FISKARNAS MINIMIMÅTT
Med hjälp av minimimått säkerställer man att fisken
hinner växa sig lekmogen.

Havs- och insjölax 60 cm
I Bottenhavet 50 cm.
Insjölax med fettfena är totalt fredad i Vuoksens vattendrag, begränsat
fiske av fettfeneklippt lax är tillåtet.

Insjö- och havsöring
60 cm öring med fettfena i insjövatten mellan 64-67 breddgraden,
i Bottenviken och Skärgårdshavet.
50 cm fettfeneklippt öring i hela landet och öring med fettfena
norr om 67 breddgraden.
Öring med fettfena totalt fredad i insjövatten söder om 64 breddgraden
och totalt fredad i Finska viken (från år 2019 på alla havsområden).

Harr
35 cm söder om
67 breddgraden.
30 cm norr om
67 breddgraden.
Totalt fredad i havet.

Röding
60 cm på övriga ställen
i Vuoksen vattendrag och
45 cm i Enare träsk.
Totalt fredad i Kuolimo
och i Saimen mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska.

Gös
42 cm
En fisk som inte fyller minimimåttet måste omedelbart frisläppas. En levande fisk måste behandlas
varsamt. I mån av möjlighet ska fisken frigöras från kroken eller bragden i vattnet. Även döda fiskar
som inte fyller minimimåttet måste frisläppas. Att frisläppa all undermålig fisk, även döda fiskar, gör
fiskeövervakningen enklare. Att besitta en undermålig fisk är att bryta mot lagen om fiske.
Det kan finnas regionala undantag till minimimåtten.

Tilläggsuppgifter om fredning och begränsningar: kalastusrajoitus.fi och ahven.net/fangstmatt
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KOMMERSIELL FISKARE
det vill säga yrkesfiskare

Fiske hör till de äldsta yrkena. I det förhistoriska Finland var fiske den huvudsakliga näringsgrenen. Efter att befolkningen slog ner
sina bopålar mer permanent blev fisket en av
hörnstenarna i självhushållningen. Fiskerytmen flätades in i årsrytmen med det övriga
arbetet på landsbygden.

Bild: Pekka Vuorinen

UTBILDNING

Förutsättningarna för ett lönsamt yrkesfiske har försämrats och antalet yrkesfiskare har varit på nedgång sedan 1950-talet. Fiskarna har varit tvungna
att specialisera sig och effektivera sitt fiske. År 2015
fanns det cirka 2 300 kommersiella fiskare i Finland. Havsområdets fångst var cirka 150 miljoner
kg fisk, främst strömming, vassbuk och torsk. På
insjöarna var fångsten cirka 6 miljoner kg (år 2014),
med siklöja som främsta art. De ökande säl- och
skarvstammarna är det största hotet mot det kommersiella fisket till havs.

Yrkesinstitutet Livia
Fiskeri- och miljöinstitutet i Pargas
Den som avlägger grundexamen i fiskerihushållning
får en bred kunskap och färdighet för fiskeribranschens jobb. Efter grundexamen kan man specialisera
sig i kommersiellt fiske, fiskförädling och fiskhandel,
vattenbruk eller fisketurism.
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Bild: T.H. Järvi 1924.
(Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry./Museovirasto)

Yrkesfisket stärktes på 1800-talet
på havsområdena
samt i åar och älvar, och i InsjöFinland mot slutet av århundradet. Inkomster från fiske bidrog till övergången till
penninghushållning. Det moderna fisket har sina
rötter djupt i historien.

KRÄFTFISKE
Kräftor fångas numera vanligtvis med
kräftmjärdar tillverkade av plast. Den populäraste
modellen är en rörformad mjärde, med ingångar
i bägge ändarna. Dylika mjärdar är bland annat
Rapurosvo- och Augustmjärdarna.
Mjärdfiske bygger på att kräftan söker in sig i mjärden på jakt efter betet och inte kan ta sig ut på grund
av hur ingången är konstruerad. Mjärden kan även
locka som gömställe, för kräftan gillar en mörk omgivning och kan gå in i mjärden, även om den inte
skulle vara försedd med bete.
Man kan även fiska kräftor genom att meta eller genom att använda olika slags håvar. Med de här redskapen blir kräftfisket ett spännande lurpassande, då
kräftfiskaren måste hålla koll på redskapet och betet
hela tiden. Då en kräfta tar betet mäts kräftfiskarens
kunskaper, då man måste få upp kräftan ur vattnet
och i en håv. Man kan även fånga kräftor genom att
vada i strandvattnet och vända på stenar eller genom
att dyka och plocka upp kräftor ur sina gömslen.

