
 
 
 

FISKE PÅ ÅLAND 
 

Fiskevattnen på Åland består dels av privata vatten som ägs av enskilda personer och 
företag samt av samfällda vatten som är gemensamma för en hel by eller en grupp delägare 
som tillsammans bildar ett fiskelag. Dessutom finns de allmänna landskapsvattnen som 
sträcker sig utanför byarågång till 12 sjömil samt landskapets enskilda vattenområde 

Enligt fiskereglerna har alla som är bosatta i Norden rätt till husbehovsfiske på landskapets 
allmänna vatten medan vattenägarens tillstånd eller lösande av fiskekort för det aktuella 
området krävs för sportfiske på privata och samfällda vatten. Detta gäller även för 
landskapets enskilda vatten. 

Det finns inte något gemensamt fiskekort för hela Åland. Istället finns sammanlagt 56 
fiskekortsområden samt 16 landskapsägda områden. Fiskekortet gäller för sportfiske med 
kastspö, pilke eller mete inom det angivna området. 

Tack vare de korta avstånden är du inte bunden att lösa fiskekort endast för det område 
som ligger närmast ditt boende. Istället ligger hela Åland öppet och du kan välja att lösa 
flera fiskekort och fiska där det är bäst för dagen. 

 
När du sportfiskar på Åland är tillämpande av Catch & Release en rekommendation. 
Grundregeln är att du inte ska ta hem fler fiskar än du tänker äta. Om fisken inte uppnår 
minimåtten är du dessutom skyldig att sätta ut den. 

I vissa fall kan draget sitta så till att du inte kan ta bort det utan att allvarligt skada fisken. Då 
ska du avliva den så snart som möjligt. 

För att bedriva ett bra Catch & Release-fiske är det viktigt att vara rätt utrustad. Enklast och 
skonsammast är det om du använder hullinglösa krokar. Ta också med en tång, kroklossare 
eller peang, våg och gärna en kamera så att du kan fota drömfisken när du får den. 

 

  

MÅTT 

• Abborre 20 cm 10st/dygn/person (Fisk under 20 cm 
bedöms inte ha något matvärde varför de bör 
återutsättas.) 

• Braxen 42 cm 
• Gädda 55-80 cm 1st/dygn/person 
• Gös 40-60 cm 1st/dygn/person 
• Havsöring 50 cm 1st/dygn/person 
• Lax 60 cm 
• Sik 35 cm 



 
 
 

 

OBS! Under tiden 15 april till 15 juni är sportfiske från land förbjudet, detta av hänsyn till 
häckande sjöfåglar. 
 

 

  

ALLMÄNNA REGLER FÖR SPORTFISKE PÅ ÅLAND 

• Undvik att slita på natur och miljö. 
• Skaffa dig kännedom om gällande bestämmelser om 

fredningstider, fredningsområden, minimimått samt ömtålig 
natur. Respektera dessa. 

• Fiska aldrig utan tillstånd och fiskekort för sportfiske. 
• Använd de metoder och redskap som ger fisken bästa möjliga 

utsikter till överlevnad om/när den släpps tillbaka. 
• Avliva omedelbart fångad fisk som skall behållas. 
• Fånga aldrig mer fisk än du själv kan förbruka. 
• Bedriv sportfiske med hänsyn till yrkesfiskets och det traditionella 

husbehovsfiskets behov och redskap. 

 
                                                                                                            Källa: Visit Åland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
FISKA PÅ FÖGLÖ 

 
För att få fiska på Föglö behöver du som inte själv äger vatten köpa ett fiskekort för det 
område du vill fiska i. Fiskekorten säljs på turistinformationen, hos stugvärdarna samt hos 
fiskelagsrepresentanter. Du kan även köpa ditt fiskekort på kalakortti.com.  Det finns fyra 
fiskelag på Föglö som säljer fiskekort för sina områden, du kan se de tillåtna områdena/kort 
på kartan här under.  
 
Det finns i dagsläget tyvärr väldigt dåligt med ställen att fiska från land på Föglö. Nästan alla 
fiskekortsområden förutsätter att du har en båt att fiska ifrån.  
 
Vill du fiska från land kan du göra det vid kommunens brygga intill Degerösundbron, samt 
vid landskapsbron nere i vid färjfästet i Degerby. Vill du fiska från båt, men inte har någon 
egen så rekommenderar vi dig att ta kontakt med en fiskeguide!  
 
Det är tillåtet att meta utan fiskekort var som helst på Åland.  
 
Fiskeguidning på Föglö: 
 
Sommarögård 
Sommarogard.ax 
info@sommarogard.ax 
+358 400 947 502, +358 18 51286 
 


