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GRUNDUPPGIFTER 

Ekenäs-Pojo fiskeriområde är en offentligrättslig allmännyttig 
förening till vilket hör skärgårdsvattenområden från Hangö stads rå 
i väster till Ingå kommuns rå i öster och i norr till Pojovikens norra 
strand. Till fiskeriområdet hör följande insjöområden: Raseborgs å, 
Svartån från Åkerforsen till utloppet, Fiskars ån, delar av Määrjärvi 
och Seljänalanen, Simijärvi, Degersjö, Kullasjö, Grabbskog Storträsk, 
delar av Brukträskets vattendrag, Marsjön, Källträsk, de västra 
delarna av Högbensjön och Läppträsk. 
 
Fiskeriområdets ändamål är att utveckla fiskerihushållningen 
inom sitt område och att främja medlemmarnas samarbete för 
att ordna med hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden. 
Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (i 
fortsättningen NTM-centralen) fattade beslut om gränserna 
13.12.2017. Fiskeriområdets areal är c. 34 000 hektar (stadgarna 
4.2.2019), hemorten är Raseborg och protokollspråket är svenska. 
 
Fiskeriområdets konstituerande möte hölls 4.2.2019 i 
Yrkeshögskola Novia, Ekenäs. Mötet som var sammankallat av 
NTM-centralen, godkände stadgar, valde styrelse, 
befullmäktigade fiskeövervakare, utsåg representant till den 
regionala fiskerisamarbetsgruppen och en tillfällig sekreterare. 
NTM-centralen fastställde fiskeriområdets stadgar 14.8.2019. 

Karta från Paikkatietoikkuna 5.6.2020 
 
Medlemmar i fiskeriområdet är innehavarna av fiskerätt inom området och de landsomfattande organisationerna 
inom fiskeribranschen. Medlemskapet är automatiskt och kan inte väljas eller väljas bort. Fiskeriområdets organ 
är stämman, styrelsen och verksamhetsledaren. 

Medlemmarnas röstetal på stämman 

 
Vattenägarens röstetal är bundet till hur många hektar som ägaren innehar inom fiskeriområdet. 
*Föreningarna har närvaro och yttranderätt, fiskeriområdet skall helt eller delvis finnas inom föreningens 
verksamhetsområde.  
 

FRÅN FISKEOMRÅDE TILL FISKERIOMRÅDE 

Ekenäs-Pojo fiskeområde beslöt på stämman 17.4.2018, att överföra alla avtal och eventuella pågående processer 
till fiskeriområdet. Vidare beslöt stämman att anlita Fma Gabi Lindholm, Gabriella Lindholm som 
utredningsperson, för att sköta fiskeområdets uppgifter efter 31.12.2018, fram tills fiskeområdet helt är avslutat. 
Hon skötte bland annat om arbeten med fiskeområdets styrelsemöten 28.2 och 18.3, den avslutande stämman 17 
april samt ekonomiuppgifter, så som bokslut, skattedeklaration och redovisningar över använda bidrag. 
Bokföringen av fiskeområdets utgifter år 2019, ingår i fiskeriområdets bokföring. Mera om ekonomin vid 
övergången finns representerat under stycket Ekonomi. 
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Eftersom fiskeriområdet på många sätt är likt fiskeområdet, har fiskeriområdet bibehållit fiskeområdets FO-
nummer. Gränserna är de desamma, båda är allmännyttiga samfund och de lagstadgade uppgifterna är likartade. 
I och med att FO-numret bibehölls, kunde fiskeriområdet också bibehålla fiskeområdets bankkonton och 
nätbankförbindelse. Anmälan om namnändringen skickades till Skatteförvaltningen 19.8.2019, efter att besluten 
från fiskeområdets stämma fått laga kraft och fiskeriområdets stadgar var fastslagna. Fiskeområdet är avslutat. 

 

ADMINISTRATION  

 
Ordinarie stämma 
Fiskeriområdet höll ordinarie stämma 17.4 i Novia, Ekenäs och på den behandlades stadgeenliga ärenden. I stämman 
företräddes 10 röstberättigade medlemmar, 9 personer, som tillsammans hade 16 röster. Närvarande var också 3 
personer med närvaro- och yttranderätt. 
 
