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Nr 3 

Ansökan av Kungsö fiskesamfällighet om undantag från 

förbud mot spinnfiske från land. 

ÅLR 2021/2483 

119 N3 

Beslöts bevilja undantag enligt bilaga 1, N321E03. 

 

Nr 4 

Ansökan av landskapets fastighetsverk om undantag från 

förbud mot spinnfiske från land. 

ÅLR 2021/2515 

120 N3 

Beslöts bevilja undantag enligt bilaga 2, N321E03. 
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Dokumentnamn Brevnr 

BESLUT 119 N3       

Ärendenr Datum 

ÅLR 2021/2483 13.4.2021

 

Hänvisning 

Er ansökan 

 
Kontaktperson 

Tom Karlsson 

Kungsö fiskesamfällighet 

 

 

Ärende 

Undantag från förbud mot spinnfiske från land 

Enligt LL om fiske, kap 2, § 23 är det under tiden 15 april till och med den 15 juni förbjudet 

att från strand idka spinnfiske och annat fiske med drag i saltsjön.  

Kungsö fiskesamfällighet har ansökt om förlängning av undantag från ovan nämnda förbud 

i syfte att utveckla sport- och turistfisket i sitt fiskekortsområde. Sökanden har tidigare i 

flera omgångar beviljats undantag från förbudet och erfarenheten har varit att det inte 

medfört störningar för häckande fågel.  

Fiskeribyrån har tidigare, bl.a. år 2018, hört landskapets jakt- och viltvårdsenhet och 

miljöbyrå som inte sett något hinder för undantaget varför landskapsregeringen 

konstaterar att det inte, med anledning av 23 § LL om fiske, finns några hinder för ett fortsatt 

undantag i området. 

Landskapsregeringen har den 13 april 2021 med stöd av 39 § landskapslagen (1956:39) om 

fiske i landskapet Åland beviljat sökanden fortsatt undantag från förbudet att idka 

spinnfiske och annat fiske med drag i saltsjön under tiden från och med den 15 april till och 

med den 15 juni. 

Undantaget gäller endast fiske som bedrivs från strand på fasta Åland och inte ute på övriga 

till fiskeområdet hörande öar. Vid fiske skall man sträva efter att endast röra sig i 

strandlinjen och undvika vegetationen ovanför. 

Undantaget är i kraft till och med år 2023. 

 

 

Minister   Fredrik Karlström 

 

 

 

Avdelningschef  Linnéa Johansson 
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Dokumentnamn Brevnr 

BESLUT 120 N3       

Ärendenr Datum 

ÅLR 2021/2515 13.4.2021

 

Hänvisning 

Er ansökan 

 
Kontaktperson 

Tom Karlsson 

Landskapets fastighetsverk 

PB 1060 

 

22111 MARIEHAMN 

Ärende 

Undantag från förbud mot spinnfiske från land 

 

Enligt LL om fiske, kap 2, § 23 är det under tiden 15 april till och med den 15 juni förbjudet 

att från strand idka spinnfiske och annat fiske med drag i saltsjön. 

Landskapets fastighetsverk har, som ägare till fastigheten Bomarsunds fästning med Prästö 

(771-403-4-40), tillsammans med delägarna i det samfällda vattenområdet 77-403-871-1 

ansökt om undantag från ovan nämnda förbud i syfte att utveckla sport- och turistfisket i 

fiskeområdet. Sökanden har tidigare, under åren 2019 - 2020, beviljats undantag från 

förbudet.  

Fiskeribyrån har, år 2019, hört landskapets jakt- och viltvårdsenhet och miljöbyrå som inte 

sett något hinder för undantaget varför landskapsregeringen konstaterar att det inte, med 

anledning av 23 § LL om fiske, finns några hinder för ett fortsatt undantag i området. 

Landskapsregeringen har den 13 april 2021 med stöd av 39 § landskapslagen (1956:39) om 

fiske i landskapet Åland beviljat sökanden fortsatt undantag från förbudet att idka 

spinnfiske och annat fiske med drag i saltsjön under tiden från och med den 15 april till och 

med den 15 juni. 

Undantaget gäller endast fiske som bedrivs från strand på fasta Åland och Prästö och inte 

ute på övriga till fiskeområdet hörande öar. Vid fiske skall man sträva efter att endast röra 

sig i strandlinjen och undvika vegetationen ovanför. 

Undantaget är i kraft till och med år 2023. 

 

 

Minister   Fredrik Karlström 

 

 

Avdelningschef  Linnéa Johansson 
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