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ÅRSBERÄTTELSE 2020  

  

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 33 824 hektar (Kalpa 22.3.2021), 
hemorten är Raseborg och protokollspråket är svenska. 
 
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.    Karta från Paikkatietoikkuna 22.3.2021 

 

ÅR 2020, ETT HYBRIDÅR 

År 2020 blev ett mycket olikt år. I medlet av mars stängde Finland, då corona-epidemin drog in i landet. För 
fiskeriområdet betydde det flera saker. 
Fiskeriområdets alla möten, förutom stämman och ett arbetsgruppsmöte, har sedan halva mars skett på distans 
via Teams. På så vis går det att fatta beslut om löpande ärenden, men särskilt diskussionen om planen för 
nyttjande och vård har blivit lidande. En återgång till att sitta runt samma bord och diskutera är efterlängtad. 
Övervakarna har gått miste om utbildning. Tidvis granskades enbart bragder och inte fiskare, innan 
skyddsutrustning kom med i bilden. Stämman kunde enligt en temporär lagstiftning hållas fram till utgången av 
september och som hybridmöte. En del deltagare var på plats och andra deltog via Teams. Arbetet med planen 
för nyttjande och vård fick ett extra år och ska lämnas in till NTM-centralen senast 31.12.2021. Alla 
utbildningstillfällen och seminarium från mars framöver, har hållit på distans eller helt lämnats bort. 
Många fick ofrivilligt mera fritid eller var tvungna att hitta på nya hobbyn och resmål. Det här har inverkat positivt 
på antalet inlösta fiskevårdsavgifter. Det inlöstes 290 000 fiskerivårdsavgifter för 10,4 miljoner euro, vilket är mer 
än 1,5 miljoner mera än året innan. År 2022 torde det ha en positiv inverkar på fiskeriområdets ekonomi.  

 

ADMINISTRATION  

 
Ordinarie stämma 
Fiskeriområdet höll ordinarie stämma 30.9 i Raseborgs stads utrymmen på Raseborgsvägen 37 samt på distans. I 
stämman företräddes 5 röstberättigade medlemmar, 5 personer, som tillsammans hade 16 röster. Övriga 
deltagare, med närvaro- och yttranderätt var 3 personer. Tre av deltagarna deltog via Teams. 
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Styrelsen 
Till fiskeriområdets styrelse hör minst 7 och högst 10 ordinariemedlemmar samt 2 suppleanter. Mandattiden är 
tre år. 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 2020 och också fattat beslut via-post. Besluten fattade via e-post är 
införda i följande styrelsemötesprotokoll. Möten har hållits i Restaurang Fyren i Ekenäs och på distans.    

Styrelsen för Ekenäs-Pojo fiskeriområde år 2020 

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 3 2022 

Carl-Johan Jansson medlem  2 2022 

Magnus Nylund medlem 3 2021 

Seppo Siltala medlem 1 2021 

Thomas Stenström  medlem 1 2022 

Jan Westerholm medlem 0 2023 

Kenneth Westerholm medlem 3 2023 

Henric Öhman   medlem 3 2023 

Charlotta Bruncrona suppleant 2 2021 

Ernst Knape suppleant 0 2023 

Stämman i september återvalde Jan Westerholm, Kenneth Westerholm, Henric Öhman och till suppleant Ernst 
Knape för perioden från stämman 2020 till stämman 2023 samt Tomas Gripenberg till ordförande och Henrik 
Lundberg till viceordförande fram till nästa ordinarie stämma. Jan Westerholm avled senare på hösten. 

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 fiskeriområde har under tiden 1.5.2019-30.4.2021 uppdragsavtal om verksamhetsledaruppgifterna 
med F:ma Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm. Verksamhetsledaren ansvarar för kassörs- och 
bokföringsuppgifterna. Bokföringen utfördes av Bettina Hägglund, Fma Bokföringstjänst Hägglund Bettina. 

Fiskeriområdet har befullmäktigat följande fiskeövervakare Erkki Utunen (31.12.2020), 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. 

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. Information om stämmorna skall också ingå på fiskeriområdets hemsida. 

 
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.  
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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. 
Fiskeriområdet köper tjänsten av Centralförbundet för fiskerihushållning r.f.. 