Styrelsen 
Till fiskeriområdets styrelse hör mellan 7 och 10 medlemmar samt 2 suppleanter. Mandattiden är tre år. På den 
konstituerande stämman valdes styrelsemedlemmar och suppleanter enligt nedanstående tabell. Avgångsturen 
för de två första åren avgjordes genom lottdragning som utfördes på det första styrelsemötet. Stämman väljer 
årligen ordförande och viceordförande inom styrelsen. Suppleanterna får samma material som 
styrelsemedlemmarna och har rätt att delta i styrelsens möten. Rösträtt får suppleanterna genast då styrelsen 
inte är fulltalig. 

Styrelsen har sammanträtt 3 gånger år 2019 och också fattat beslut via-post. Besluten fattade via e-post är 
införda i följande styrelsemötesprotokoll. Mötena har hållits i Ekenäs, i yrkeshögskolan Novia och i restaurang 
Fyren.  

Styrelsen för Ekenäs-Pojo fiskeriområde år 2019 

Namn Uppgift 
Deltagit i st. 
styrelsemöten 

I avgångstur  
på ordinarie stämman år  

Tomas Gripenberg ordförande 3 2021 

Henrik Lundberg viceordförande 3 2022 

Henning Danskanen medlem 2 2022 

Carl-Johan Jansson medlem  3 2022 

Magnus Nylund medlem 3 2021 

Seppo Siltala medlem 1 2021 

Thomas Stenström  medlem 0 2022 

Jan Westerholm medlem 2 2020 

Kenneth Westerholm medlem 1 2020 

Henric Öhman   medlem 3 2020 

Charlotta Bruncrona suppleant 2 2021 

Ernst Knape suppleant 3 2020 

 
Styrelsemedlemmarna och suppleanterna erhåller ett arvode på 60 € /möte och mötesordföranden ett arvode på 100 
€ /möte samt styrelseordföranden ett årsarvode om 300 €. 
 
Funktionärer och revisor 
Ekenäs-Pojo fiskeriområdets löpande ärenden handhades från den konstituerande stämman till slutet av april av 
en tillfällig sekreterare, genom uppdragsavtal med F:ma Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm. Fiskeriområdets 
styrelse beslöt att också anlita F:ma Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm för verksamhetsledaruppgiften från 
1.5.2019. Uppdragsavtalet är i kraft under två år. Verksamhetsledaren sköter också kassörs- och 
bokföringsuppgifterna. 

Fiskeriområdet har befullmäktigat följande fiskeövervakare Kenneth Westerholm (31.10.2022), Björn 
Lindholm(31.12.2022), Henrik Lundberg (31.12.2022), Charlotta Bruncrona (31.12.2027)  och Ken Thilman 
(31.12.2027). Datumen efter namnet anger tidpunkten då fullmakten upphör. Bruncrona är löneanställd, Thilman 
arbetar på uppdragsavtal via Beavisa Ab. De övriga har övervakat på talko. 
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Fiskeriområdets ordinarie stämma valde revisionssamfundet BDO Ab till revisor, med Tove Lindström-Koli (GR, 
OFGR) som ansvarsperson. 

 
Annonsorgan 
Fiskeriområdets beslut kungörs i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. Enligt stadgarna finns 
fiskeriområdets anslagstavla i samband med Raseborgs stads officiella anslagstavla. Den ordinarie stämman beslöt 
att fiskeriområdet också informerar om stämmorna via en kortfattad annons i tidningarna Västra Nyland och Etelä 
Uusimaa.  
 
Medlemskap 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde är medlem i den regionala rådgivningsorganisationen Nylands Fiskarförbund r.f. 
 
Arkivering 
Pojo fiskeområde och Ekenäs-Pojo fiskeriområde har överfört Pojo fiskeområdes, Ekenäs-Snappertuna fiskeområdes 
och Ekenäs-Pojo fiskeområdes dokument från åren 1983-2016 till Pojo lokalhistoriska arkiv genom avtal 2.12.2010 
och 18.9.2019. Arkivet är öppet för allmänheten.  

Ekenäs-Snappertuna fiskeområde har arkiverat verifikat, bokföringsdagböcker och skattepapper från åren 1995-

1998 samt verifikat och skattepapper från åren 1999-2003 i Raseborgs stads arkiv. En del av Ekenäs-Snappertuna 
fiskeområdes dokument finns ännu hos fiskeområdets ordförande, men också dessa kommer att föras till Pojo 
lokalhistoriska arkiv. 
 