Som bete använder man ofta mörtfiskar, där mörten är den populäraste, men vilken som helst färsk
och tålig betesfisk duger. Kräftmjärdarna eller andra
kräftredskap sänks vanligtvis ner i strandvattnen, på
ett par meters djup. Signalkräftorna finns på djupare
vatten. De bästa fångstplatserna är steniga stränder
eller skyddade skogsbeklädda stränder, som erbjuder gott om naturliga gömställen och föda för kräftorna.
Stora kräftor lever vanligtvis på djupare vatten än
små kräftor och signalkräftor djupare än flodkräftor.
Varje kräftvatten är dock unikt och endast år av erfarenhet lär en hitta de bästa kräftfiskeplatserna.

Evomjärden har
utvecklats vid Vilt- och
fiskeriforskningsinstitutet
och har blivit vanlig även
i kommersiellt kräftfiske.
Mjärden kan fällas ihop och
tar lite utrymme.

Bildkälla: Motonet

Augustmjärden
härstammar från
Sverige. Den har
fungerat som inspiration
till Rapurosvomjärden
och har gjorts för
mindre kräftor än
Rapurosvomjärden.
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invasiv främmande art.
Att flytta på dem och
att plantera ut dem är
förbjudet.
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RYSSJEFISKE
Ryssjan är ett fiskeredskap släkt med katsan. Ryssjor har varit i bruk i Finland
redan på 1500-talet. Genom århundradena har ryssjans utseende förändrats
väldigt lite.

Ryssjorna hade ursprungligen bågar av trä. Runt
dessa bågar spände man upp nät. Ryssjorna har en
varierande mängd ingångar och även modellen har
varierat med rådande fiskeförhållanden. De så kal�lade storryssjornas ingång, den yttersta bågen, är
över 1,5 meter, medan mindre ryssjor vanligtvis är
försedda med en cirka en meters båge.
Ryssjorna man använder på insjövattnen kan delas in i två grupper, mindre bågryssjor samt större
med sidoarmar försedda ryssjor. Sidoarmen är ett
nätstängsel som styr in fisken i ryssjan. I fiske efter
gädda och lake använder man ryssjor med sidoarmar, liksom vid fiske av vissa uppvandrande fiskarter. På insjöarna använder man även stora öppna
ryssjor, framförallt vid fiske efter siklöja och sik. I

Vikryssja - fångsthöjd 1,5 m.

fiske efter fjällfisk använder man ryssjor med sidoarmar. Mer speciella vertikalryssjor som används för
att fiska efter lake och små ålryssjor ökar på mångfalden av ryssjetyper. I strömmingsfiske till havs använder man så kallade paunetter, det vill säga öppna
ryssjor, i vars bakre del även en större fångst hålls
oskadd. Laxfälla är en öppen ryssjetyp som tagits i
bruk för laxfiske i Kvarken.
Den bästa ryssjefiskeperioden infaller under kallvattentiden fram till försommaren. Senare efter
att vattnen värmts upp blir ryssjorna smutsiga och
fångstmängderna sjunker. Ryssjefiske skadar inte
fisken och det är lätt att frisläppa undermålig fisk
från ryssjan.

"Paunett" det vill säga ryssja öppen upptill - fångsthöjd 2 m.
Bilder: Kivikangas Oy
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AVGIFTSFRI
ALLMÄN FISKERÄTT
Mete, pilkfiske
och fiske med
strömmingshäckla
är allmänna fiskerätter
som man inte behöver
tillstånd för då fisket
sker på det sätt
som lagen om fiske
bestämmer.

