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Lag
om rätt till fiste;
gifven Stochholma slott den 27 Juni 1896.

^ OSCAR, med Gads nåde, Sveriges, jVorges, Götes och Tendes Konnng,

¬

göre veterligt: att Vi, med Riksdagen, funnit godt att, med upphafvande
af 17 och 18 kapitlen byggningabalken samt nedannäranda lagrum i fiskeristadgan den 29 Juni 1852, nemligen 1 till och med 11 §§, 13 till och med
15 §§, 17 §, 20 § första punkten, 26 §, 29 §, 30 §, 32 §, 35 § i hvad den
afser ansvar för öfverträdelse af stadgandet i 20 § första punkten, och 44
§ andra punkten, äfvensom med ändring af hvad andra lagens rum och
författningar innehålla mot denna lag stridande, i nåder stadga och förordna
som följer:
1 §.
I öppna hafvet äfvensom vid sådana kronan tillhöriga hafsstränder samt
i saltsjön belägna skär och holmar, hvilka icke till något hemman höra
eller under särskilda vilkor innehafvas, ege hvarje svensk undersåte rätt
att fiska; ej må dock fiskegård, ryssja eller annan dylik fast fis ere
p
der utsättas, utan att Konungen dertill gifver lof eller i
varom
§ Sägs, Konungens Befallningshafvande lemnar särskildt tillstånd.

Saltsjöfisket inomskärs tillhör, der ej^ annorledes i denna lag
som ega stränder och holmar omkring fiskevattne
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Vid öppna hafsstranden samt utom skären omfattar, der ej annorledes
är lagligen bestäradt, strandegarens enskilda fiskerätt allt det vatten, som
finnes till och med etthund ra åttio meter från det ställe invid stranden,
der stadigt djup af två meter vidtager. Strandegareii må ock från sitt
enskilda fiskevatten än längre ut sträcka fiskegård, ryssja eller annan dylik
fast redskap, der i särskildt fall Konungens Befallningshafvande finner, att
det kan ske utan men för annan fiskande.

¬

3 §.
I Norrbottens, Vesterbottens, Vesternorrlands och Gefleborgs län må
å ställen, der sådant af ålder varit vanligt, strömmingsfiske med rörlig
redskap idkas af hvarje svensk undersåte äfven vid annans strand, så framt
den består af skogsmark eller sten och ej af åker eller äng; dock vare
vid notfiske strandegaren, der han i fisket deltager, berättigad till första
notdrägten hvarje måndag och onsdag.
Vid de delar af rikets vestra kust, der för fångande af hafsfisk, som
går till stränderna i stora stim, de fiskande af ålder o klan dra dt följt fisken
efter dess dref och fiskat vid annans strand, skall sådan rättighet fort
farande dem tillkomma; dock må vid notfiske strandegaren, der han i fisket
deltager, bestämma den ordning, hvari hans not skall dragas.
hafsstranden och utom skären, samt i Göteborgs och
dradt
fallands län jemväl inomskärs, de fiskande af ålder oklanannorledes än
Der fiske '
fiskande att nvtfia
^
af redskap och Ut,'so^m fL
skada och intrång.’

^ske eller agntägt vid annans strand
medgifvet, vare de vid sådan rätt bibehållne.
^
annans strand, ege de
tillfällig uppdragning
Rtöfvande är af nöden; svare dock för

det till hans strtnT hrrltd^e"" omåd^^^^^T^

notvarp inom

denna § afses, berättifrad -.tt
^ ^^l^tnet, vare han vid fiske, som i
andra i varpet fån<^as*^så läno-e^ä
trettiondedelen af den fisk, som af
1
så länge han det underhåller.
4 §
Fiske med krok eller ref å
.
ege hvarje svensk undersåte rätt att ika^^^^ skärgården och i hafsbandet
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5 §■
Uti insjöar och rinnande vatten nyttje strandegare. utan intrång af
annan, fiskevatten, som a.r beläget inom hans fastighets rå och rör eller
eljest till dess egor hörer.
6 §.
I de delar af större insjöar, till hvilka strandeganderätten sig icke
sträcker och der ej heller eljest enskildt fiske är kronan förbehållet eller
annan tillhörigt, gälle om fisket hvad i 1 § sägs oin fiske i öppna bafvet.
7 §.

¬

Ström- och insjöfisken vid kronans öfverloppsmarker, allmänningar,
parker och holmar äfvensora vid oafvittrad mark ege, der ej kronan dessa
fisken sig eller annan enskildt förbehållit, inom häradet eller socknen
boende att, med tillstånd af Konungens Befallningshafvande eller, der fråga
är om fiske vid kronopark, af Domänstyrelsen, nyttja på det sätt och un
der de vilkor, som derför kunna varda bestämda, samt mot den afgift, som
för begagnande af sådant allmänt kronofiske finnes skälig. Aro herarnau
anlagda på mark, hvarom nu är sagdt, njute de, till dess delning försig
gått, fritt fiske.
8 §.
Kronans enskilda fisken i saltsjön, insjöar och rinnande vatten vare
såsom hittills kronan och hennes rättsinnehafvare förbehållna.
9 §.
I de fiskevatten, som höra till härads- eller sockenallmänningar, ege
de, som i allinänningarne hafva del, rätt att fiska. Aker och äng vid
stranden vare dock fria från intrång af de fiskande, då annan utväg finnes
att komma till fiskevattnet; i annat fall skall ersättning gifvas för skada
och intrång.
Allmänningsfiske må af delegarne för gemensam räkning utarren
deras, der i enlighet med gällande föreskrifter om allmänningens förvalt
ning beslut derom fattas.
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10 §.
Oskift fiskevatten må alla, som deri ega del, bruka efter ty de kunna
sämjas. Sämjas de ej, lägge rätten dem emellan, huru fisket utan forfannför någon af dem må nyttjas. Fiskebyggnad hafve ock en hvar lof att
uppföra allt efter som han eger del i samfälligheten och lägenhet dertill
finnes. ^ Är ej lägenhet för hvarje delegare att uppföra särskild fiskebyo-anad, hjude den, som vill bygga, de öfrige att deltaga; vilja de ej, och
pröfvar rätten, att byggnaden kan göras utan skada för dem, bestämnie
rätten, på hvad sätt, viikor och tid byggnaden må uppföras och nyttjas.
I oskilt fiskevatten må ej en delegare utan de fleste öfriges sarntVcke
upplåta fiskerätt åt någon, som ej är delegare.
^