EKONOMI 

Verksamhetsårets resultat 
Resultatet för det andra årets verksamhet, är ett underskott på 26 473,73 €.  
Styrelsen föreslår, att underskottet förs till vinst- och förlust-kontot. Fiskeriområdets eget fria kapital 31.12.2020 
är 36 277,09 €. Underskottet beror i huvudsak på att fiskeriområdet inte kunde bokföra ägarersättningar enligt 
avtal och 50 €-regeln som en intäkt i resultaträkningen. Orsaken till det här tas upp under Ägarersättningar. 

Intäkterna för året var totalt 58 733,55 € och kostnaderna totalt 78 473,09 €.  
Intäkterna bestod av fiskekortsmedel (28 505,67 €) som funnits deponerade hos Regionförvaltningsverket, 
befrämjandemedel från år 2019 och 2020 för uppgörandet av planen för nyttjande- och vård (17 500 €) 
verksamhetsbidrag (10 153 €) beviljat av NTM-centralen, projektmedel (1 920 €) för deltagande i ett 
fiskeövervakningsprojekt arrangerat av Nylands Fiskarförbund r.f. samt räntemedel (654,88 €). 
Kostnaderna för den egentliga verksamheten, såsom planen för nyttjande och vård, fiskutplanteringar, 
fiskeövervakning och information var 64 256,56 € och kostnaderna för förvaltningen, såsom stämma, styrelse och 
verksamhetsledare var 20 950,52 €. 

 

Fonden 
I det egna kapitalet ingår den självtäckande fonden som Ekenäs-Snappertuna fiskeområdes stämma fattade beslut 
om år 2012. Kapitalet är bundet, medlen får användas till gagn för skärgården och skärgårdsbefolkningen inom 
dåvarande Ekenäs-Snappertuna fiskeområdets gränser. Stadgarna godkändes år 2013. Fiskeområdet överförde totalt 
75 000 av det eget kapital till fonden. Fondens kapital 31.12.2020 är 77 880,84 €. Ingen utdelning har skett under år 
2020. Värdet på fonden minskade med serviceavgiften (23,10 €) på det bankkonto som medlen förvaras. 

 

Ägarersättningar 
Fiskeriområdet har inte kunnat fördela ägarersättningar. Senaste fördelning är från fiskeområdets tid, år 2018. NTM-
centralen har under år 2020 betalat in ägarersättningarna för år 2018 (84 099 €) och år 2019 (77 097 €) på 
fiskeriområdets konto. Som jämförelse kan nämnas att ägarersättningen för år 2017 var 70 329,82€. 

Att fiskeriområdet inte kunnat fördela ägarersättningar under år 2020 eller vårvintern 2021 beror på att Kalpa, en 
elektronisk tjänst för fiskeriområden, inte ännu helt fungerar. Förväntningen var att Kalpa skulle fungera hösten 
2020. Tjänsten har varit under uppbyggnad sedan årsskiftet 2017/2018 på uppdrag av Jord- och 
skogsbruksministeriet och kommer med tiden att vara ett bra arbetsredskap, bland annat vid fördelningen av 
ägarersättningarna. Kalpa innehåller uppgifter om områdets vattenfastigheter och deras ägare och har gränssnitt 
med flera statliga register. Men tjänsten innehåller systemfel som gör att fördelningen inte går att utföra. 
Fiskeriområdet kan varken betala ersättningar till vattenägarna eller bokföra till fiskeriområdet hörande medel 
enligt avtal och 50 €-regeln.  

För betalningen av ägarersättningar, ska ägaren enligt lagen om fiske anmäla följande uppgifter och förändringar i 
dem till fiskeriområdet: 1) i fråga om ett delägarlag dess officiella namn eller i fråga om ett skiftat vattenområde 
ägarens namn, 2) adress, 3) fastighetsbeteckning, och 4) kontonummer. Fiskeriområdet kan också fråga efter andra 
utredningar för samägda skiftade vattenområden. 

Enligt nuvarande lagstiftning föråldras ägarersättningar som det inte avtalats om, efter tre år. Det här gäller ersättning 
som överstiger 50 € per ägarenhet, mindre summor tillfaller enligt lag, fiskeriområdet. De här föråldrade, alltså 
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preskriberade ägarersättningarna får fiskeriområdet använda för planering, genomförande, styrning och utveckling av 
ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.   