Den allmänna fiskerätten berättigar endast
till användning av ett spö och en krok vid mete
och pilkfiske. Att använda drag eller beteshållare
som lockbete är inte tillåtet.
Vid pilkfiske måste spöet vara kort, högst en meter.
Fisket betraktas som pilkfiske när man använder ett kort
spö och en pilk som hålls i rörelse i lodrät riktning. Som
pilk kan man använda konstgjorda beten, som skeddrag, bara det är tydligt att fiskemetoden är pilkfiske.
En häckla är en metrev utan flöte, där man kan använda spö. Man fiskar strömming med häckla från broar,
strandvallar, vid sund och från båt. Strömmingshäcklan har en huvudrev, vars längd kan vara 180 cm. Längs
huvudreven fäster man med jämna mellanrum 6–8 krokar. För att sänka häcklan fäster man en tyngd i ändan
av reven. De glänsande krokarna kan vara mellan storlek två och sex. Fisket sker genom att sänka häcklan
till bottnen. Från bottnen rullar man in några varv och
lyfter vida bågar med spinnspöet.
Spöfiske med ett spö är en avgiftsfri allmän fiskerätt
för under 18-åringar och 65 år fyllda.

Den som metar med ett spö försett med rulle måste betala den statliga fiskevårdsavgiften.

Begränsningar
Mete och pilkfiske är förbjudet i fors- och
strömdrag i vattendrag för vandringsfisk och
i vatten där fiske är förbjudet med stöd av
någon annan författning eller bestämmelse.
I en del vatten är fisket begränsat.
Fiskebegränsningstjänsten på nätadressen
http://www.kalastusrajoitus.fi, berättar
vilka områden som faller utanför den
allmänna fiskerätten. I tjänsten hittar
du de områden där mete, pilkfiske och
strömmingsfiske med häckla är begränsat
med stöd av lagen om fiske och beslut från
NTM-centralen.

Bilder: Ismo Kolari
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ETT ENKELT
TILLSTÅNDSSYSTEM
Vattenägarnas och
fiskeområdenas tillstånd:
Fiskesätt

18-64 åringar

Under 18 år, 65 år fyllda

Mete
Pilkfiske

Avgiftsfri
allmän fiskerätt

Avgiftsfri
allmän fiskerätt

Spöfiske
med ett spö

Statens fiskevårdsavgift

Ej statens fiskevårdsavgift

Fiske med stående redskap
Kräftfiske
Fiske med mer än ett spö

Statens fiskevårdsavgift
OCH vattenägarens tillstånd

Ej statens fiskevårdsavgift
MEN vattenägarens tillstånd

Statens fiskevårdsavgift
OCH vattenägarens tillstånd

Ej statens fiskevårdsavgift
MEN vattenägarens tillstånd

Fiske med strömmingshäckla

Fiske på specialområde
		

Fiskevårdsavgiften: man kan fiska med ett spö i hela
landet, förutom på Åland. Man kan betala avgiften
på nätet på Eräluvat.fi eller i Forststyrelsens naturum
eller i R-kiosken eller genom att ringa tel. 020 692 424
vardagar klockan 8 – 16. Pris år 2017 är 39 €/ år,
12 €/7 dygn, 5 €/ dygn. Kvittot ska vara med vid fiske.
Vattenägarnas och fiskeområdenas tillstånd:
Birkalands tillstånd kan köpas på nätet på adressen
www.kalapassi.fi.
På nätadressen www.kalatalo.fi hittar du de
fisketillståndsförsäljningspunkter som anmälts till
fiskerihushållningscentralen.
Fiskebegränsningarna hittas på adressen
www.kalastusrajoitus.fi.
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FISKE MED DRAG

Fiskedrag
Ett drag är ett oätligt bete som används för att
locka fisk vid sportfiske. Draget fästs vid ändan av
en lina och hålls vanligtvis i rörelse med hjälp av
spöet. Som minst kan draget vara under 0,5 cm
(mormyska) och som störst cirka 40 cm (wobbler).
Fiskedraget härmar rovfiskens naturliga byte eller
försöker på andra sätt väcka fiskens jaktinstinkt eller revirbeteende.
Fiskedraget är vanligtvis försett med krokar. Om
man inte använder agn kan man använda hullingfria krokar, i synnerhet om man har som avsikt att
släppa tillbaka fisken.
Man kan fiska med drag året runt, oberoende av
väder. Fiskemetoder där man använder drag är
spinnfiske, trolling, flugfiske och pilkfiske.