Dataskyddsförordningen 
Fiskeriområdet följer principerna i dataskyddslagstiftningen i all hantering av personuppgifter, vilket bl.a. betyder 
att trygga de registrerades rättigheter, begränsa insamlingen av personuppgifter, att förstöra personuppgifterna 
då de inte längre behövs och att endast de som konkret behöver personuppgifterna har tillgång till dem. 

Eftersom fiskeriområdet är ett offentligrättsligt organ, måste fiskeriområdets styrelse utse en dataskyddsansvarig. 
Styrelsen har fattat beslut om att köpa tjänsten av Centralförbundet för fiskerihushållning r.f.. 

EKONOMI 

Ekenäs-Pojo fiskeområde beslöt på stämman år 2018 att överföra sitt eget kapital per 31.12.2018 (149 060,70 €), 
sin egendom bestående av en TG-5900 båt med motor och trailer samt depositionerna hos 
Regionförvaltningsverket till fiskeriområdet. Enligt Skatteförvaltningens utlåtande år 2017, medför detta inte 
skattepåföljder eftersom både fiskeområden och fiskeriområden är allmännyttiga samfund. 

I det egna kapitalet ingår fonden som Ekenäs-Snappertuna fiskeområdes stämma fattade beslut om år 2012. Den 
självtäckande fonden är grundad till gagn för skärgården och skärgårdsbefolkningen inom fiskeområdets gränser och 
stadgarna godkändes år 2013. Fiskeområdet överförde totalt 75 000 av det eget kapital till fonden. Fondens kapital 
31.12.2019 är 77 903,94 €. Ingen utdelning har skett under år 2019. 

Verksamhetsårets resultat 
Resultatet för det första årets verksamhet, är ett underskott på 8 429,04 €. Styrelsen föreslår, att underskottet förs till 
vinst- och förlust-kontot. Fiskeriområdets eget kapital 31.12.2019 är 140 631,66 €. För fiskeområdets del har 
fiskeriområdet betalat räkningar totalt 6 684,21 €. 

Intäkterna för året var totalt 58 630,32 € och kostnaderna totalt 61 349,67€. Intäkterna bestod av verksamhetsbidrag 
(11 125€) beviljat av NTM-centralen, fiskekortsmedel (47 244,13 €) som returnerats av NTM-centralen enligt lag om 
fiske 132 § samt räntemedel (261,19 €). Kostnaderna för den egentliga verksamheten, såsom fiskutplanteringar, 
fiskeövervakning och information var 37 200,66 € och kostnaderna för förvaltningen, såsom stämma, styrelse och 
verksamhetsledare var 29 858,70 €. 

NTM-centralen beviljade 26.9.2019 fiskeriområdet 10 000 euro för uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen. 
Bidraget betalas mot utbetalningsansökan, ansökan skall lämnas in till UF-centret senast 30.9.2020. Bidraget finns 
inte med i resultat- eller balansräkningen, då det inte under år 2019 uppstod några egentliga kostnader för planen 
beslut  

Ägarersättningar 
Ägarersättningen som hänför sig till fiskevårdsavgifterna som är inbetalda till Staten år 2018, har inte betalats till 
fiskeriområdet under år 2019. NTM-centralen gav fördelningsbeslutet 16.12.2019. Medlen (84 099 €) betalades till 
fiskeriområdet vintern 2020, efter besvärstiden. Orsaken till att NTM-centralen gav beslutet först i december, istället 
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för på våren, är att Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) bestämt att fördelningen skall skötas enligt en ny 
undersökning om handredskapsfisketrycket i Finland. JSM beställde undersökningen av Naturresursinstitutet (Luke). 
Publikationen Viehekalastus kalatalousalueilla https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544811 är publicerad i oktober 
2019 och resultatet är använt vid fördelningen av ägarersättningarna från år 2018.  
Följande utmaning vid fördelningsprocessen är Kalpa, en elektronisk tjänst för fiskeriområden. Tjänsten har varit 
under uppbyggnad sedan årsskiftet 2017/2018 på uppdrag av JSM och kommer att vara ett bra arbetsredskap bl.a. 
vid fördelningen av ägarersättningarna. Ännu i skrivande stund kräver Kalpa-tjänsten en del förbättringar för att 
kunna tas i användning. Förväntningen är att fiskeriområdet tar Kalpa i användning under år 2020 och fördelar 
ägarersättningarna från år 2018 och 2019 under hösten 2020. 