Ägarersättningar 2016-2019, per 31.12.2020 

År  
Summa att 

fördela 
Betalats till 

vattenägare 
Används av 

fiskeriområdet # 

Preskriberas 

Datum Summa 

Från 2016 (beslut 2017) 51 078,00 21 543,39 13 802,32 € 1.1.2021 15 727,49 

Från 2017 (beslut 2018) 70 329,82 29 816,99 16 122,11 € 1.1.2022 24 383,14 

Från 2018 (beslut 2019)* 84 099,00 0 Bankkostnader 7,72€  1.1.2023 0 € 

Från 2019 (beslut 2020)* 77 097,00 0 Bankkostnader 23,12€  1.1.2024 0 € 

*Den totala summan fördelas mellan de olika kolumnerna efter att Kalpa kan fördela ersättningen.  
# Via överföringsavtal och 50 € regeln (lag om fiske 83 §) 

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 2020 
Saldo 

31.12.2020 

31.12.2008 Ekenäs-Snappertuna 33 027,02 € 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 € 152 237,94 € 
 

VERKSAMHET 

Fiskevattenvård 
Fiskeriområdet har under året planterat havsöring, planktonsik, gös, lake och ål för c. 18 200 euro. Avsikten var att 
också sätta ut sik av stammen Bengtsår för 7 000 euro, men Tunturisiika Ab kunde inte leverera fisken. 
Havsöring av stammen Storå, 1 865 st., fisken var två år gammal med medelvikten 155 g och -längden 24,5 cm. 
Öringen är odlad hos Savon Taimen Ab och beställdes via Finska vikens havsöringskommitté, för en kostnad av 4 000 
€. Fisken sattes ut från Predium 6.4. 

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 3 100 €, Kenneth Westerholm tog 
emot ålen 5.8 och satte ut den nedanför Åminnefors kraftverket.  

Planktonsik av stammen Rautalampi, 1 740 st., fisken var två somrar gammal med medelvikten 27,6 g och -längden 
23,3 cm. Siken beställdes via Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto för en kostnad av 2 016 € och sattes ut 21.10 i, 
Degersjö.  

Planktonsik av stammen Koitajoki beställdes av Fiskars fiskeförening men fiskeriområdet deltog i kostnaderna med 
2 000 euro. Fisken hade medellängden 15 cm och medelvikten 20 g. 

Lake, 2 100 st. som växt till sig i naturnäringsdamm över sommaren, sattes ut 25.9 av Kenneth Westerholm vid Baggby 

och Sjöboden. Fisken beställdes direkt från odlaren, Pekka Vantanen. Fisken hade medellängden 12 cm och -vikten 9,6 g 
kostade 2 179 euro. 
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Gös av stammen Pyhäjärvi Tammerfors, 16 317 st., sattes ut 6.9 av Kenneth Westerholm i Ekerö Gunnarsstrand i 
Pojoviken. Fiskens medelvikt var 3g och -längd 8,0 cm. Gösen är odlad av Kidus Ab och beställd via Nylands 
Fiskarförbund för en kostnad av 4 908,23€.  
 

Övriga utplanteringar inom fiskeriområdet  

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

Lax, Neva, 2 år  28.4 10 608 Svartå, nedanf.Billnäs Staten 

Öring, Ingarskila, 
befruktad rom 

19.3 6 665 Langansbölebäcken Finns ej uppgifter 

Öring, Storå, 2 år 6.4 233 Baggö -”- 

Planktonsik, Koitajoki, 1 år  9.6 1 250 Sågsjö -”- 

-”- -”- 5 000 
Seljänalanen,  
Degersjön 

Fiskars fiskeförening och 
fiskeriområdet 

Gös, Pyhäjärvi, 1-somma  2 094 Finska viken, Rågö Delägarlag 

Gös, -”-, -”- 6.9 4 090 Källträsket  Finns ej uppgifter 

Gös, Painiojärvi, 1 som. 3.9 1 500 Spakanäs Delägarlag 

Ål 5.8 4 000 Svartå, mynningen Staten 

Tabellen bygger på uppgifter från NTM-centralen och Sähi (Applikation för elektronisk anmälning av utplanteringar) 
 
Raseborgs stad betalar fiskerihushållningsavgift för Skeppholmens och Karis-Pojos reningsverk. Med de här avgifterna 
har det 30.9.2020 planterats ut 32 565 en-sommar gamla vandringsikar av stammen Kymmene älv, från 

fiskehamnen i Hangö. 

 
 
Svartå  
Svartå har varit stängd för vandringsfisk under 65 år. Från våren 2020 kan fisken stiga upp 24 km i ån, fram till 
Åkerfors, då fisktrapporna i Åminnefors och Billnäs nu är i funktion. 

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. 

