mantals-
skriven) i den kommun där metet bedrivs.

Åland omfattas ej av Finlands spinnfiskelag

På Åland finns det inte något heltäckande spinnfiske-  
eller pilkfisketillstånd och den statliga fiskevårdsavgiften 
omfattar inte heller Åland, utan vattenägarna bekostar all 
utplantering och fiskevård med de egna fiskekortsintäk-
terna.

För den som bedriver fiske med handredskap är det 
viktigt att komma ihåg att det från och med den 15 april 
till och med den 15 juni är förbjudet att från strand idka 
spinnfiske och annat fiske med drag.

Stör ej dina grannar

Man behöver även tänka på att man inte fiskar så nära 
annans bebodda strand, badplats eller båtbrygga att det 
förorsakar olägenhet. Fiske skall heller inte bedrivas i 
absolut närhet av andras utsatta redskap.

Minimimått

Fångst av undermålig fisk skall undvikas och oskadad 
fisk som inte uppfyller minimimåttet skall återutsättas 
omedelbart. På Åland gäller följande minimimått: lax 60 
cm, havsöring 50 cm, gädda 42 cm, gös 37 cm och sik 35 
cm. Längden mäts från käkspetsen till yttersta ändan av 
stjärtfenan.

Fredningstider

I den åländska landskapslagen om fiske finns det inte 
några lagstadgade fredningstider för någon fiskart men 
landskapsregeringen kan genom beslut under vissa tider 
och på vissa platser freda fiskarter om det framkom-
mer särskilda skäl. Under åren 2004 och 2005 är gösen 
fredad i juni genom ett sådant beslut. Fredningstiden 
kan komma att vara aktuell även efter år 2005 varför det 
är skäl att försäkra sig om vad som gäller innan fisket 
påbörjas. Detta beslut gäller alla former av fiske.

Det är även möjligt för de enskilda vattenägarna att 
på sina vatten fatta beslut om fredningstider och områ-
den. Genom att bekanta sig med fiskeområdets regelverk 
innan fisket inleds undviker man misstag och fisket blir 
enklare.