Enligt nuvarande lagstiftning föråldras ägarersättningar som det inte avtalats om efter tre år. De ersättningar som 
fiske-/fiskeriområdets stämma fattade beslut om på stämman 2017/2018/2019, som inte avtalats om och som 
överstiger den lägsta ersättningsgränsen, preskriberas 1.1.2021/1.1.2022/1.1.2023. Då får Fiskeriområdet använda 
medlen för planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av 
fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning. Summorna var 15 727,49 €/ 24 383,14 € den sista december år 
2019. Summan som preskriberas år 2023 klarnar då Kalpa har tagit i bruk. 

Enligt tidigare lagstiftning föråldras fiskeersättningarna först efter en 10 års deponering på Regionförvaltningsverket. 
Fiskeområdena och fiskeriområdet har deponerat medel hos Södra Finlands regionförvaltningsverk enligt 
nedanstående tabell. Genom att kontakta fiskeriområdet, kan vattenägare under 10 års tid från deponeringsdatumet, 
lyfta sina ersättningar från regionförvaltningsverket. Varefter fiskeriområdet under ett års tid kan söka ut medlen. 
 

Deponeringar hos regionförvaltningsverket, medel som inte avtalats om 

Depositions  
datum 

Fiskeriområde 
Depositions- 

summa 
Uttag under  

år 2019 
Saldo 

31.12.2019 

31.12.2008 Ekenäs-Snappertuna 33 027,02 € 0 € 28 505,67 € 

31.12.2010 Ekenäs-Snappertuna 41 784,11 € 0 € 36 932,94 € 

30.12.2013 Ekenäs-Snappertuna 65 317,36 € 0 € 58 429,77 € 

31.12.2013 Pojo 11 484,70 € 0 € 11 484,70 € 

29.12.2014 Pojo 2 080,62 € 0 € 2 080,62 € 

30.12.2014 Ekenäs-Snappertuna 47 410,38 € 0 € 42 636,98 € 

29.12.2015 Ekenäs-Pojo 886,37 € 0 € 672,93 € 

Totalt  201 990,56 € 0 € 180 743,61 € 
 
Fiskeriområdet ansökte 4.11.2019 om utbetalning av depositionen från år 2008. Beslutet från 
Regionförvaltningsverket är givet 5.2.2020 och medlen är inbetalade till fiskeriområdet i februari 2020. 

VERKSAMHET 

Fiskevattenvård 
Fiskeriområdet har under året planterat havsöring, sik, gös, och ål för c. 22 840 €.  
Havsöring av stammen Storå, 2 108 st., fiskens medelvikt var 103,1 g och -längd, 22,3 cm. Öringen är odlad hos 
Sulkavan Taimen AB och beställdes via Finska vikens havsöringskommitté, för en kostnad av 3 999,98 €. Fisken sattes 
ut från Baggö 29.4 och togs emot av Henrik Ahlbom. 

Sik av stammen Rautalampi, 4 280 st., fiskens medelvikt var 23 g och -längd 18 cm. Siken är odlad hos Kalavasku Ab 
och beställdes via Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto för en kostnad av 4 001,25 €, Fisken sattes ut 2.7, fördelades 
mellan Isokisko, Degersjö, Määrjärvi och Seljanka och togs emot av Sami Jernström.  

Ål, 2 000 st., medelvikten var 1 g och -längden, 10 cm. Det är naturfisk som fångats i England, Severn och sedan  hållits 
i karantän i Sverige. Ålen beställdes via Nylands Fiskarförbund, för en kostnad av 3 000 €, Kenneth Westerholm tog 
emot ålen 14.8 och satte ut den i de norra delarna av Pojoviken.  

Gös av stammen Pyhäjärvi Tammerfors, 10 750 st., fiskens medelvikt var 4 g och -längd, 8,6 cm. Gösen är odlad av 
fiskodlare Risto Sundström och beställd via Nylands Fiskarförbund för en kostnad av 4 837,50 €. Kenneth Westerholm 
tog emot gösen 16.9 och satte ut i Svartåns mynning 16.9.  