Under år 2020 gjordes en uppföljning av Åminnefors fisktrappa för att kontrollera i vilken grad den används. Resultat 
var bra, tio olika fiskarter, c. 2 300 individer använde trappan. Vimman använde fisktrappan som lekområde. 
Rapporter från uppföljningen finns på finska att läsa på Webben, Mustionjoen Åminneforsin kalatien 
vaelluskalaseuranta vuonna 2020 och Kuvaliite Mustionjoen kalatiet 2020. 

 

 
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 ägs av 
fiskeriområdet. Båten används av övervakare Ken Thilman som också ansvarar för båtens skötsel. Thilmans 
huvudsakliga övervakningsområde är hela havsområdet utanför Pojo viken. Han övervakade under tiden 5.4-29.11, 
totalt c. 80 timmar Thilman granskade c. 120 personer och c. 130 olika slag av redskap. Enligt rapporten är den enda 
åtgärden, en skriftlig anmärkning angående ett nät som var bristfälligt utmärkt. 

Charlotta Bruncrona använder egen båt för övervakningen och hennes huvudsakliga övervakningsområde är Pojo 
viken. Hon övervakade c. 70 timmar under tiden 13.4-15.11 och granskade 300 personer. Under året gav hon 9 
anmärkningar. Det vanligaste fiskesättet var fiske med spö men hon påträffade och granskade också nät, 22 st. Under 
säsongen påträffade hon fyra grupper som var ute med fiskeguider med NTM-centralens tillstånd.  

Fiskeriområdet har anskaffat ett elektroniskt rapporteringsprogram, tabletter samt Internet förbindelse. Thilman 
nyttjar det elektroniska programmet och Bruncrona rapporterar på traditionellt sätt.  

Ekenäs-Pojo fiskeriområde var ett av de fyra områdena som deltog i Nylands fiskarförbund projekt Intensifierad 
fiskeövervakning 2020. Projektet ersatte fiskeriområdet totalt för 30 timmar övervakning av Svartån och havet 

https://www.raseborg.fi/wp-content/uploads/2021/01/Julkaisu-1_2021_Mustionjoen-Aminneforsin-kalatien-vaelluskalaseuranta-vuonna-2020.pdf
https://www.raseborg.fi/wp-content/uploads/2021/01/Julkaisu-1_2021_Mustionjoen-Aminneforsin-kalatien-vaelluskalaseuranta-vuonna-2020.pdf
file:///C:/Users/Gabi/AppData/Local/Temp/Kuvaliite-Mustionjoen-kalatiet-2020.pdf
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utanför. I den här övervakningen deltog Bruncrona och fiskeriområdet anställde Kenneth Westerholm för 10 
timmar. Vanligtvis övervakar Westerholm på talko. Också Åminnefors fiskeförening deltog i projektet med 10 
timmar. Övervakningen sköttes av Erkki Utunen. Ett nät var på fel område och två unga personer metade på fel 
ställe. Övervakarna informerade om rådande bestämmelser.  

Henrik Lundberg som övervakar främst i yttre skärgården, och Björn Lindholm har inte lämnat in rapporter för år 
2020. 

 
Utlåtanden 

Ekenäs-Pojo fiskeriområde fiskeriområde har gett följande utlåtanden år 2020 

Angående Till vem När Tillsammans med 

Förslag till ansökningsanvisningar för 
ansökan av undantagstillstånd för 
decimering av skarv 

Den Nyländska 
skarvarbetsgruppen 

mars - 

Påpekan att på svenska heter skarven som häckar i Finland mellanskarv och inte storskarv 

 

Finlands havsplan, Finska viken Miljöministeriet juni 
5 andra 
fiskeriområden 

Fiskeriområden tog bland annat upp kommersiellt fiske, jakten som en begränsande faktor på arter som 
påverkar den biologiska balansen eller människans utkomst, tagande av grus från havsbottnar och dumpning 
av muddringsmassor i havet. 

 
Förordningsförslag om hur 
verksamhetsbidraget fördelas till 
fiskeriområdena, 

Jord och skogsbruksministeriet juli 
6 andra 
fiskeriområden 

Fiskeriområden föreslog bland annat att språktillägget skulle höjas till 2 000 € från 1 000 € och att 85 % av 
bidraget skulle vara en grunddel, lika för allafiskeriområden. 