Bilder: Ismo Kolari
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NÄTFISKE
Man kan fiska
med nät så gott
som året runt, beroende
på isförhållandena.
Välj rätt nät efter
förhållandena. Med nät
får man många olika
fiskarter.

Bilder: Pekka Vuorinen

Det finns begränsningar för nätfisket. I
Finland kan fritidsfiskare högst fiska med
åtta nät per fångstlag.
Lokala begräsningar
kan ges av delägarlagen. Fiskebegränsningarna hittas på
adressen
www.kalastusrajoitus.fi.
20 cm

Flaggstångens
höjd minst
1,2 meter från
vattenytan

Redskapet
på minst 1,5
meters djup

Namn och
kontaktuppgifter samt
redskapsmärke om
detta krävs

Sjunkande
eller med
tyngd
försedda linor

Bild 1. I områden med sjötrafik ska redskap märkas
med en stång som når 1,2 meter över vattenytan och
är försedd med en fyrkantig flagga som är minst 20 cm
bred och hög. (Bild Anu Välitalo/KKL)

20 cm

Reflex minst
2 cm

Sjötrafik

20 cm

20 cm

20 cm

Sjötrafik

Flaggstångens
höjd minst
1,2 meter från
vattenytan

Då redskapet
når närmare
än 1,5
meter från
vattenytan

20 cm
Reflex minst
2 cm
Namn och
kontaktuppgifter samt
redskapsmärke om detta
krävs
Sjunkande
eller med
tyngd
försedda linor

Nätfiske
Nät är ett fångstredskap som består av sammanbundna garn, så att det skapas nätmaskor.
Fisken simmar utan att märka det in i en nätmaska
och fastnar. Genom nätmaskans form och storlek
kan man välja hurudana fiskar man får och hur
stora de är. Näten märks ut med flytande märken,
så att den som rör sig på vattnen inte åker in i dem
och så att fiskaren hittar sina nät när de ska vittjas.
I grimnät omges det egentliga nätet på båda sidor
av ett stormaskigt nät, grimmorna (knutavståndet
vanligtvis 300 mm). Med grimnät fiskar man stora
braxnar och gäddor, som lättare fastnar i grimnät
än vanliga nät. Då fisken simmar igenom grimman,
fastnar den i den påse som bildas av att fisken skuffar
en bit av det finmaskiga nätet genom grimman.
Nätets garn görs maskinellt och nätet kan telnas
endera för hand eller maskinellt. Då man monterar,
lappar eller telnar nät använder man en platt nål
som kallas bindnål. Tidigare framställde man
bindnålarna av trä, men numera är de vanligtvis
gjorda av plast.

Bild 2. Ytnära redskap, det vill säga redskap som når
närmare ytan än 1,5 meter, ska på områden med
sjötrafik märkas med två flaggor.
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VAR HITTAR JAG MER
INFORMATION?
Information fås
på nätet:

Birkaland Fiskerihushållningscentral
www.kalatalo.fi
nätbutik för fisketillstånd
www.kalapassi.fi
www.kuhamaa.fi
Bilder: Pekka Vuorinen

Nationell fisketurismportal

NTM-centralen

www.fishinginfinland.fi/se

www.ely-keskus.fi

www.eraluvat.fi
nätbutik för den statliga fiskevårdsavgiften
tjänstenummer 020 69 2424

Birkaland > Norra Savolax NTM-central
tel. 0295 026 500
Egentliga Finlands NTM-central
tel. 0295 022 500

Jord- och skogsbruksministeriet

Lapplands NTM-central
tel. 0295 037 000

Forststyrelsen

www.mmm.fi/kalastuslaki
www.kalastusrajoitus.fi
fiskeförbud som gäller de allmänna fiskerätterna

Centralförbundet för Fiskerihushållning
www.ahven.net/svenska
tel. 09 684 4590
kalastus@ahven.net

Finlands Fritidsfiskares
Centralorganisation

från fiskeredskapsbutiker:

Nippon verkko
www.nipponverkko.fi

Kalastus-Suomi
www.kalastussuomi.fi

Kalakaapu
www.kalakaapu.fi

www. vapaa-ajankalastaja.fi
tel. 0400 946 968
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