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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 
VARELY) fattade beslut om gränserna 
13.12.2017. Fiskeriområdets areal är 34 325 
hektar (Kalpa 22.3.2022), 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 22.3.2022 med djupzoner och naturskyddsområden  

Inom fiskeriområdet finns c. 1 260 vattenägare, enligt principen att en samägd eller samfälld fastighet räknas som 
en ägarenhet. Av dessa innehar c. 105 st. 50 hektar eller mera och har tillsammans c. 120 röster på 
fiskeriområdets stämmor. 

 

ADMINISTRATION  

 
Stämmor 
Fiskeriområdet höll ordinarie stämma 15.4 på distans via Teams. I stämman företräddes 9 röstberättigade 
medlemmar, 8 personer, som tillsammans hade 16 röster. Övriga deltagare, med närvaro- och yttranderätt var 4 
personer. På mötet behandlades stadgeenliga ärenden och beslöts om ändringar i stadgarna och om en röstnings- 
och valordning som bilaga till stadgarna. 

Fiskeriområdet arrangerade en extra stämma 25.11 för att fastställa nyttjande- och vårdplanen. Stämman hölls på 
plats i Raseborgs stads utrymmen på Raseborgsvägen i Ekenäs. I mötet företräddes 11 röstberättigade 
medlemmar, 10 personer,  som tillsammans hade 22 röster. Övriga deltagare, med närvaro- och yttranderätt var 
5 personer.  
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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 5 gånger år 2021 och också fattat beslut via-post. Fyra av möten hölls på distans via 
Teams och ett både på plats, på Raseborgsvägen 5 och via Teams. Nyttjande- och vårdplanen behandlades på 
samtliga möten och var huvudorsak till att fyra av mötena hölls. 

Styrelsen för Ekenäs-Pojo fiskeriområde år 2021 

Namn Uppgift 
Deltagit i st. 
styrelsemöten 

I avgångstur  
på ordinarie stämman år  

Tomas Gripenberg ordförande 5 2024 

Henrik Lundberg viceordförande 5 2022 

Charlotta Bruncrona 
Suppleant/medl
em 

5 2023 

Henning Danskanen medlem 5 2022 

Carl-Johan Jansson medlem  4 2022 

Magnus Nylund medlem 4 2024 

Seppo Siltala medlem 0 2024 

Thomas Stenström  medlem 1 2022 

Kenneth Westerholm medlem 4 2023 

Henric Öhman   medlem 4 2023 

Ernst Knape suppleant 0 2023 

Esa Lehtinen Suppleant 1 2024 

Ordinarie stämman återvalde Tomas Gripenberg, Magnus Nylund och Seppo Siltala för perioden från stämman 
2021 till stämman 2024. Lotta Bruncrona som tidigare varit suppleant, valdes i stället för Jan Westerholm som 
avlidit, för perioden från stämman 2021 till stämman 2023. Esa Lehtinen valdes till suppleant i stället för 
Bruncrona för perioden från stämman 2021 till stämman 2024. Tomas Gripenberg omvaldes till ordförande och 
Henrik Lundberg till viceordförande fram till nästa ordinarie stämma. 

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 1.5.2019-31.12.2022 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 (14.6.2030), 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 enligt 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 är 
fiskeriområdets hemsida också fiskeriområdets anslagstavla men kungörelserna publiceras också på Raseborgs 
stads elektroniska 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. 
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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 bland annat 
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 tredje årets verksamhet, är ett överskott på 45 575,82 €.  
Styrelsen föreslår, att överskottet förs till vinst- och förlust-kontot. Fiskeriområdets eget fria kapital 31.12.2021 är 
81 883,11 €. Överskottet beror på att fiskeriområdet kunde bokföra ägarersättningar enligt avtal och 50 €-regeln 
för två år som en intäkt i resultaträkningen samt att en deposition av gamla ägarersättningar på region-
förvaltningsverket kunde lyftas och intäktsföras.  
Intäkterna för året var totalt 96 386,88 € och kostnaderna 50 811,12 €.  
Intäkterna bestod av fiskekortsmedel (36 932,94 €) som funnits deponerade hos Regionförvaltningsverket, 
ägarersättningar enligt avtal (13 104,65 €) och 50 €-regeln (19 621,17 €) från åren 2018 och 2019, preskriberade 
ägarersättningar (15 727,49 €) från år 2016, verksamhetsbidrag (10 555,00 €) beviljat av VARELYsamt räntemedel 
(445,69 €). 
Kostnaderna för den egentliga verksamheten, såsom planen för nyttjande och vård, fiskutplanteringar, 
fiskeövervakning och information var 52 450,87 € och kostnaderna för förvaltningen, såsom stämma, styrelse och 
verksamhetsledare var 17 855,69 €. 
 

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 31.12.2021 är 77 850,64 €. Ingen utdelning har skett under år 
2021. Värdet på fonden minskade med serviceavgiften (30,20 €) på det bankkonto som medlen förvaras. 

 

Ägarersättningar 
VARELY har under år 2021 betalat in ägarersättningarna (80 120,00 €) för år 2020 på fiskeriområdets konto.  

