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Sportfiske på Svinö Stugby & Vildmarks Park

Välkommen spösvingare!

Detta brev får samtliga som bokat en fiske weekend på anläggningen.

Vi är glada att ha dig som gäst och vill med detta informera dig lite om naturen, våra fiskearter och hur vi jobbar för att 
utveckla sportfisket. På grund av försurning och överfiske i Östersjön på arter som Torsk, Gädda och Abborre så stödjer vi 
fångst metoder som catch & release, att följa minimått på fiskearter och stödutsättning av fiskyngel.

Under åren har detta arbetssätt samt samarbete med lokala fiskekortsområdet bidragit till att vi har ett av Ålands bästa 
bestånd av Havsöring (30-60 000 utplanteringar per år) där 90% av öringrommen kommer från Svinö. Vi bidrar med att 
stödutsätta 20 000 gäddyngel och har inför 2013 bestämt att införa fångstkvotering där varje stuga max får ta upp 2 fiskar 
per dag. 

Medelvikten på havsöring ligger på ca: 1,8 kg och gädda samt abborre finns i vattnen året runt. Innan du kan sportfiska i 
vattnen tilldelas du en fiskekarta med bla. lägerplatser för grillning. Detta för minska slitage på naturen och minska risken till 
skogsbränder på öarna.  Din karta är även din fiskelicens och har du den med så händer inget om du blir kontrollerad ute på 
vattnen.

Innan du ger dig ut på vattnen så får du som ny gäst på anläggingen en introduktion av våra guider, detta ökar dina chanser till 
fånga fisk men du får även lite värdefulla tips. Du får även bekanta dig med våra fiskebåtar samt vid hyra av dessa betalar man 
en deposition, om ingen skada uppstår får du pengarna tillbaka när du checkar ut.

F.r.o.m den 15:e April - 15-Juni så råder fiskeförbud från land pga parningstid för sjöfåglar.

Tight lines !
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