SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM FISKET PÅ HELSINGFORS STADS VATTEN 2015
1.

Mete och pilkfiske hör till allemansrätten (gäller inte Gammelstadsforsens spakvatten). Mete är förbjudet i forsar
och strömdrag i lax- och sikförande vattendrag (Vanda å, Kervo å).
Spinnmete kräver ett av staden beviljat tillstånd för fiske med drag. Det är tillåtet med högst tre (3) spön per
person.
2. Tillståndet för fiske med drag i Helsingfors berättigar till ett obegränsat antal spön (med undantag för fiske i
Gammelstadsfjärden, Botbyviken och Bredviken i juni, då antalet spön är begränsat till ett (1) per person).
Tillståndet berättigar också till fiske i Långforsen, Grotens fors och de delar av Vanda å som ägs av Vanda stad och
bildar gräns mellan Helsingfors och Vanda. Helsingforsare under 18 år behöver inget tillstånd.
Tillståndet för fiske med drag i Helsingfors och Esbo berättigar till fiske i fisketillståndsområden i både
Helsingfors och Esbo, också i Vanda å. Antalet spön är obegränsat med undantag för lekvikarna i juni, då antalet
spön är begränsat till ett (1) per person.
3. Ljusterfiske är tillåtet för helsingforsare 1.7.– 31.12. i havsområden som ägs av staden. Ljustringstillstånd krävs.
4. Stående redskap
Ett hushåll kan beviljas högst fyra (4) nättillstånd, ett (1) tillstånd för en långrev med hundra krokar, tio (10)
tillstånd för krokfiske och två (2) tillstånd för katsor. Tillstånden får inte överlåtas till en person som inte hör till
hushållet.
Redskapen ska vara märkta i enlighet med gällande författningar. Redskapsmärket ska fästas antingen på den
flagga som märker ut redskapet eller i kanten av nätet.
5. Nätfiske
Minsta tillåtna maskvidd är 100 mm (knutavstånd 50 mm). Bestämmelsen gäller inte nät för strömming, vassbuk,
nors och agnfisk. För lax- och öringsnät som läggs i yt- och mellanvatten är minsta tillåtna maskvidd 157 mm
(knutavstånd 80 mm).
Ett nättillstånd berättigar till ett högst 30 meter långt nät. Nät får läggas i en rad med högst fyra (4) nät i följd.
6. Vanda å
Ryckfiske, dvs. fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet.
En kvot på två (2) laxfiskar per dygn tillämpas. Öringar med fettfena ska släppas fria.
Öringen och laxen är fredade 11.9. –15.11. Allt slags fiske är förbjudet i forsar och strömdrag 1.10. – 15.11.
Vadning är förbjuden 1.10. – 31.5 (med undantag för Gammelstadsforsen). Fredning för en tävling gäller 7.6.2015.
Gammelstadsforsen är ett område där specialtillstånd krävs. Ett särskilt tillstånd krävs också för fiske i
Gammelstadsforsens spakvatten.
7. Minsta mått är för gös 40 cm, för öring 60 cm och för lax 60 cm. Det rekommenderas att öringar med fettfena
släpps fria.
8. Fiske som stör trafiken i farleder och på ankarplatser är förbjudet.
9. Fiskebegränsningar (områdena inritade på kartan över stadens fiskevatten)
Fiskleden i Vanda å: Fiske med stående redskap (ryssja, katsa, nät) är förbjudet året runt (25 § i lagen om fiske)
och fiske med krokredskap (långrev, krok) en del av året (stadens egna bestämmelser).
Broholmssundet, Tölöviken och området mellan Sörnäs strandväg, Hanaholmen, Havshagen, Sumparn och
Tjärholmen: Fiske är förbjudet med undantag för mete, pilkfiske och fiske med drag.
Gammelstadsfjärden, Silversundet, Kajsaniemiviken, Djurgårdsviken, Sumparsundet och Norra hamnen:
Områdena är fredade mot fiske 1.4.– 31.12. med undantag för mete, pilkfiske, fiske med drag och fiske med katsa.
Kronbergsfjärden tillochmed Hålviken och Håkansviken (gräns i väster Ugnsholmssundet och Ugnsmun, i söder
Långörssundet och Gustavssvärd, i öster linjen Hundholmen–Kalvholmen och en förlängning söderut) och
Turholmsfjärden: Områdena är fredade mot fiske 1.4. – 30.9 kl. 12.00 med undantag för mete, pilkfiske, fiske
med drag och fiske med katsa.
Botbyviken: Området är fredat mot fiske 1.5. – 30.9 med undantag för mete, pilkfiske, fiske med drag och fiske
med katsa.
Bredviken: Fiske med nät och ryssja är förbjudet 1.6. – 15.7 kl. 12.00.
10. Vattenområden som hör till Fagerö, Skogsholmen, Granö och Estlotan i Sibbo, Källvik i Kyrkslätt, Älgsjölandet i
Ingå, Bengtsår i Hangö och Vanda å: Helsingforsarna får fiska bara med metspö, pilk och drag. Inom dessa
områden gäller samma tillstånd för fiske med drag som inom andra vattenområden.

BESTÄMMELSER OM FISKET I VATTEN SOM ÄGS AV HELSINGFORS STAD
Fastställda av idrottsnämnden 23.10.1990 § 385
1 § I de fiskevatten som ägs av Helsingfors stad har alla som är bosatta i staden rätt att idka fiske. Även
utsocknes och utlänningar får beviljas fisketillstånd.
