BESTÄMMELSER ANGÅENDE FISKE PÅ RASEBORGS STADS VATTENOMRÅDEN
FÖR I RASEBORG FAST BOSATTA PERSONER

Rätt att fiska med annat redskap än metspö och pilk på stadens vatten kan erhållas genom att
erlägga särskild fiskeavgift till staden. För att erhålla denna rätt bör var och en 18 år men ej 65 år
fylld person dessutom erlägga fiskevårdsavgift till staten (statens fiskekort).
Fisketillståndet är personligt och kan ej överföras på annan.
Tillståndet gäller under ett kalenderår.
Fiskeavgiften gäller alla medlemmar i ett och samma matlag. Matlagets samtliga 18 år men ej 65 år
fyllda medlemmar bör uppvisa statens fiskekort vid betalningstillfället.
Matlagets medlemmar kan var och en, på begäran, få ett eget personligt fiskekort vid
betalningstillfället.
Person som endast biträder vid fiske med stående redskap, behöver ej stadens fiskekort.
Av person i åldern 18 - 64 år som hanterar fiskeredskap krävs dock statens fiskekort.
Fisketillståndet gäller inom de områden som på fiskekartorna utmärkts med beteckningarna
A, B, enligt följande:
A
B

F

Fiske tillåtet året om med svirvel, långrev, katsa samt löj- och betesnät. Vintertid
tillåts krok och nät under is.
Fiske tillåtet i enlighet med bestämmelserna för A-område och därtill med nät under
hela året. Under tiden 1.4-31.5 är nätens minsta tillåtna maskvidd 176 mm eller
90 mm knutavstånd.
Naturskyddsområde. Allt fiske förbjudet

För fiske med handredskap på stadens utstyckade vattenområden i insjöar uppbärs ingen avgift.
Inom ovan avsedda områden kan genom arrende- eller servitutsrätt förekomma stående redskap till
synes i strid med dessa bestämmelser.
Med löj och betesnät avses ovan nät, vars maskvidd är max 28 mm eller knutavstånd
max 16 mm.
Vid mete eller vid trolling får flera spön användas samtidigt.
Erlagd fiskeavgift berättigar till fiske med stående redskap motsvarande 10 redskapsenheter (re).
Nedan anges de tillåtna redskapens enhetsvärden:
- nät
5 re
(max 30 m/nät)
- långrev
5 re
(max 50 krokar/rev)
- katsa
5 re
- krok
2 re
(även saxkrok)
Då fiskeavgift erläggs erhålls redskapsbrickor som bör vara fästade vid stående redskap.
Stående redskap bör sommartid tydligt utmärkas i enlighet med vad som stadgas i § 16 Förordning
om fiske (se bilaga på omstående sida).
Vintertid utmärks redskapen med väl synliga s.k. träkors. Redskapsbrickorna bör fästas vid dessa
ovanför vattenytan.
Var och en som fiskar med annat redskap än metspö eller pilk bör vid anmodan kunna bestyrka sin
fiskerätt för fiskeövervakare.
Fiske från brygga eller brobank samt inom hamnområde bör bedrivas så, att det ej vållar olägenhet.
Vid fiske på stadens vatten bör förutom dessa bestämmelser även beaktas vad som stadgas
i Lag och förordning om fiske.
------------------------------------------Dessa bestämmelser i enlighet med Samhällstekniska nämndens beslut 05.02.2013 § 9,
Bestämmelser för fiske på stadens vatten, tillämpas från 1.3.2013.

Utdrag ur Förordning om fiske gällande utmärkning av stående redskap:

16 § (4.4.2012/158)
Fasta och stående fångstredskap som avses i 33 § i lagen om fiske ska märkas ut enligt
följande:
1) inom vattenområden som används för sjötrafik ska fångstredskapen förses med en fyrkantig
flagga med en höjd och bredd av minst 20 centimeter, som är fäst vid en flaggstång som har en
höjd av minst 1,2 meter ovanför vattenytan,
2) inom vattenområden där sjötrafik i regel inte bedrivs, eller där det annars är uppenbart att
fångstredskapen inte stör sjötrafiken eller annan användning av vattendraget, ska fångstredskapen
förses med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan eller med en flagga vars
kortaste sida är minst 15 centimeter och som är fäst vid en flaggstång som har en höjd av minst 40
centimeter ovanför vattenytan.
Vid fiske från isen ska fångstredskapet och vakar som huggits upp för fiske och som är större än 40
cm i diameter märkas ut med en markeringsstång som har en höjd av minst 1,2 meter från isens
yta, och som inte är vit.
Om fångstredskapet har satts ut för fångst på ett vattenområde som avses i 1 mom. 1 punkten på
ett sådant sätt att fångstredskapet eller en del av det ligger närmare vattenytan än 1,5 meter
(fångstredskap som satts ut nära vattenytan), ska vid flaggstången fästas två flaggor som är
placerade i höjdled och som uppfyller kraven i 1 mom. 1 punkten. Om längden av ett fångstredskap
som satts ut nära vattenytan överskrider 120 meter, ska dess sträckning visas med ett flöte som
når minst 15 centimeter ovanför vattenytan, för varje begynnande 120 meter. Trots
bestämmelserna i 1 mom. kan en kräftbur på ett vattenområde som avses i 1 mom. 2 punkten
märkas ut med ett flöte som når minst 5 centimeter ovanför vattenytan.
De linor som förenar flöten och flaggstänger med fångstredskapet ska vara tillverkade av
sjunkande material eller vara nedtyngda. I 1 mom. 1 punkten och 2 mom. avsedda flagg- och
markeringsstänger ska vara försedda med en minst 2 centimeter hög reflex som är synlig hela
horisonten runt. Flöten som används för att märka ut fångstredskap får inte vara av genomskinligt
material.
16 a § (4.4.2012/158)
Om längden av ett fångstredskap som avses i 16 § eller den sammanlagda längden av flera
sammankopplade fångstredskap överstiger 10 meter, ska redskapet eller redskapen märkas ut på
det sätt som föreskrivs i 16 § i båda ändarna av fångstredskapet och vid behov vid ändarna av
fångstredskapets förgreningar.
16 b § (4.4.2012/158)
Namn- och kontaktuppgifter för den som satt ut fångstredskapet och det märke som anger
fiskerätten ska fästas vid det flöte eller den flagg- eller markeringsstång som finns vid den
yttersta ändan av fångstredskapet. Namn- och kontaktuppgifterna ska innehålla för- och
släktnamn samt telefonnummer eller postadress för den som satt ut fångstredskapet.