 
Omständigheter som inverkar på 
uppställandet av regionala 
fiskebegränsningar och bestämmande 
av kvoter för dagsfångsten för 
fiskeguider 

Egentliga Finlands NTM-central December - 

Det finns behov av att begränsa fiskeguideverksamheten på vattenområdet mellan Jomalvik och Båssa. Tidvis 
rör sig dagligen i medeltal fyra olika guider med kunder på området. Fiskeriområdet anser att begränsning av 
fiskeguideverksamheten behöver gälla Edesviken både med tanke på fisketrycket och störning för ägare och 
innehavare av stränder 

 
 
Samarbete, utbildning och möten  
 
Representation 
Fiskeriområdets styrelse har fattat beslut om att vid möten och andra tillställningar representerar i första hand 
ordföranden, i andra hand viceordföranden och i tredje hand verksamhetsledaren Ekenäs-Pojo fiskeriområde då 
det behövs en officiell representant. Styrelsen kan tillfälligt utse en annan representant.  

Styrelsen har också fattat beslutet att ordföranden, viceordföranden och verksamhetsledaren är fiskeriområdets 
informationsansvariga. 

Ordföranden Tomas Gripenberg har representerat fiskeriområdena i västra Nyland i Nylands Fiskarförbunds 
styrelse. Han frånsade sig uppdraget inför Förbundets årsmöte i september 2020. Numera representeras västra 
Nylands fiskeriområden av Niklas Rönnberg från Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde. 

Som representant för Ekenäs-Pojo fiskeriområde i den Nyländska fiskerisamarbetsgruppen har fungerat 
viceordföranden Henrik Lundberg, ordföranden Tomas Gripenberg är fiskeriområdets suppleant i gruppen.  
Samarbetsgruppen höll inte möten under år 2020. 
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Fiskeriområdet deltar i den regionala skarvarbetsgruppens arbete, sammankallad av Nylands NTM-central och 
representeras i gruppen av viceordföranden Henrik Lundberg. Arbetsgruppen höll under år 2020 tre möten på 
distans som Lundberg deltog i.  

Verksamhetsledaren Gabi Lindholm har representerat Borgå-Sibbos och Lovisa skärgårds fiskeriområden i Nylands 
Fiskarförbund. Hon frånsade sig uppdraget inför Förbundets årsmöte i september 2020. Verksamhetsledaren är 
medlem i Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto rf:s styrelse som representant för kustfiskeriområdena samt var 
med i Centralförbundet för fiskerihushållningens styrelse som representant för ovan nämnda förbund fram till 
årsskiftet 2020/2021.  
Lindholm representerar också fiskeriområdena i Nyland, i den Nyländska vatten- och 
havsvårdsförvaltningsgruppen och i Kustvattnens restaureringsnätverk som sammankallas av NTM-centralerna. 

 

Utbildning 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde har under år 2020 varit representerat vid följande tillfällen som inte omnämns tidigare 
i berättelsen: 

 Åbolands Fiskarförbunds fiskeriområdesseminarium i januari, Viking Grace 
  Centralförbundet för fiskerihushållningens landsomfattande fiskeriområdesdagar i februari, Vikning Mariella 

och kustens fiskeriområdesdagar i september, på distans.  
 Seminarium om Havområdesplaneringen, i maj, på distans. 
 Centralförbundet för fiskerihushållningens utbildningsdag för fiskeriområdenas verksamhetsledare i oktober, 

distans.  
 
Nätsidor  
Ekenäs-Pojo fiskeriområde beställde i oktober 2019 tillsammans med 6 andra fiskeriområden vid Nyländska 
kusten 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, vilket påbörjades under år 2020. 
Uppgörandet av sidorna kostade att kosta c. 2 200 euro. Nätsidorna är fiskeriområdets viktigaste 
informationskanal till medlemmar och stora allmänheten.  

  
 

NYTTJANDE- OCH VÅRDPLANEN  

Nyttjande- och vårdplanen för Ekenäs-Snappertuna fiskeområde som är godkänd år 2008 och planen för Pojo 
fiskeområde som är godkänd på 1990 talet, är i kraft tills fiskeriområdets plan fastställs av NTM-centralen. 

Ekenäs-Pojo fiskeriområde anlitar Västra Nylands vatten och miljö r.f. (LUVY) för uppgörandet av nyttjande- och 
vårdplanen. På grund av coronaepidemin och tack vare en temporär lag ska fiskeriområdet lämna in planen för 
nyttjande och vård till NTM-centralen senast 31.12.2021 istället för 31.12.2020. 