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544811
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Skärgårdssik av stammen Bengtsår, 21 739 st., fiskens medelvikt var 8,2 g och -längd, 11,2 cm. Fiskeriområdet 
beställde siken direkt från Tunturi siika AB för en kostnad av  7 000,42 €. Siken sattes ut från Baggö 25.10 och togs 
emot av Henrik Ahlbom. 
 

Övriga utplanteringar inom fiskeriområdet  

Art, stam, ålder Dat. Antal Utplanteringsplats Finansiär, åläggandekod 

Lax, Neva, 2 år  2.5 10 003 Svartå, nedanf.Billnäs Staten 

-”- , befruktad rom 29.3 12 000 Svartå, Päsarträsket -”- 

-”- -”- 30 000 Pojoviken, Åminnefors -”- 

Vandringssik, 
Kymmeneälv, 1 sommar 

11.10 
8 424 

Baggö 
Raseborgs stad, Skeppsholmens 
avfallsvatten 01-028 

-”- -”- 3 790 -”- Forcit 01-043 

-”- -”- 
10 878 

-”- Raseborgs stad, Karis-Pojo 
avfallsvatten 01-188 

Planktonsik, 
Rautalammin reitti, 1-s  

21.5 4 722 
Seljänne, Määrjärvi, 

Degersjö 
Fiskars fiskeförening? 

Gös, Pyhäjärvi, 1-s 25.9 888 Finska viken Delägarlag 

Gös, Painiojärvi, 1-s  -”- 1 774 Källträsket  -”- 

Gös, -”-, 1 sommar 28.8 1 500 Spakanäs -”- 

Ål 14.8 4 000 Pojoviken Staten 

Tabellen bygger på uppgifter från NTM-centralen och Sähi (Applikation för elektronisk anmälning av utplanteringar) 
 
 
Svartå  
Svartå har varit stängd för vandringsfisk 
under 65 år. Från våren 2020 kan fisken 
stiga upp 24 km i ån, fram till Åkerfors.  

Västra Nylands Vatten och miljö r.f. är 
dragare i ett Life-projekt som heter 
Laxfiskar till Svartån 2021 med målet att 
stärka beståndet av flodpärlmussla, bygga 
fiskvägar och vidta andra åtgärder som 
stöder laxfiskarnas och musslornas 
levnadsbetingelser. I och med att Ekenäs-
Pojo fiskeriområde deltog i kostnaderna 
för byggandet av fisktrappan i Billnäs med 
50 000 € är fiskeriområdet med i 
projektets styrgrupp. 

Raseborgs stad som mycket aktivt deltagit 
i projektet, fick våren 2017 tillstånd av 
Regionförvaltningsverket att bygga 
fisktrappor förbi Åminnefors och Billnäs kraftverk. Fiskeriområdet deltog den 25 september i taklagsfesten för 
fisktrappan i Billnäs. Fisktrappan i Billnäs blev färdig hösten 2019 och trappan i Åminnefors några månader senare och 
de är nu öppna från maj till november. Planeringen för byggandet av en naturenlig fiskväg vid Åkerfors och forsen i 
Svartå har börjat men ännu finns det inte finansiering för dessa.   

Fiskeriområdet skall i sin nyttjande- och vårdplan beakta ån och får på lokal nivå planera fiskeförbud för att laxfiskarna 
skall kunna ta sig från havet upp till ån på hösten. 

 
Fiskeövervakning 
Fiskeriområdets övervakare har skött om fiskeövervakning inom hela fiskeriområdet, undantaget Forststyrelsens 
vattenområden, Nothamns vattenområde samt insjöarna och träsken. 

Ekenäs-Snappertuna fiskeområde köpte år 2010 en båt med motor och utrustning för fiskeövervakning som nu 
används av fiskeriområdet. Båten används av övervakare Ken Thilman som också ansvarar för båtens skötsel. 
Thilmans huvudsakliga övervakningsområde är hela havsområdet utanför Pojo viken. Han arbetade under tiden 12.4-

Billnäs fiskväg Foto: © Piia Nordström 
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23.11, totalt c. 110 timmar inklusive underhållsarbeten på båten. Thilman granskade c. 140 personer. De flesta 
fiskarna har sina tillstånd i skick. 

