
EKENÄS-POJO FISKERIOMRÅDE            
 

VERKSAMHETSPLAN för åren 2021-2022  
 
 

1. Allmänt 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde är en offentligrättslig 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 dessutom 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. Fiskeriområdet kan ingå förbindelser 
och förvärva egendom i sitt namn eller för sitt bruk.  
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.  

 
2. Plan för nyttjande och vård 
Fiskeriområdet har som uppgift att göra eller låta uppgöra en plan för områdets nyttjande och vård. Styrelsen 
anlitar Västra Nylands vatten- och miljö r.f. (LUVY) för arbetet. Arbetet styrs av fiskeriområdets styrelse och 
verksamhetsledare.  
Planen skall trygga:  

 en uthållig och mångsidig avkastning  

 ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser  

 fiskresursernas biologiska mångfald  

 främja det kommersiella fiskets och fritidsfiskets verksamhetsbetingelser. 
 
Fiskeriområdet och vattenägarna svarar för planens genomförande till den del genomförandet gäller dem och 
myndigheterna skall beakta de allmänna riktlinjerna för nyttjande och vården av fiskresurserna som nämns i 
planen. 
 
Berörda och intresserade skall höras under arbetets gång, planförslaget sätts ut på fiskeriområdets hemsida. 
Fiskeriområdets medlemmar godkänner planen på en extra stämma på hösten. Under arbetsgång är också 
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och den regionala fiskerisamarbetsgruppen inkopplade. 
Fiskeriområdet är representerat i fiskerisamarbetsgruppen av viceordföranden Henrik Lundberg, med 
ordföranden Tomas Gripenberg som suppleant. Planen skall senast 31.12.2021 överlämnas till NTM-centralen för 
godkännande.  
 
NTM-centralen godkänner planen då den  

 uppfyller kraven som ställs i lag om fiske 

 är förenlig med de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna och inte försvårar 
genomförandet av dem 

 är förenlig med närliggande fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård  

 har behandlats i den regionala fiskerisamarbetsgruppen 
Om någon av de här punkterna inte uppfylls, sänder NTM-centralen planen tillbaka till fiskeriområdet för ny 
beredning. 
 
NTM-centralen har beviljat fiskeriområdet 17 500 euro i specialstöd från för uppgörandet av planen. Planen 
beräknas kosta 39 700 €, inkluderande konsultarvodet samt styrelsens och verksamhetsledarens arbete.  
 
3. Fiskevårdsåtgärder 
Fiskeriområdet deltar gärna i fiskevårdsåtgärder som:  

✓ inverkar positivt på fiskens naturliga reproduktion 
✓ minskar på problem med fiskpredatorer, så som skarv och säl 
✓ minskar på problem med vattenkvalitén 
✓ ger resultat för en längre tid 
✓ ger resultat för ett större område  
✓ ger nytta för alla kategorier av fiskare och 
✓ görs i samarbete med andra aktörer 
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Fiskeriområdet representeras i Freshabits/laxfiskar till Svartån 2030 projektets styrgrupp av verksamhetsledaren. 
Fiskeriområdets följer aktivt med uppföljningen av fisktrapporna i Åminnefors och Billnäs, restaureringarna och 
utplanteringarna i Svartån och planeringen av fisktrapporna i Åkerfors och Svartåfors. 
 
Fiskeriområdet representeras i Kustvattenvisionens styrgrupp av Kenneth Westerholm. I projektet deltar också 
kommunerna i västra Nyland, dragare är Västra Nylands vatten- och miljö r.f. Avsikten är på sikt att restaurera 
kustvattnen. År 2021 undersöks förekomsten av abborr- gädd- och gösyngel på Dragsviksfjärden och Totalflada-
området. Det här görs med en ”trål” som heter Gulf Olympia metoden (gös och abborre) och genom att vada i 
grunt vatten med en vit skiva (gädda). Enligt Velmu-kartan skulle området vara bra eller ypperliga lekområden för 
de här tre arterna. Det här är viktigt att kontrollera, då Velmu-kartan bygger på modellering av undersökningar på 
enstaka områden. 
Fiskeriområdet deltar med 5 000 euro.  
 
Nylands NTM-central, miljöavdelningen har grundat en regional skarvarbetsgrupp, Ekenäs-Pojo fiskeriområde 
representeras i gruppen av viceordförande Henrik Lundberg. 
 