Arbetet med planen började bra. Fiskeriområdet hade ett internt arbetsgruppsmöte i början av februari på Fyren, 
under vilket huvudpunkterna i planen kartlades. I mötet deltog ordföranden, viceordföranden, Magnus Nylund, 
Jan Westerholm, Kenneth Westerholm och verksamhetsledaren. I slutet av februari diskuterade fiskeriområdet 
planen med Raseborgs Natur rf. Föreningen önskar bland annat att vandringsfiskarna och olika fiskarters lek 
uppmärksammas i planen. Den tionde mars träffade fiskeriområdets arbetsgrupp och representanter från LUVY i 
Ekenäs och diskuterade innehållet i planen.  
Så kom coronaepidemin. Arbetet kom småningom igång på nytt, men under svårare omständigheter. Att 
grundligt diskutera, kompromissa och komma överens på distans, via ett elektroniskt system som för de allra 
flesta var något nytt är inte lätt. En djupgående diskussion, som behöver ta paus för eftertanke är helt nödvändig 
för att få en plan som styrelsen kan omfatta och vill förverkliga under de kommande åren. 

I maj fick fiskeriområdet ett första planförslag, på finska. Fiskeriområdet hade för avsikt att i början av juni hålla 
ett styrelsemöte för att behandla planen, men det blev ett arbetsgruppsmöte då styrelsen inte var beslutförd. 
Mötets och verksamhetsledarens kommentarer skickades till LUVY och fiskeriområdet och LUVY gick tillsammans 
igenom kommentarerna vid medlet av juni. Följande version av planen fick fiskeriområdet i månadsskiftet juli-
augusti, den behandlades av styrelsen i slutet av augusti. Vid halva september fick fiskeriområdet en 
svenskspråkig version av planen. En mindre arbetsgrupp bildades för att göra upp förslag till fiskeregleringar, den 
träffades en gång på plats och fortsatte sedan diskutera via e-post för att i november diskutera regleringarna via 
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Teams för att åter fortsätta diskussionen via e-post. Fiskeriområdet höll ett styrelsemöte vid halva december där 
hela planen granskades och kommentarerna skickades till LUVY. Planen är nu språkgranskad och NTM-centralen 
har en första gång läst i genom planen och kommenterat den.  

Planen har härtill kostat fiskeriområdet 35 201,94 €. Arbetet fortsätter och avslutas år 2021. 

 
 

KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR 

Fiskeriområdets viktigaste uppgift under år 2021, är att färdigställa planen för nyttjande och vård. Andra viktiga 
uppgifter är att ta i användning Kalpa-tjänsten och fördela ägarersättningar för tre år, arbeta med hemsidan, 
fiskeövervakning, fiskevård och intressebevakning. Vad gäller Kalpa, är ibruktagandet helt fast i att 
Livsmedelsverket som tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för utvecklingen av tjänsten, 
löser problemen som finns.  

Coronaepidemin pågår fortsättningsvis. Åtminstone första halvan av år 2021 kommer fiskeriområdets möten att 
hållas på distans eller som hybridmöten och fiskeövervakarna måste hålla distans och eller använda 
skyddsutrustning vid övervakningen 
 

FISKEBESÄMMELSER 

Fiskeförbudsområden (Fredningsområden) år 2020 
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. Bestämmelsen gäller inte 
år 2021. 

 

 
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. Lagen om fiske 53 § och 54 §. Beslutet är i kraft t.o.m. år 
2020. Fiskeriområdet har lämnat in en ansökan till NTM-centralen om 
att detta fiskeförbudsområde skulle vara i kraft också år 2021. 
Beslutet har inte ännu kommit. 

 
Knutavstånd 2020 
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 fram till och med 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. 
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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. Det har också fastställts skyddsvärden för hotade fiskarter och för 
flodkräftan. Skyddsvärdet måste betalas utöver bötesstraffet, om man genom en fiskeförseelse eller -brott har tagit 
till fångst en utrotningshotad fisk. Till exempel är skyddsvärdet för östersjölax med fettfena i havet eller insjövatten  
3 470 €. Uppgifter om bestämmelserna finns att läsa på nätsidorna kalastusjajoitus.fi och ahven.net. 
 
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 
Hemsida: https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/ 
 

 
 

Ekenäs 24.3.2021 
styrelsen 

 

https://ahven.net/wp-content/uploads/2019/07/SWE_Kalojen-ja-jokiravun-suojeluarvot-Suomessa.pdf
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://ahven.net/sv/fiske/fangstmatt-och-fredningstider/
mailto:gabi.lindholm@outlook.com
mailto:tomas.gripenberg@mpoli.fi
https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/