Charlotta Bruncrona använder egen båt för övervakningen och hennes huvudsakliga övervakningsområde är Pojo 
viken. Hon övervakade c. 54 timmar under tiden 27.4-19.10 och granskade 284 personer. Under året gav hon 7 
anmärkningar. Det vanligaste fiskesättet var fiske med spö men hon påträffade och granskade också nät. Under 
början av säsongen påträffade hon tre grupper som var ute med fiskeguider med NTM-centralens tillstånd. Både 
Thilman och Bruncrona berättar att många av fiskarna kommer från andra länder än Finland. 

Fiskeriområdet skaffade ett elektroniskt rapporteringsprogram, tabletter samt Internet förbindelse till Bruncrona och 
Thilman. Övervakarna fick hjälp med att komma igång med programmet av Ingå fiskeriområdes övervakare, Kenneth 
Nordqvist. Thilman tog programmet i användning från början av september. 

Henrik Lundberg som övervakar främst i yttre skärgården, Kenneth Westerholm som övervakar främst i Pojoviken -
Svartå och Björn Lindholm har inte lämnat in rapporter för år 2019. 

 
Utlåtanden 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde har i februari tillsammans med fyra andra fiskeriområden lämnat in ett utlåtande om 
utkastet till strategi för fritidsfiske till Jord- och skogsbruksministeriet. Fiskeriområdena påtalar bland annat 
tidpunkten för när utlåtandet skulle inlämnas, i brytningsskedet mellan fiske- och fiskeriområde. Fiskeområdena 
hade inte längre någon talan och få fiskeriområden hade kommit i gång så att de kunde ge ett utlåtande om 
strategin, som det förväntas att fiskeriområdena skall vara med och förverkliga. Strategin, Vapaa-ajan 
kalatalouden kehittämisstrategia, är fastslagen och finns att läsa på finska under Jord- och skogsbruksministeriets 
nätsidor. 

Ekenäs-Pojo fiskeriområde har i februari tillsammans med tre andra fiskeriområden lämnat in ett utlåtande till 
Miljöministeriet om utkasten till förordningar om de statliga naturskyddsområden som ska inrättas i Nyland. 
Fiskeriområdena anser att naturskyddsområdena inte skall inrättas och säger till sist i utlåtandet att ”om 
statsrådet och miljöministeriet fattar beslut om naturskyddsområdena, förutsätter vi att våra krav angående fiske, 
jakt och vistelse till fullo beaktas. För att säkerställa både naturvärden och lokalbefolkningens möjlighet att 
fortsätta med sin traditionella livsstil, till vilken hör omsorg om naturens mångfald.” 
Miljöministeriet har inte ännu fastslagit förordningarna. 

Ekenäs-Pojo fiskeriområde har i april tillsammans med fyra andra fiskeriområden och Nylands fiskarförbund 
lämnat in ett utlåtande om ett förslag till förordning, angående understöd för kostnaderna för avlägsnande av 
gråsälar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodlingar till Jord- och skogsbruksministeriet. Man 
understöder att kostnaderna ersätts, men kommer med ändringsförslag på flera punkter.  
Statsrådet har fastslagit förordningen (184/2020). Den innehåller bestämmelser om stödets användningsändamål, 
maximibelopp samt beviljningsförfaranden för understödet.  

Ekenäs-Pojo fiskeriområde har i december lämnat in ett utlåtande om den nationella skarvarbetsgruppens 
strategi- och åtgärdsplan till Miljöministeriet. I utlåtandet sägs bland annat att åtgärder som begränsar 
mellanskarvens fortsatta tillväxt bör tillåtas och att myndigheternas behandling av undantagslov är alltför strikt 
och behandlingstiden alldeles för lång, lokala aktörers erfarenheter bör tas i högre beaktande. Åtgärder bör 
vidtagas för att ändra mellanskarvens status, så den skulle räknas till ett jaktbart byte.  
Miljöministeriets Nationell skarvstrategi och åtgärdsplan kan laddas ner från miljöförvaltningens nätsidor.  

Ekenäs-Pojo fiskeriområde har i december tillsammans med fem andra fiskeriområden gett ett utlåtande till NTM- 
centralen om möjliga omständigheter som inverkar på uppställandet av regionala fiskebegränsningar och 
bestämmande av kvoter för dagsfångsten för fiskeguider. Fiskeriområdena anser att det behövs mera information 
om fiskeguidernas fiske för att kunna ta ställning till om det finns behov av begränsningar och påpekar att de 
senaste uppgifterna om fiskeguidernas kunddygn per fiskeriområde, som NTM-centralen sänt fiskeriområdena, 
gäller år 2018. 
Fiskeriområdena har kommit med samma påpekanden under flera år, men situationen är oförändrad. 