Fiskeriområdet fortsätter årligen med utsättningen av fisk på olika områden inom fiskeriområdet, men i något 
mindre omfattning än år 2020, för att också kunna delta i åtgärder som på sikt ger livskraftiga naturliga fisk- och 
kräftstammar.  
Havsörings smolt och skärgårdssik sätts ut från Baggö, som ligger långt ut i skärgården och varifrån fisken kan 
sprida sig till lämpliga levnadsområden. För dessa arter är Predium en alternativ utplanteringsplats. Ål kan sättas 
ut i Pojoviken eller i fladorna utanför Raseborgs å. Insjösik sätts ut i områdets sjöar i samråd med t.ex. Fiskars 
fiskeförening. Andra arter som kan komma i fråga är gädda, lake och gös. Längre fram kan det vara aktuellt också 
med utplantering av öring och vandringssik i de norra delarna av Pojoviken eller i Svartån och Fiskars ån.  
Fiskeriområdet följer upp vilka utplanteringsåliggande som utförts inom området och ger vid behov utlåtande till 
NTM-centralen om kommande utplanteringsarter och platser. Utplanteringarna presenteras i årsberättelsen.  
 
Styrelsen föreslår följande fiskutplanteringar år 2021.  

Art Summa/stycke Ålder Utsättningsplats/område Beställs från 

Skärgårdssik 
(Bengtsår) 

7 000 € 1-sommar Havet, Baggö el. Predium Tunturisiika 

Ål 2 000 stycken   Pojo viken Nylands Fiskarförbund 

Sik, insjö 1 000 € 1-sommar Insjöarna 

Som understöd till Fiskars 
fiskeförening, mot 
utplanteringsprotokoll och 
räkning 

Havsöring 3 000 € 2 år Havet, Baggö el. Predium 
Finska vikens 
havsöringskommitté 

Lake 4 000 € Försträckta Pojo viken Pekka Vantanen 
 
Utplanteringarna år 2022 kommer att vara i samma storleksklass, förutsatt att det inte kommer fram fakta som 
föranleder något annat. Det skall nämnas i planen för nyttjande och vård, de arter och stammar som får planteras 
ut inom fiskeriområdet utan att ansöka om undantagstillstånd från NTM-centralen. Det här gäller samtliga som 
gör utplanteringar. 
 
4. Åtgärder i skärgården 
Fiskeriområdet förvaltar en fond som grundats av Ekenäs-Snappertuna fiskeområde till gagn för skärgården och 
skärgårdsbefolkningen inom dåvarande fiskeområdets gränser. Styrelsen kan, då det finns ett lämpligt ändamål 
bevilja medel från fondens kapital eller räntor. Styrelsen för gärna en dialog med skärgårdsbefolkningen om vilka 
de lämpliga ändamålen kan vara. T.ex. kan medel användas för att restaurera lekområden, en gemensam 
kläckningsanstalt för kustfiskeriområdena eller en fiskehamn. Kapitalet 1.1.2021 är 77 880,84 €. En rapport om 
fonden ingår årligen i verksamhetsberättelsen. 
 
5. Fiskeövervakning  
Fiskeriområdet har en egen båt för att sköta övervakningen. Båten, en TG-5900 med Suzuki F 70 motor, är inköpt 
som ny år 2010. Fiskeriområdet har 6 befullmäktigad övervakare. Med Ken Thilman har fiskeriområdet ett 
uppdragsavtal om övervakning i förstahand på områdets södra delar med hjälp av fiskeriområdets båt. Charlotta 
Bruncrona är löneanställd och övervakar i första hand Pojoviken med egen båt. Kenneth Westerholm är 
löneanställd för övervakningen av Svartån och havet utan för, men övervakar också på talko. Fiskeriområdet  
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betalar Åminnefors fiskeförening ett verksamhetsunderstöd för fiskeövervakning. Som talkoövervakare fungerar 
dessutom Erkki Utunen, Henrik Lundberg och Björn Lindholm. Fiskeområdet är öppet för att anlita flera 
fiskeövervakare, närmast sådana som fungerar på frivilligbasis.  
Seppo Siltala övervakar på uppdrag av Fiskars bolagets vattenområden. Fiskeriområdet tar gärna emot uppgifter 
om vattenägarnas egna fiskeövervakare, för att kunna utveckla ett samarbete. 
 
