
Lagen om fiske har ändrats från början av april. Det är 
fråga om första skedet av totalrevideringen av lagen 

om fiske, dit främst övervakningsparagraferna hör. Sam-
tidigt har lagens 33 § om märkning av fångstredskap än-
drats. Målsättningen är att förbättra sjösäkerheten och un-
derlätta fiskeövervakningen. 

Enligt den nya 33 § i lagen om fiske ska fasta och stående 
fångstredskap märkas ut så att de lätt kan observeras av 
dem som färdas på vattnet. Märkningen är med andra ord 
obligatorisk, medan lagen tidigare har krävt märkning bara 
om redskapen har kunnat störa sjötrafiken eller annat bruk 
av vattenområdet.

Stång och flagga då det finns vattentrafik

Förordningen om fiske innehåller de minimikrav som ska 
uppfyllas, för att märkningen ska anses vara lätt observer-
bar så som lagen kräver. I 16 § delar man in vattenområden 
i sådana som används för sjötrafik och sådana där sjötrafik 
i regel inte bedrivs. Till områden, där sjötrafik förekom-

mer, räknas förutom farleder också andra områden, där 
båtar i allmänhet rör sig. Småbåtar håller sig ju inte alltid 
till farleder. På områden som används för sjötrafik ska fisk-
eredskap märkas ut med flaggor, som fästs på en minst 1,2 
meter hög stång. Flaggan ska vara kvadratisk och minst 20 
cm hög och bred. Stången ska förses med en minst 2 cm 
hög reflex (bild 1).

Över 10 meter långa redskap eller redskapskombination-
er ska ha likadana märken i vardera ända. Repen som an-
vänds för att fästa märkena ska vara sjunkande eller förses 
med tyngder.

Ytnära redskap märks med två flaggor

Fiskeredskap som når närmare vattenytan än 1,5 meter ska 
märkas ut med en dubbel flagga (bild 2). Även denna stång 
ska vara försedd med reflex. Ett långt redskap ska dessu-
tom ha ett mellanflöte för varje påbörjad 120 meter. 

Fiske med stöd av 8 § i lagen om fiske får inte ske nära 
ytredskap som märkts ut på detta sätt. 

Märk dina redskap rätt
– släpp tillbaka fisk som inte fyller minimimåttet

Bild 1. På områden som används av vattentrafik måste 
redskapet märkas med en minst 1,2 meter hög stång som 
försetts med en minst 20 cm bred och hög flagga. (Bild Anu 
Välitalo/CFF, bearbetad Malin Lönnroth/CFF)

Bild 2. Då redskapet når närmare ytan än 1, 5 meter på 
områden som används av vattentrafik måste redskapet 
förses med dubbel flagga på minst 1,2 meter hög stång. 
(Bild Anu Välitalo/CFF, bearbetad Malin Lönnroth/CFF)

FORTSÄTTER...



Bild 3. På områden där fångstredskapen inte stör sjötrafiken eller annan användning av vatten-
draget, räcker det att förse fångstredskapen med endera flöte eller 40 cm hög flaggförsedd stång.
(Bild Anu Välitalo/CFF, bearbetad Malin Lönnroth/CFF)

SLÄpp TiLLbaka undERmåLig FiSk

Slutligen är det ännu skäl att påminna om att fisk som inte 
fyller minimimåttet ska släppas tillbaka till vattnet, levande el-
ler död. Tidigare har man fått ta undermålig fisk om den har 
varit nämnvärt skadad. Den nya paragrafen underlättar bety-
dligt fiskeövervakarens arbete, då tolkningsmöjligheten vad 
som är nämnvärt skadad faller bort. 

Flöte räcker i vikar och mindre sjöar

På områden där sjötrafik i regel inte bedrivs får redskap al-
ternativt märkas ut med flöten. Flötena ska nå minst 15 cm 
över vattenytan (bild 3). För en kräftbur räcker ett 5 cm högt 
flöte. I stället för flöten kan man använda flaggor på minst 
15 cm som är fästa på en minst 40 cm hög stång. 

Områden där dessa märkningar kan användas är t.ex. 
små sjöar och träsk och avskiljda vikar. Också i närheten av 
stränder eller grund kan man anta att fiskeredskapen inte 
förorsakar fara för sjötrafiken. 

På vintern markeringsstång och reflex

När man fiskar från isen ska vakar med diameter på över 
40 cm märkas ut med en 1,2 meter hög stång som inte är vit.  
Stången ska också förses med en 2 cm hög reflex. 

Tydligare märken får användas

Märkningen som stadgas i förordningen är minimikrav. 
Man får använda andra, tydligare märken, så som högre 
stänger eller större flaggor. 

Om man vill får man använda flaggor även på områden 
utan vattentrafik. I det här fallet räcker det med en mindre 
flagga (15 cm) än på områden med vattentrafik och stången 
behöver inte vara högre än 40 cm (bild 3). 

Förse redskapen med namn och kontaktuppgifter

Fångstredskapen ska dessutom förses med namn och kon-
taktuppgifter till den som lagt ut dem. Namn och telefon-
nummer eller postadress ska fästas vid det flöte eller den 
flaggstång som finns vid den yttersta ändan av fångstred-
skapet. Därtill ska man använda märke som anger fiskerätt 
om ett sådant system tagits i bruk. 
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