 
Samarbete, utbildning och möten  
 
Representation 
Fiskeriområdets styrelse har fattat beslut om att vid möten och andra tillställningar, representeras Ekenäs-Pojo 
fiskeriområde officiellt, tillsvidare, om inte andra beslut fattats, i första hand av ordföranden, i andra hand av 
viceordföranden och i tredje hand av verksamhetsledaren.  

https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200184
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Styrelsen har också fattat beslutet att infoansvariga är ordföranden, viceordföranden och verksamhetsledaren är 
fiskeriområdets informationsansvariga. 

Ordföranden Tomas Gripenberg är invald i Nylands Fiskarförbunds styrelse, som representant för fiskeriområdena 
i västra Nyland. Han har aktivt deltagit i styrelsearbetet och deltagit i Förbundets årsmöte i mars. 

Som representant för Ekenäs-Pojo fiskeriområde i den Nyländska fiskerisamarbetsgruppen fungerar 
viceordföranden Henrik Lundberg, ordföranden Tomas Gripenberg är fiskeriområdets suppleant i gruppen.  
Lundberg deltog i gruppens enda möte år 2019 i Helsingfors i oktober. 

Fiskeriområdet deltar i den regionala skarvarbetsgruppens arbete, sammankallad av Nylands NTM-central och 
representeras i gruppen av viceordföranden Henrik Lundberg. Han deltog i gruppens möten i april och augusti. 

Verksamhetsledaren Gabi Lindholm är med i Nylands fiskarförbunds styrelse som representant för Borgå-Sibbos 
och Lovisa skärgårds fiskeriområden och medlem i Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto rf:s styrelse som 
representant för kustfiskeriområdena samt i Centralförbundet för fiskerihushållningens styrelse som representant 
för ovan nämnda förbund.  
Lindholm representerar också fiskeriområdena i Nyland, i den Nyländska vatten- och 
havsvårdsförvaltningsgruppen som sammankallas av NTM-centralen och deltog i gruppens möte i Sjundeå i 
september.  

 
Utbildning 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde har under år 2019 varit representerat vid följande tillfällen som inte omnämns tidigare 
i berättelsen: 

 Centralförbundet för fiskerihushållningens landsomfattande fiskeriområdesdagar i april, Vikning Mariella och 
kustens fiskeriområdesdagar i september, Helsingfors.  

 Centralförbundet för fiskerihushållningens kurs i elektronisk kommunikation för fiskeriområden i juni, Helsingfors 
och utbildningsdag för fiskeriområdenas verksamhetsledare i september, Helsingfors.  

 NTM-centralens fiskeriförvaltnings, -forskningens, och -rådgivningens fortbildnings- och rådplägningsdagar, i 
november, Åbo och kryssning Åbo-Stockholm 

 Pro Fisk r.f:s fiskeribranschens innovationsdagar i november, Vanda 
 Finska vikens havsöringskommittés infotillfälle i november, Helsingfors.  
 Jord- och skogsbruksministeriets utbildningsdag om lag om fiske, i november, Helsingfors.  

 
Nätsidor 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde beställde i oktober tillsammans med 6 andra fiskeriområden i Nyland uppgörandet av 
nätsida av MR media i Ekenäs. Sidorna är tvåspråkiga, responsiva och fyller kraven på tillgänglighet. En karta med 
fiskebegränsningar ingår, uppgifterna uppdateras automatiskt och är de samma som på nätsidan 
kalastusrajoitus.fi. Fiskeriområdet för själv in de andra uppgifterna. Uppgörandet av sidorna kommer att kosta c. 
2 200 euro och de årliga omkostnaderna kommer att vara c. 450 €. Nätsidorna är fiskeriområdets viktigaste 
informationskanal till medlemmar och stora allmänheten.  
 