Förutom att övervaka att fiskarna, både fritidsfiskare, husbehovsfiskare, kommersiella fiskare och fiskeguider 
följer reglerna, hör det till fiskeövervakarens uppgifter att informera om lokala och nationella bestämmelser. 
Särskild uppmärksamhet läggs vid gösens fångsmått, fiskeförbudsområden och områden med ett stort fisketryck. 
För fiskeövervakning har fiskeriområdet i budgeten för år 2021reserverat 18 000 euro och avsikten är att 
arrangera upptill 200 timmar övervakning inklusive tillhörande arbeten. 
 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde utreder om Västra Nylands fiskeriområde önskar köpa fiskeövervakningstjänster för 
vattenområdet från Hermansö i öster till Mulan i väster. 
 
Då det arrangeras utbildningstillfällen för fiskeövervakare deltar Ekenäs-Pojo fiskeriområdes övervakare och 
verksamhetsledare förutsatt att det passar in i tidtabellen. Fiskeriområdet strävar till ett utökat samarbete med 
vattenägarna, andra fiskeriområden, gränsbevakningen, Forststyrelsen, NTM-central, polis och tullväsendet. 
 
6. Intressebevakning och representation 
En av fiskeriområdets viktiga uppgifter är intressebevakning, att ge utlåtanden i frågor som berör fisket, 
vattenmiljön och vattenägandet. Vanligtvis skriver verksamhetsledaren ett förslag till utlåtanden som styrelsen 
behandlar och godkänner. 
På möten och andra tillställningar där fiskeriområdet behöver en officiell representant, representeras Ekenäs-Pojo 
fiskeriområde, om inte andra beslut fattats, i första hand av ordföranden, i andra hand av viceordföranden och i 
tredje hand av verksamhetsledaren.  
 
7. Vattenägarregister (Kalpa) och fördelning av fiskeersättningar  
Jord-och skogsbruksministeriet har låtit bygga upp en elektronisk tjänst för fiskeriområden. Tjänsten kallas Kalpa 
(från finskans kalatalousalueille palvelu) används bl.a. till fördelningen av ägarersättningarna och till att lista 
stämmornas mötesdeltagare. Ansvaret för tjänsten är hos ministeriet.  
 
Fiskeriområdenas verksamhetsledare har användarrätten till systemen, som bl.a. innehåller uppgifter om 
vattenfastigheterna och ägarnas namns och kontaktuppgifter. Uppgifterna om fastigheter och ägare uppdateras 
dagligen från fastighetsdataregistret. Verksamhetsledaren för in uppgifter om bl.a. avtal, fullmakter, 
kontonummer och kontaktperson. Tjänsten är kostnadsfri för fiskeriområdena. Vissa delar av systemet har varit i 
användning sedan vintern 2019 men tjänsten innehåller systemfel som gör att det i skrivande stund inte är möjligt 
att fördela ägarersättningar.  
 
Fiskeriområdet fattar på ordinarie stämma 2021 beslut om principerna för hur ersättningen som hänför sig till 
fisket år 2020 skall fördelas. Ersättningen grundar sig på nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och 
på fiskeguideverksamhet. Med allmänna fiskerättigheter avses spöfiske; kast- eller dragfiske med ett spö och en 
lina. Då Kalpa fungerar går ersättningarna från åren 2018, 2019 och 2020 till utbetalning. 
 
Strävan är att så många vattenägare som möjligt avtalar om ersättningarna med fiskeriområdet och gärna lämnar 
medel att användas av fiskeriområdet för t.ex. fiskeövervakning eller utplanteringar. Om vattenägaren vill lyfta sin 
ersättning är det enligt lag ägarens skyldighet att anmäla följande uppgifter och förändringar i dem till 
fiskeriområdet: delägarlagets eller ägarens namn, adress, fastighetsbeteckning, och kontonummer. Då det är ett 
samägt vattenområde, fordrar fiskeriområdet dessutom en fullmakt från vilken framkommer vem som skall sköta 
ärendet och i oklara fall lagfart. 
 
8. Verksamhetsledaren 
Verksamhetsledaruppdraget handhas av F:ma Gabi Lindholm enligt ett avtal som är i kraft 1.5.2019-31.12.2022. 
Verksamhetsledaren sköter i första hand fiskeriområdets intressebevakning, intern och extern information, 
fungerar på möten som sekreterare och föredragande samt handhar uppgifter med administration och ekonomi. 
Ärendena sköts av Gabriella Lindholm under styrelsens överinseende. 
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9. Samarbete och kommunikation   
Ekenäs-Pojo Fiskeriområde samarbetar med fiskeriområden vid den nyländska kusten och stävar efter samarbete 
också med myndigheter och andra organisationer inom fiskerinäringen och vattenskyddet. Bland annat deltar 
fiskeriområdet med egen representant eller med en representant gemensam för flera fiskeområden i 4 
samarbetsgrupper sammankallade av NTM-centralen. Förutom i tidigare nämnda också i Vatten- och 
havsvårdsförvaltningsgruppen och Kustvattnens restaureringsnätverk. 
 