Under år 2021 har fiskeriområdet kunnat ta i användning Kalpa, en elektronisk tjänst för fiskeriområden och har 
fördelat ägaersättningarna från år 2018, 2019 enligt tabellen lite lägre nere. Ersättningen för år 2020 fördelas och 
betalas till vattenägarna under våren 2022, de tidigare ersättningarna är betalda i juni 2021.  

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 samfällda och 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 
preskriberade ägarersättningarna får fiskeriområdet använda för planering, genomförande, styrning och utveckling av 
ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.   
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Ägarersättningar 2017-2020, per 31.12.2021 

År  
Summa att 

fördela 
Betalats till 

vattenägare 
Används av 

fiskeriområdet # 

Preskriberas 

Datum Summa 

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 36 302,69 16 823,28  1.1.2023 30 972,97 

Från 2019 (beslut 2020) 77 097,00 33 273,53 15 933,32 1.1.2024 27 890,15 

Från 2020 (beslut 2021) 80 120,00  Bankkostnader 39,65 1.1.2025  

# 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 

31.12.2021 

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

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  168 963,54 € 36 932,94 € 115 305,00 € 
 

VERKSAMHET 

Fiskevattenvård 
Fiskeriområdet har under året planterat havsöring, ål och skärgårdssik för c. 12 600 euro. Avsikten var att också sätta 
ut lake men arten gick inte att få. 
Havsöring av stammen Storå, 1 531st., fisken var två år gammal med medelvikten 127 g och -längden 22,8 cm. 
Öringen är odlad hos Savon Taimen Ab och beställdes via Finska vikens havsöringskommitté, för en kostnad av 3 000 
€. Fisken sattes ut från Predium 23.4. Havsöringskommittén uppbär inte förmedlningsavgift. 

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 €, ålen sattes ut 26.5 i 
Pojoviken.  

Sik av stammen Bengtsår, 17 766 st., sattes ut 16.9 av Henrik Ahlbom från Baggö. Fiskens medelvikt var 9,5 g och 
medellängd 12,0 cm. Skärgårdssiken är odlad av Tunturisiken vare från den också är beställd för en kostnad av  
6 505,10 €. Ahlbom meddelade att en del av de utplanterade ynglen var döda och fiskeriområdet fick rabatt.   
 

Övriga utplanteringar inom fiskeriområdet år 2021 

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

Lax, Neva, 2 år  
29.4, 
10.5 

3 936 Svartå, nedanf.Billnäs Staten 

Öring, Ingarskila, befruktad 
rom 

22.3 5 900 Langansbölebäcken Finns ej uppgifter 

Öring, Storå, 2 år 23.4 255 Baggö -”- 

Planktonsik, Rautalampi, 1 år  10.5 2 015 Degersjö Finns ej uppgifter 

-”- -”- 1 493 Pitkäjärvi -”- 

Gös, Painiojärvi, 1-sommar 1.9 2 789 Finska viken, Lervik Delägarlag 
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Övriga utplanteringar inom fiskeriområdet år 2021 

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

Gös, Painiojärvi, 1-sommar 1.9 2 789 Finska viken, Rosviken Delägarlag 

-”- -”- 2 812 Källträsket  Finns ej uppgifter  

Ål 26.4 5 000 Pojo viken Staten 

Tabellen bygger på uppgifter från VARELY  

Raseborgs stad betalar fiskerihushållningsavgift för Skeppholmens och Karis-Pojos reningsverk. Med de här avgifterna 
har det 4.5 planterats ut 295 två år gamla havsöringar av Ingarskila-stammen i Ingå fiskehamn och 7.10 en sommar 
gamla vandringsikar 12 054 st. av stammen Kymmene älv från fiskehamnen i Hangö. 

Västra Nylands Vatten och miljö r.f. har på olika ställen i Svartå satt ut öringsyngel som härstammar från odlingen i 
Laukkaa. 
 
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. (LUVY)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. 

Kraftverksdammarna ledde till att bestånden av vandringsfisk dog ut. Öring som inte vandrar till havet, lever dock 
vidare i vattendragets norra delar, utanför Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Av de här populationerna har man år 2017 
bildat en moderfiskstam i fiskodlingen i Laukka och de första ynglen har som ovan skrevs planterats ut år 2021. 

Mera om projektet och fisktrapporna finns att läsa på LUVYs hemsidor.  

 
Fiskeövervakning 
Fiskeriområdets övervakare har skött om fiskeövervakning på hela havsområdet, undantaget Forststyrelsens 
vattenområden och Nothamns vattenområde. 

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 24.4-28.11, 
totalt c. 80 timmar Thilman granskade c. 115 personer och c. 110 olika slag av redskap. Enligt rapporten har han 
påträffat fem förseelser, ett par fall av olovligt fiske och fel på utmärkningen av nät.  