NYTTJANDE- OCH VÅRDPLANEN  

Nyttjande- och vårdplanerna för Ekenäs-Snappertuna fiskeriområde som är godkänd år 2008 och för Pojo 
fiskeriområde som är godkänd på 1990 talet är i kraft tills fiskeriområdets plan fastställs av NTM-centralen. 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde sökte aktivt en person eller organisation för att uppgöra fiskeriområdets plan för 
nyttjande och vård. På fiskeriområdets styrelsemöte i november fanns det två anbud att ta ställning till och 
styrelsen valde Västra Nylands vatten och miljö r.f. för uppgörandet av planen. Avsikten var att planen på svenska 
och finska skulle vara färdig 15.11.2020, varefter fiskeriområdet skulle godkänna planen på en extra stämma så 
att planen kunde ges till NTM-centralen för fastställande senast 31.12.2020. Coronavirusepidemin ändrar dock 
tidtabellen.   
 

KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR 

Fiskeriområdets viktigaste uppgift under år 2020, är att arbeta med planen för nyttjande och vård. Andra viktiga 
åtgärder är att ta i användning Kalpa-tjänsten, publicera nätsidorna, intressebevakning, fiskevård och 
fiskeövervakning.  
På grund av coronavirusepidemin, är alla vårens fysiska möten från 16.3 inställda. Enligt en temporär lag skall 
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fiskeriområdet hålla ordinarie stämman för år 2020 senast 30.9. Om det inte är möjligt att hålla fysiska möten, är 
det tillåtet att hålla stämman elektroniskt fastän det inte nämns i stadgarna. 
 

FISKEBESÄMMELSER 

Fiskeförbudsområden (Fredningsområden)  
Ekenäs-Snappertuna fiskeriområdet beslöt vid stämman 10.4.2013 att förbjuda gösfiske i juni, åren 2014-2020, på 
ett område som sträcker sig längs den inre farleden, från gränsen till Hangö stad i väster till Ingå kommun i öster. 
Annat fiske är tillåtet, men all bifångst av gös skall omedelbart släppas tillbaka i havet. 

 

 
Pojo fiskeriområdets stämma beslöt år 2012 att grunda ett 
fredningsområde i havet utanför Svartån och Fiskarsån, Till området 
hör också Brunkombäcken och Borgbyträsk. Allt fiske är förbjudet 
under tiden 1.8-30.11. NTM-centralen har under år 2017 förnyat 
beslutet enl. LoF 53 § och 54 §. Beslutet är i kraft t.o.m. år 2020. 

 
Knutavstånd 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde beslöt på stämman 2015, att inom hela 
fiskeriområdet gäller, att minsta tillåtna knutavstånd vid fiske med 
nät är 43 mm. Undantagna från bestämmelsen är fiske med 
nät/skötar efter strömming, vassbuk, siklöja, och betesfisk. Beslutet 
trädde i kraft 1.1.2016 och gäller enligt nuvarande lagstiftning t.o.m. 
31.12.2020. 

Fiskeriområdet rekommenderar, att man vid nätfiske i Pojo viken 
fortsättningsvis följer de bestämmelser som Pojo fiskeriområde slagit 
fast 24.3.2011: Knutavstånd i nät vid gösfiske är 50 mm under tiden 
1.4-31.7 och det generella minsta knutavstånd är 45 mm. 

Vattenägaren kan förutsätta användningen av större knutavstånd då 
hen ger nätfisketillstånd. 

Bestämmelser enligt lag, förordning och myndighetsbeslut 
I lagen och förordning om fiske har införts bestämmelser om fångstmått, fredning av fiskarter, begränsningar i 
nätfiske och mete- och pilkfiske samt fångstkvoter. Nytt för år 2019 är det fastställts skyddsvärden för hotade 
fiskarter och för flodkräftan som måste betalas utöver bötesstraffet, om man genom ett fiskebrott eller -förseelse har 
tagit till fångst en utrotningshotad fisk. Till exempel är skyddsvärdet för östersjölax med fettfena i havet eller 
insjövatten 3 470 €. 
 
Fiskeriområdets kontaktuppgifter 

Verksamhetsledare: Gabi Lindholm: tfn. (050) 404 2738, e-post gabi.lindholm@outlook.com 

Ordförande: Tomas Gripenberg: tfn. (0400) 467 803, e-post tomas.gripenberg@mpoli.fi  
Fiskeriområdets postadress: Tallbackavägen 69 A, 07900 Lovisa 
 

 
 
 

Ekenäs 11.6.2020 
styrelsen 

https://ahven.net/wp-content/uploads/2019/07/SWE_Kalojen-ja-jokiravun-suojeluarvot-Suomessa.pdf
mailto:gabi.lindholm@outlook.com
mailto:tomas.gripenberg@mpoli.fi
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