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Barnens miljöguide

FiskaBarn
med



I Finland har vi utomordentliga fiskemöjligheter. Vi har möjlighet att fiska i rena vatten i havet,
sjöar, tjärnar, älvar, åar och bäckar. Det är mycket viktigt att kvalitén på våra fiskevatten hålls
på samma höga nivå även i framtiden. Denna guide berättar om hur var och en av oss kan
hjälpa till att hålla naturen ren och fin.

Fiske är roligt

Vilketdera vattnet skulle
du hellre vilja fiska i?

Människan är en del av naturen

Precis som växterna och djuren, så är vi människor också en del av naturen. Vi behöver alla
en ren och frisk miljö; rent vatten, hälsosam mat och frisk luft. 
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Allemansrätten betyder att vi kan njuta
av naturen både på vattnet och på
stränder, samtidigt som vi försöker
lura fisken att nappa på metmasken.
Man ska alltid visa respekt för naturen.
Kom även ihåg att man inte får bet-
räda andra människors hus- eller
sommarstugestränder utan lov. 

Allemansrätten

Matsäcken är vid sidan av fångsten en
av fiskefärdens höjdpunkter. Kom ihåg
att packa ner allt skräp i ryggsäcken
när du ätit färdigt. Allt som man orkar
bära med sig ut i naturen, orkar man
också bära tillbaka hem. Väl hemma
förpassas skräpet lätt och behändigt
ner i soptunnan.

Lämna inte spår 
i naturen

När man fiskar måste man ibland
klippa av fiskelinan. Kom ihåg att ald-
rig lämna bitar av denna i naturen.
Tunna och nästintill osynliga linstum-
par fastnar lätt i fåglars och andra
smådjurs fötter. Ta därför alltid lins-
tumparna med dig hem. Hemma kan
dessa sedan klippas i små, små bitar
och slängas i soptunnan.

Lämna inte fiskelina
i naturen



Lek inte med fisken

Ibland får man mera fisk än man behöver. De
extra fiskarna släpps då försiktigt tillbaka i vatt-
net, så att de kan få fortsätta leva och växa till
sig. Var försiktig då du lossar kroken från fisk-
munnen, så att munnen inte rivs sönder. 

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi 

www.vapaa-ajankalastaja.fi

Delvis finansierad med medel från jord- och 
skogsbruksministeriets fiskevårdsavgifter.

Fisk som 
föda

Fisk som fångas i finska vatten kan van-
ligtvis ätas utan betänkligheter. Det finns
ändå några arter som man inte bör äta
speciellt ofta. Havslax, havsöring och stor
strömming bör man pga. dioxinhalten inte
äta mer än 1-2 gånger i månaden. 

I många konstgjorda sjöar finns det stora
rovfiskar, såsom t.ex. gädda, abborre och
lake, som innehåller för mycket kvicksil-
ver. Man bör därför inte äta rovfisk som
fångats i sådana sjöar. Istället bör man
släppa tillbaks dem, för att de ska få växa
sig ännu större.

Teckningar: Jakke Haapanen.
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Fisk är god och hälsosam kost, och egenhändigt fångad fisk smakar alltid bäst. När du tar
upp fisk till mat, så ska du alltid avliva den direkt. Man får aldrig lägga levande fisk i påsen
eller ryggsäcken!