2 § Invånarna i Helsingfors får idka mete och pilkfiske i de av staden ägda vattnen utan särskilt tillstånd.
3 § Idrottsverket utfärdar fisketillstånd. Idrottsnämnden bestämmer vad tillstånden ska kosta.
4 § Idrottsverket fastställer med stöd av lagen om fiske och de nyttjande- och vårdplaner som uppgjorts för
fiskevattnen vilka slag av och hur många fiskeredskap som tillåts. Verket utfärdar anvisningar, begränsningar
och bestämmelser om fisket.
5 § Den som fiskar ska ha med sig sitt fisketillstånd och ska på begäran visa upp det för fiskeövervakaren eller en
myndighet. Stående fiskeredskap ska vara försedda med vederbörliga redskapsmärken.
6 § När redskapen bärgas ska också ankaren, flöten och andra tillbehör tas ur vattnet.
7 § Det är förbjudet att hålla stående redskap i farleder eller på ankarplatser så att de stör sjötrafiken. De som
fiskar i hamnområden ska följa hamnmyndigheternas anvisningar och bestämmelser.
8§ Den som fiskar ska utöver anvisningar, begränsningar och bestämmelser utfärdade av idrottsverket även följa
lagen om fiske och de bestämmelser som baserar sig på beslut av fiskerimyndigheterna och fiskeområdena.
9 § En person som fått fisketillstånd och som bryter mot bestämmelserna om fisket kan, oberoende om åtal väcks
eller inte, få sitt fisketillstånd återkallat och vägras fiskerätt för en viss tid. Den avgift som personen betalat
för sitt fisketillstånd återbetalas i sådana fall inte.
BEGRÄNSNINGAR I FISKERÄTTEN PÅ NATURSKYDDSOMRÅDEN
Obs! För naturskyddsområden gäller begränsningar i rätten att färdas, stiga i land och fiska. Det är i regel
förbjudet att fiska och stiga i land på fågelskyddsområden 1.4–15.8. Exakta bestämmelser för de olika
skyddsområdena finns i Helsingfors stads naturdatasystem, www.hel.fi/luontotieto.
Bredviken: Det är helt förbjudet att fiska och att röra sig på naturskyddsområdet i västra Bredviken.
Vik-Gammelstadsviken: Det är helt förbjudet att fiska. Det är förbjudet att röra sig på området utom längs
de markerade stigarna när vattnet är isfritt.
Bastuviken: Det är förbjudet att röra sig på området 1.3–30.11. Att fiska och att färdas med båt, en
motordriven anordning och fordon är förbjudet året runt.
Grotens fors: Det är tillåtet att fiska från stranden på de markerade platserna. Mete är förbjudet i den
egentliga forsen. Till lands är det tillåtet att röra sig bara längs de markerade stigarna (en anvisningstavla
finns på platsen).
Långforsen: Fiske är förbjudet på den del av Långforsens naturskyddsområde som är i Helsingfors stads ägo.
Det är tillåtet att röra sig bara längs de markerade stigarna.
Notgrundet och Låghara: Det är förbjudet att gå i land och att komma närmare stranden än 25 meter 1.4–
15.8. Fiske på dessa områden är helt förbjudet med undantag för bränningsfiske, som tillåts 16.8–31.3.
Tirgrundet: Landstigning är förbjuden året runt.
Råkobben, Kråkören, kobbarna söder om Fölisön, Hundhällen, Halvvägsholmen, Borgmästarhästen,
Vikaren, Sälkuten, Bergvikshällarna, Prinsessan, Rönnskärskobben och Mellangrunden: Det är
förbjudet att fiska, att gå i land och att komma närmare stranden än 25 meter 1.4–15.8. Undantag är
vattenområdet nordost om Sälkuten (mot Valen), där fredningsavståndet är 10 meter, och Bergvikshällarna, i
fråga om vilka vattenområdet mot fastlandet inte är fredat vid de två kobbarna närmast fastlandet.
Lilla Bastöns strandäng och vattenområde: Det är förbjudet att fiska och att röra sig på vattenområdet 1.4–
15.8. Till lands är det förbjudet att röra sig utanför de markerade stigarna.
Stora Räntans sydände och Gamla Räntan: Det är förbjudet att fiska, att gå i land och att komma närmare
stranden än 7 meter på östra och nordöstra sidan 1.4–15.8. På övriga sidor är avståndet 25 meter.
Stenholmsörarna: Det är förbjudet att fiska, att gå i land och att komma närmare stranden än 25 meter 15.4–
31.7.
Rataudden: Det är förbjudet att fiska utom på de markerade platserna. Det är förbjudet att röra sig utanför
stigarna 1.4–1.8.
Klobbgrundet, Bergholmskobben och Berggrundet: Det är förbjudet att fiska och att gå i land 1.4–31.7.
Östersundoms fågelvatten: Det är förbjudet att fiska och att färdas med motorfordon och -båtar. Det är
förbjudet att röra sig utanför de i nyttjande- och vårdplanen angivna, i terrängen markerade stigarna 1.4–31.7.
Borgarstrandsvikens östra del: Det är förbjudet att fiska. Det är förbjudet att färdas med motorfordon 1.4–
15.8 för att fåglarna ska få häcka i fred.
Topeliusviken: Det är förbjudet att fiska och att färdas med motorfordon.

