FISKEVÅRDSAVGIFT
Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 som fiskar med handredskap eller
andra fångstredskap eller fångar kräftor. Fiskevårdsavgiften berättigar att fiska med ett spö i nästan
hela landet, i vissa fall behöver man också ett tillstånd av vattenområdets ägare. Fiskevårdsavgiften
används till att förvalta fiskevatten och fiskbestånd samt övervaka fisket och erbjuda fiskare
rådgivningstjänster. Fiskevårdsavgiften grundar sig på lagen om fiske. Mer informationen får du på
webbplatsen Eräluvat.fi och på servicenumret 020 69 2424.

Betalningsskyldighet
Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 som fiskar med handredskap eller andra
fångstredskap eller fångar kräftor.
Fiskare som fiskar med endast metspö, pilk eller strömmingshäckla eller fiskare som är under 18 år eller 65 år
fyllda behöver inte betala fiskevårdsavgiften. Man får förstås betala fiskevårdsavgiften också i dessa fall – det
är alltid en investering i naturen.

Fiskerätt
Fiskevårdsavgiften berättigar att fiska med ett spö i nästan hela landet samt på statens allmänna
vattenområden i havet. Om man vill fiska med flera spön eller andra fångstredskap ska man skaffa förutom
fiskevårdsavgiften också ett vattenområdesspecifikt fisketillstånd. Dessa säljs av vattenområdets ägare,
exempelvis Forststyrelsen när det gäller statens vattenområden.
Det förekommer begränsningar i fiskerätten i fredade vattenområden, på särskilda fiskeplatser som kräver ett
separat tillstånd och i fors- och strömvatten med vandringsfisk. I kartorna på webbtjänsten
Kalastusrajoitus.fi kan du kontrollera fiskeförbuden och fiskebegränsningarna i olika områden.
Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland.

Avgifternas användningsändamål
Forststyrelsen överför avgiftsmedlen månatligen till jord- och skogsbruksministeriet konto. De insamlade
medlen används till att upprätthålla fiskemöjligheterna och vårda vattennaturen.
Medel beviljas till fiskeriområden för planering av hållbar användning och hållbar vård av fiskresurserna,
vattenområdens ägare som ersättning för att vattnen får användas till fiske, organisationer för
fiskerirådgivningstjänster och fiskeövervakning samt olika aktörer för projekt som förbättrar fiskarnas
levnadsförhållanden.
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Pris och giltighet
45 € / kalenderår, 15 € / vecka, 6 € / dygn
Fiskevårdsavgiften gäller alltid ett kalenderdygn eller kalenderår, men när det gäller veckotillståndet kan du
välja från vilken veckodag du vill att fisketillståndet ska vara giltigt i en vecka. Riksdagen fastställer priserna i
lagen om fiske.

Försäljningsställen
•
•
•
•
•

Eräluvat.fi-webbutiken
Mobilappen Eräluvat (på finska)
Forststyrelsens servicenummer 020 69 2424 (vardagar kl. 9-16)
Forststyrelsens försäljningsställen
R-kioskerna (+ 3 €)

Kvitto
Fiskevårdsavgiften är personlig, men man kan skaffa den också åt en annan person. Vid köpet ska man
uppge tillståndshavarens namn, kontaktuppgifter och födelsedatum (inte personbeteckning). Forststyrelsen
ansvarar för registret över fiskevårdsavgifter.
Kvittot på betalningen är ditt verifikat på att fiskevårdsavgiften är betald. Ha alltid kvittot med dig när du
fiskar, så att du på begäran kan visa upp det på papper, i plast eller i elektronisk form för en myndighet eller
fiskeövervakare. Även fiskekortet är ett bevis på en betalad fiskevårdsavgift. Fiskekortet skickas till dem som
betalat fiskevårdsavgiften för hela året tillsammans med tidningen Fena i april-oktober.
Om en fiskare inte har kvittot med sig, ska han eller hon besöka en polisstation inom sju dagar för att visa
upp ett tillstånd som var giltigt under fiskestunden i fråga.

Förvärvs- och annulleringsvillkor och dataskyddsbeskrivning
Enligt 81 § i fiskelagen är Forststyrelsen inte utan särskild orsak skyldig att utfärda ett nytt bevis över betald
fiskevårdsavgift om en person har tappat bort beviset som han eller hon fått tidigare. Forststyrelsen är inte
heller utan särskild orsak skyldig att återbetala en felaktigt betald fiskevårdsavgift.
Om personen har betalat sin fiskevårdsavgift för hela perioden två gånger överförs den överflödiga avgiften
ändå i första hand till en person som beställaren meddelar. Om den överflödiga fiskevårdsavgiften inte kan
överföras till en annan person kan den återbetalas.
Dataskyddsbeskrivningen som gäller insamling och användning av personuppgifter i samband med
fiskevårdsavgiften finns på verkkokauppa.eraluvat.fi.
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