Fisket och fiskevattnets vård i Isaksö Bys Samfällighet
1.

Fisket i Isaksö Bys Samfällda vatten är avsedda för husbehov. Alla fiskeredskap skall märkas
med plastbricka enligt nedan.

2.

Nätfisket regleras så att de vilka idkar fiske samtidigt får använda högst 189 st 60 m långa
nät i det gemensamma fiskevattnet. Varje delägare/fastighet får lägga 1 st 60 m långt nät
för varje 1250 röster(1,25%) man har enligt röstlängden. Alla delägare/fastigheter får dock
för husbehovsfiske inom familjen lägga 150 m nät oberoende av röstetal. Här ingår även
husbehovsfiske med spinnspö inom familjen.

3.

För att uppfylla förpliktelserna om vård av det gemensamma fiskevattnet uppbärs en
fiskevårdsavgift av alla delägare/fastigheter som någon gång under året idkar fiske i
samfällighetens vatten. Fiskevårdsavgiften omfattar 30 € per delägare/fastighet och år. Den
som betalat avgiften erhåller 3 st plastbrickor som skall fästas på fiskeredskapet eller vara
med i båten vid spinnfiske som bevis på att man har rätt att fiska i Isaksö Bys Samfällighets
vatten.

4.

Fiskevårdsavgifterna skall användas till fiskevårdande ändamål i det gemensamma
fiskevattnet.

5.

Fritidsfastigheter som är belägna i byn och saknar andelar i samfällighetens vattenområden
får rätt att bedriva husbehovsfiske inom familjen i form av spinnfiske och fiske med högst
120 m nät mot erläggande av en årlig avgift på 40 € varav 30 € är fiskevårdsavgift. Den som
betalat avgiften erhåller 2 st plastbrickor som skall fästas på fiskeredskapet eller vara med i
båten vid spinnfiske som bevis på att man har rätt att fiska i Isaksö Bys Samfällighets vatten.

6.

Innevånare i byn som inte är delägare i samfälligheten har rätt att i fiskelagets vatten
bedriva husbehovsfiske inom familjen i form av spinnfiske och fiske med högst 120 m nät
mot erläggande av en årlig avgift på 40 € / familj varav 30 € är fiskevårdsavgift. Den som
betalat avgiften erhåller 2 st plastbrickor som skall fästas på fiskeredskapet eller vara med i
båten vid spinnfiske som bevis på att man har rätt att fiska i Isaksö Bys Samfällighets vatten.

7.

Personer eller företag som bedriver stuguthyrningsverksamhet inom Isaksö by har rätt att
erbjuda sina gäster att för husbehov i form av spinnfiske fiska i Isaksö Bys Samfällighets
fiskevatten. I båten från vilket fisket utövas skall finnas en plastbricka som bevis på
fiskerätten.

8.

Delägarstämman befullmäktigar styrelsen att fatta beslut om utarrendering av fiskevatten
till Getadraget och till yrkesfiske för tiden fram till nästa ordinarie delägarstämma.

9.

Lököfladan, Mjölkviken, Södersundet inklusive kanalen mellan Andersö och Isaksö och
Ängesvik är fredad för allt fiske under lektiden 1.3. – 15.6. enligt bifogad karta.

10. Isaksö Bys Samfällighet deltar i Visit Ålands fiskekartprojekt där Isaksö Bys Samfällighets
vatten utmärks med fiskeförbud.
11. Fiskekort till allmän försäljning ska inte införas i Isaksö Bys Samfällighets vatten.
12. Överträdelse av dessa regler leder till förlorad fiskerätt.
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