
FISKEORDNING FÖR KRISTINESTAD  
 
 
1 § 
Fiskekommittén* eller *organ som ombesörjer fiskefrågor underställt Tekniska 
nämnden* i Kristinestad handhar i enlighet med bestämmelserna i sektionens 
instruktion fiskeärenden, vården av fiskevattnen och utveckling av fisketurismen samt 
utplanteringen av fisk på stadens enskilda vattenområden i stamstaden. 
 
2 § 
På de enskilda vattenområden som Kristinestad äger är alla stadens invånare 
berättigade att utöva sportfiske, stamstadsbor och villaägare i stamstaden är därtill 
berättigade att fiska för husbehov på de villkor som stipuleras i denna fiskeordning. 
Fisketillstånd kan därtill på av fiskekommittén beslutat sätt ges åt annan person mot 
fastställd ersättning. Fiskekortet är personligt. 
 
3 § 
Fiskekommittén kan på de grunder som den fastställt mot ersättning bevilja tillstånd 
för yrkesfiske på stadens enskilda fiskevatten åt personer, vilka konstateras vara 
yrkesfiskare och som bor inom den egentliga stamstaden, eller personer som av 
vägande skäl kan beviljas lov. En skriftlig anhållan skall tillställas fiskekommittén. 
 
4 § 
Stadens invånare, som vill fiska på annat sätt än mete, pilkfiske/pimpelfiske eller 
strömmingshäckla på de i § 2 avsedda vattenområdena, bör för att förvärva rätt därtill 
för varje kalenderår inlösa ett fiskelov av fiskekommittén eller från ställe som 
fiskekommittén bestämmer. 
Person som löst statens fiskevårdsavgift har rätt att på stadens vatten fiska med 1st 
kastspö, om fiske med flera än 1st spö sker ska även stadens fiskekort lösas. 
 
5 § 
Fiskelovet, som erhållits på det i §§ 3 och 4 stadgade sättet tillhör enbart 
vederbörande själv.  Kommunmedlem under 18 år samt över 65 år får fiska med 1st 
sportfiskeredskap (kastspö) utan fisketillstånd. 
 
6 § 
Märkning av fiskeredskapen skall utföras i enlighet med lag och förordning samt 
dessutom vara försedda med ägarens namn. 
 
7 § 
Fiskekommittén bestämmer med vilket slag av redskap fiske på i § 2 avsedda 
vattenområden eller delar av dessa är tillåtet. Enligt fiskekommittén får följande 
redskap användas:  
-kastspö, mete med rulle 
-katsa 
-nät (enl. fiskekort) 
-ryssja 
Fångstredskap (nät mm.) skall placeras enligt Fiskelagens bestämmelser. 
Fiskekommittén beviljar skilt lov för fiske med nejonögonryssja.  
 
 
 



 
 
8 § 
Fiskekommittén fastställer den avgift som skall uppbäras för fiskelov. 
 
9 § 
Fiskekommittén besluter om fredningen av fiskevattnen. 
 
10 § 
Fiskekommittén kan för utplantering av fisk eller andra vårdåtgärder gällande 
fiskevattnen för viss tid förbjuda allt fiske eller begränsa detsamma på de av staden 
ägda vattenområdena. 
 
11 § 
Fiskekommittén besluter om kräftfångst, samt avgifter, som skall uppbäras för 
denna och övriga till vården av kräftvatten hörande åtgärder på de i § 1 avsedda 
vattenområden. 
 
12 § 
Vid fiske på de av staden ägda vattenområden skall bestämmelserna i Kristinestads 
hamnordning iakttagas. 
 
13 § 
De medel som inflyter i form av avgifter i stöd av denna fiskeordning skall användas 
till kostnader, som uppstår för den fiskevårdsmässiga skötseln av stadens enskilda 
vattenområden, övervakningen och fiskutplanteringen. 
 
14 § 
Den som bryter mot bestämmelserna i allmän lag eller i denna fiskeordning 
gällande fiske och kräftfångst, kan oberoende av om vederbörande ställs under åtal 
eller ej fråntas beviljat fiskelov för viss tid.  För fiskelovet erlagd avgift återbetalas 
icke i dylika fall. 
Omärkta och på olagligt sätt utlagda fångstredskap och anordningar kan borttas av 
fiskekommittén eller av fiskeövervakarna och likaså beslagtas. I dylika fall ersätts 
inga skador som eventuellt åsamkas fångst- eller fiskeredskapen. Dessutom är den 
som bedriver fiske skyldig att borttaga för fisket utlagda märken och anordningar 
omedelbart i samband med borttagandet av fångstredskapen. 
 
15 § 
Fiskekommittén kan uppbära särskild avgift för tävlingsfiske. Föreningar eller övriga 
organ som ordnar fiskeevenemang på stadens vattenområden bör meddela 
Fiskekommittén om detta. 
 
16 § 
Vid fiske och kräftfångst på de av staden ägda vattenområden skall 
bestämmelserna i lagen och förordningen om fiske iakttas. 
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