Fiskeriområdet har tagit i användning en egen hemsida www.ekenas-pojofiskeriomrade.fi . På hemsidan finns bl.a. en 
karta med de på området aktuella fiskebegränsningarna, uppgifter om stämman och nyttjande- och vårdplanen. 
Hemsidan har inte ännu sin slutliga struktur, vilket åtgärdas under planeringsperioden.  

Fiskeriområdets officiella anslagstavla finns i samband med Raseborgs stads elektroniska anslagstavla. Styrelsen 
föreslår dock en stadgeändring som när NTM-centralen fastställt den för med sig att den officiella anslagstavlan är 
den egna hemsidan. 
 
Fiskeområdets infoansvariga är ordföranden och verksamhetsledaren. 
Styrelsen, inklusive suppleanterna och verksamhetsledaren deltar i utbildnings och samarbetstillfällen som berör 
fiskeriområdet.  
 
10. Finansiering och administration 
Fiskeriområdet finansierar sin verksamhet med verksamhetsbidrag och befrämjandemedel från Närings-, trafik- 
och miljöcentralen, med medel som varit deponerade tio år på regionförvaltningsverket, med preskriberade 
ägarersättningar, med ägarersättningar som enligt 50 €:s regeln förblir hos fiskeriområdet, med räntemedel, med 
ägarersättningar som enligt överföringsavtal med vattenägare förblir i fiskeriområdets användning och med eget 
kapital.  
 
11. Verksamheten år 2022 och framöver 

Om det går som planerat, är år 2022 det första året då fiskeriområdet och fiskeribranschen fullt ut följer och 

förverkligar lagen om fiske, som trädde i kraft 1.1.2016.  
Då planen för nyttjande och vård är fastställd av NTM-centralen och den fått laga kraft, ska fiskeriområdet 
tillsammans med vattenägarna och andra aktörer förverkliga den och fiskeriområdet ska följa upp hur åtgärderna 
inverkar.  
 

 
Ekenäs 24.3.2021, Styrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekenas-pojofiskeriomrade.fi/
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Ekenäs 24.3.2021, Styrelsen 
 

Budget 2021 Resultat 2020 Budget 2020

EGENTLIG VERKSAMHET

Intäkter, egentlig verksamhet

Befrämjandemedel 3 000 17 500 20 000

Fiskeövervakningsintäkter 320 1 920 300

Ägarersättningar

Överförda, avtal 14 000 0 12 400

Enligt 50 € regeln 25 000 0 18 000

Preskriberade 15 700

Medel från Regionförvaltningsverket 36 900 28 506 28 500

Övriga intäkter 100 0 100

Intäkter, egentlig verksamhet 95 020 47 926 79 300

Fiskevårdskostnader

Utplantering -18 000 -18 203 -23 000

Restaureringar -5 000 0

Information -200 -1 116 -1 500

Planen för nyttjande och vård -4 000 -32 723 -39 600

Fiskeövervakning -18 000 -12 103 -18 000

Utbetalning av fiskeersättningar 0 -112 -20

Kostnader, Egentlig verksamhet -45 200 -64 257 -82 120

Egentlig verksamhet över-/underskott 49 820 -16 331 -2 820

ADMINISTRATION

Stämmokostnader -1 000 -306 -2 000

Styrelsens kostnader -9 000 -6 332 -10 000

Kanslikostnader -2 000 -1 652 -1 500

Arvode verksamhetsledare -13 500 -12 000 -13 500

Övriga verksamhetsledarkostnader -1 000 -661 -2 000

Administration -26 500 -20 951 -29 000

Över/underskott totalt 23 320 -37 281 -31 820

FINNANSIELLA INTÄKTER

Intäkter 200 655 1 800

Kostnader -0,20

UNDER-/ÖVERSKOTT AV EGEN VERKSAMHET 23 520 -36 627 -30 020

ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Statsunderstöd, allmänt 10 555 10 153 10 000

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 34 075 -26 474 -20 020

Sammandrag

Kostnader -71 700 -85 207 -111 120

Intäkter 105 775 58 734 91 100

Resultat 34 075 -26 474 -20 020