n §.
norledestftif
'f f"
norjeaes aftajas, det fiske, som till jorden hörer.

brukaren, der ej an-

12 §.
¬

eller skaUläggning eiler

anliTt

stadgande, aftal, dom

bostamdt om någons rått till feke,' vardet'3la“dT’'^''

är stadgadt.'’'’'*™'^"

‘

delar af riket gälle hvad särskildt
U §.

uteättas i kungsädrat
som kaii hindra fisken att framgå, mä ej
I elf, ström, å eller
i ,
sitt dref, skall en sjettedel af breddp!""?-'’*'^''^ '"■’
ös''®” bar
redskap, hvarom nyss år sagdt der ■ rr’
vattnet lemnas fri från
rättegandes och sakkunnigs höknde
6
r lot till redskapens användande.
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5
i ty fall fråga om liskebyggiiad, som kan förorsaka uppdämning, lände
jeraväl till efterrättelse hvad derom är särskildt stadgadt.
15 §.
Der elf, ström eller å utfaller i hafvet eller insjö, eller vidtager från
insjö eller större vattendrag, må ej i det djupaste vattnet utsättas sådan
redskap, som i 14 § omförmäles.
16 §.
Eger någon särskild rättighet att för tiske stänga led eller ådra, hvarom
i 14 eller 15 § stadgas, njute den rättighet till godo.
17 §•

¬

Finnes uppenbart, att led eller ådra, hvarom i 14 eller 15 § förniäles,
blifvit medelst fiskeredskap olagligen stängd, och följer ej rättelse genast,
efter det tillsägelse skett, ege på ansökan af den, som men lider, utmät
ningsmannen i orten och å landet jemväl länsmannen, äfven om han ej är
satt till utmätningsman, att, sedan han med ojäfvigt vittne hållit syn å
stället, meddela nödig handräckning på den tredskandes bekostnad.
18 §.
Fiskar någon utan lof i fiskevatten, der han ej eger rätt till det id
kade fisket, vare hvad han dervid fångat eller, der det ej kan tillrätta
skaffas, dess värde förverkadt till fiskevattnets innehafvare eller, då fångsten
skett i allmänt kr on ofiske, till åklagaren.
19 §.
Anträffas å bar gerning någon, som olofligen fiskar i
vatten, må den, som fiskevattnet eger eller innehafver, e er
den fiskande taga båt, redskap
behålla det, till dess han rätt för sig bjuder. Der
kronofiske eller allmänningsfiske, tillkommer sådan rä t a ma
så ock den, hvilken eger fisket nyttja.

„
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,
v
allmänt
åklagare
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20 §.

¬

Fordrar någon i fall, hvarom i 3 eller 9 § sägs, ersättning för skada
eller intrång, och är det ostridigt, hvilken derför bör svara, varde, der
den, som lidit skadan eller intrånget, det äskar, frågan efter syn och upp^
skattning pröfvad af tre ojäfvige skiljemän, bland hvilka en utses af hvardera parten och de sålunda utsedde tillkalla den tredje. Tredskas den,
mot hvilken anspråket vSckes, att utse skiljeman, eller kunna de utsedde
ej förena sig om valet af den tredje, ege domaren eller öfverexekutor eller
utmätningsmannen i orten att på ansökan af den, som anspråket väckt,
om valet förordna.
Part, som ej nöjes med hvad de fleste skiljemännen säga, eger att
draga tvisten under rättens pröfning, så frarat han sin talan instämmer
inom nittio dagar från det skiljemännens beslut honom tillstäldes; och
skall i beslutet lemnas tydlig hänvisning om hvad den missnöjde har att
iakttaga för tvistens dragande under rättens pröfning. Beslutet skall, änskönt någondera parten vill söka domaren, gå i verkställighet, der ej do
maren eller öfverexekutor annorlunda förordnar.
Vill den, som ersättning fordrar, hellre genast lita domstol än skiljemän til], stånde det honom öppet,
21 §.
vare berättigade att å de kronans stränder, skär och
låtelsp af
^
^
tillgång utan afgift erhålla upphylnJaf7)
af boningshus, bodar och beredningshus,
Sn? Befa L r f
^^^^'^^^fgande af kärl och redskap; och egeKonunÅ kiZ V
anvisa nödigt område,
med tillstånd
vilken allmänt kronofiske finnes, må de fiskande
kronopark af Dorr a^efallningshafvande eller, der fråga är om
skälig.
'
'
uppsätta bodar mot afgift, som pröfvas

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1897.
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Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. Till
yttermera visso liafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med
Vårt Koiigl. sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 27 Juni 1896.

OSCAE.
(L. S.)

L. Annerstedt.

(Jnstltiedeparteuientet.)
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