Charlotta Bruncrona använder egen båt för övervakningen och hennes huvudsakliga övervakningsområde är Pojo 
viken. Hon övervakade c. 70 timmar under tiden 2.5-19.9 och granskade c. 190 personer. Bruncrona har inte bokfört 
någon förseelse. Hon påträffade och granskade 13 nät, 15 personer behövde på grund av ålder inte betala 
fiskevårdsavgiften. Under säsongen påträffade hon nio 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.  

Henrik Lundberg har inte övervakat på grund av Corona epidemin. Björn Lindholm, Erkki Utunen och Kenneth 
Westerholm har inte lämnat in rapporter för år 2021. 

 
Utlåtanden 
 
Under år 2021 har fiskeriområdet gett ett utlåtande, tillsammans med andra kustfiskeriområden i Nyland. Utlåtande 
gavs om Jord- och skogsbruksministeriets förordningsförslag angående fördelning av ägarersättningar. 
Fiskeriområdena understödde Centralförbundet för fiskerihushållning utlåtande. 

Fiskeriområdet uttalade sig också om LUVY:s ansökan angående att sätta ut öringsrom och eller -yngel i Svartåns 
vattendrag. Fiskeriområdet godkände åtgärden och påpekade att det önskar få uppgifter om utsättningarna och 
odlingen av moderfisken/kläckningsresultat. 

 
 

https://www.luvy.fi/sv/projekt/
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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. 

Fiskeriområdet representant i Finska vikens fiskerisamarbetsgrupp sammankallad av VARELY, är viceordföranden 
Henrik Lundberg, med ordföranden Tomas Gripenberg som suppleant. Samarbetsgruppen höll fem möten under 
år 2021. 

Fiskeriområdet deltar i den regionala skarvarbetsgruppens arbete, sammankallad av Nylands NTM-central och 
representeras i gruppen av viceordföranden Henrik Lundberg. Arbetsgruppen höll under år 2021 två möten på 
distans som Lundberg deltog i.  

Verksamhetsledaren är medlem i Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto rf:s styrelse som representant för 
kustfiskeriområdena Hon 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: 

 Centralförbundet för fiskerihushållningens kustens fiskeriområdesdagar i oktober, på distans.  
 Centralförbundet för fiskerihushållningens utbildningsdag för fiskeriområdenas verksamhetsledare i oktober, 

distans.  
 Pirkanmaan kalatalouskeskus Landsomfattande Gösseminarium i december, på distans.  

 
Nätsidor  
Ekenäs-Pojo fiskeriområde har tillsammans med 6 andra fiskeriområden i Nyland beställt uppgörandet av en 
hemsida av MR media i Ekenäs. Varje fiskeriområde har sin egen adress. 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. Under året har där 
införts stämman och extra stämmans alla dokument. Hemsidan 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 VARELY. 

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

Mycket tid har under år 2021 satts ner också av styrelsen och verksamhetsledaren för att få tillstånd en plan som 
befrämjar fiskstammarna och fisket och upplevs som dräglig av fiskeriområdets medlemmar. Fiskeriområdet har 
diskuterat planen på alla styrelsemöten, huvudändamålet med fyra av mötena var att behandla innehållet i 
planen. En utmaning i sig har varit att planen skrevs på finska och mertalet av styrelsemedlemmarna har svenska 
som modersmål. Fiskeriområdet fick en första översättning till svenska i april 2021. Planen innehåller många 
facktermer som inte kan översättas med vilket ord som helst och det har krävt uppmärksamhet. 

Nyttjande och vårdplanen var till påseende 28.6.2021 –12.8.2021 för allmänheten. Planutkastet fanns att läsa på 
hemsidan. För att göra människor uppmärksamma på det här ingick en annons i Västra Nyland och Etelä Uusimaa 
och via e-post gick det ut information till c. 70 mottagare. Och som sig bör enligt förvaltningslagen kungjorde 
fiskeriområdet om detta på sin hemsida och också på Raseborgs stads elektroniska hemsida.  

En person ytterom styrelsen lämnade in åsikter om planen och VARELY gjorde en laglighetsgranskning av planen. 
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En extra stämma hölls 25.11 som fastställde enhälligt nyttjande- och vårdplanen. På stämman presenterades 
planen av Maria Kihlström och Anu Suonpää-Espinola från LUVY. Fiskeriområdet väntade att stämmans beslut fick 
laga kraft och skickade sedan in planen till VARELY för godkännande. 

Fiskeriområdet har åren 202-2021 bokfört kostnader för nyttjande och vårdplanen totalt 43 349,16 euro.  

 
 

KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR 

Fiskeriområdets viktigaste uppgift under år 2022 är fiskeövervakning, fiskevård, intressebevakning, fördelning av 
ägarersättningar för två år och arbete med hemsidan.  

 

FISKEBESÄMMELSER 

Fiskeförbudsområde  
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. VARELY har år 2017 och 2021 
förnyat beslutet enl. Lagen om fiske 53 § och 124 §. Beslutet är i 
kraft t.o.m. år 2022.  
 
 
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@ekerogard.fi 
Fiskeriområdets postadress: PB 27, 06151 Borgå 
Hemsida: https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/ 
 

 
 

Ekenäs 23.3.2022 
styrelsen 
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