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GRUNDUPPGIFTER 

Ekenäs-Pojo fiskeriområde är en offentligrättslig 
allmännyttig förening till vilket hör 
skärgårdsvatten 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. 
Fiskerienheten inom Egentliga Finlands närings-, 
trafik- och miljöcentral (i fortsättningen VARELY) 
fattade beslut om gränserna 13.12.2017, 
godkände stadgarna 14.8.2019, och senaste 
stadgeändring 8.12.2022. Fiskeriområdets 
vattenareal är 34 316 hektar (Kalpa 14.2.2023), 
hemorten Raseborg och protokollspråket svenska.  
 
Karta från Paikkatietoikkuna 14.2.2023 med 
vattendragsområden och punkter för ytvatten-uppföljning 
 
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. 
 
Inom fiskeriområdet finns cirka 1 265 vattenägare, enligt principen att en samägd eller samfälld fastighet räknas 
som en ägarenhet. Av dessa innehar 105 st. 50 hektar eller mera och har tillsammans 122 röster på 
fiskeriområdets stämmor. 

 

ADMINISTRATION  

 
Stämmor 
Fiskeriområdet höll ordinarie stämma 20.4 på Ekåsen i Raseborgs stads utrymmen och via Teams. I stämman 
företräddes 7 röstberättigade medlemmar, 6 personer, som tillsammans hade 10 röster. Övriga deltagare, med 
närvaro- och yttranderätt var 2 personer. På mötet behandlades stadgeenliga ärenden, beslöts om ändringar i 
stadgarna och om en ansökan till VARELY om fiskeregleringar. 

 
 
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. 
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Styrelsen har sammanträtt 2 gånger år 2022. Mötena var 
så kallade hybridmöten, både på plats på 
Raseborgsvägen och via Teams. Flera beslut är fattade 
via-post. 

Ordinarie stämman återvalde Henning Danskanen, Carl-
Johan Jansson, Henrik Lundberg och Thomas Stenström 
för perioden från stämman 2022 till stämman 2025. Men 
eftersom stämman fastslog en stadgeändring som 
VARELY godkänt, som går ut på att antalet 
styrelsemedlemmar är åtta, ska hela styrelsen avgå på 
stämman 2023. 
Ingen av suppleanterna var i tur att avgå år 2022.  

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. Ett nytt avtal som är i kraft tills vidare har ingåtts 1.1.2023. 
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), Ken 
Thilman (31.12.2027) och Oskar Sjöberg (21.11.2032). Thilman avled under verksamhetsåret. Datumen efter 
namnet anger tidpunkten då fullmakten upphör. Bruncrona är löneanställd, Thilman arbetade enligt 
uppdragsavtal via Beavisa Ab och Sjöberg arbetar enligt uppdragsavtal via Vimse Consulting. 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 kungörelser publiceras också på Raseborgs stads 
elektroniska anslagstavla. Tidningarna Västra Nyland och Etelä Uusimaa används vid behov för att informera om 
fiskeriområdets verksamhet.   

 
 
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. 

 

Namn Uppgift
Deltagit i st. 

styrelsemöten

Tomas Gripenberg ordförande 2

Henrik Lundberg viceordförande 2

Charlotta Bruncrona medlem 1

Henning Danskanen medlem 2

Carl-Johan Jansson medlem 1

Magnus Nylund medlem 2

Seppo Siltala medlem 0

Thomas Stenström medlem 1

Kenneth Westerholm medlem 2

Henric Öhman  medlem 0

Ernst Knape suppleant 0

Esa Lehtinen Suppleant 2

Styrelsen för Ekenäs-Pojo fiskeriområde år 2022
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Annan förvaltning  
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. 

Centralförbundet för fiskerihushållning har gjort fiskeriområdet uppmärksamt på vikten av att trygga 
verksamheten. Det vill säga, att flera än en person ska ha tillgång till rättigheter så som bankkonton och Suomi.fi 
fullmakter och fiskeriområdets dokument. Styrelsen har behandlat ärendet och kommer framledes att årligen ha 
ärendet på agendan.  

 

EKONOMI 

Verksamhetsårets resultat 
Resultatet för det fjärde årets verksamhet, är ett överskott på 25 159,20 €.  
Styrelsen föreslår, att överskottet förs till vinst- och förlust-kontot. Fiskeriområdets eget fria kapital 31.12.2022 är 
107 072,56 €. Överskottet beror på att understödet för fiskeövervakningen var något större en budgeterat, 
fiskeriområdet åter kunde bokföra ägarersättningar enligt avtal och 50 €-regeln för två år som en intäkt i 
resultaträkningen samt att kostnaderna både för verksamhet och administration var lägre än budgeterat.   
Intäkterna för året var totalt 77 925,04 € och kostnaderna 52 765,84€.  
Intäkterna bestod av befrämjandemedel för fiskeövervakning (6 000 €) ägarersättningar enligt avtal (15 361,70 €) 
och 50 €-regeln (19 939,92 €) från åren 2020 och 2021, preskriberade ägarersättningar (24 383,14 €) från år 2017, 
verksamhetsbidrag (12 240 €) beviljat av VARELY samt räntemedel (0,28 €). 
Kostnaderna för den egentliga verksamheten, såsom fiskevård, fiskeövervakning och information var 34 587,20 € 
och kostnaderna för förvaltningen, såsom stämma, styrelse och verksamhetsledare var 18 175,53 € samt en 
förseningsavgift angående Min skatt år 2021 (3,11 €) . 
 
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 31.12.2022 är 77 820,39 €. Ingen utdelning har skett under år 
2022. Värdet på fonden minskade med serviceavgiften (30,25 €) på det bankkonto som medlen förvaras. 

 

Ägarersättningar 
VARELY har år 2022 betalat in 
ägarersättningar som hänför sig till år 
2021 på fiskeriområdets konto. 
Fiskeriområdet har med hjälp av 
Kalpa, en elektronisk tjänst för 
fiskeriområden fördelat 
ägarersättningarna från åren 2020 
och 2021. I tabellen invid 
presenteras fördelningen från de 
fem senaste åren.  
Vid utbetalningen skickas ett kvitto 
till ersättningsmottagaren.  

 

 

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. 

VARELYs beslutsdatum 11.4.2018 16.12.2019 8.4.2020 24.3.2021 21.3.2022

År som ersättningen gäller 2017 2018 2019 2020 2021

Ägarersättning att fördela 70 330 €     84 099 €     77 097 €     80 120 €     94 391 €     

Betalats till vattenägarna 29 817 €     36 532 €     33 484 €     35 443 €     16 846 €     

Betalats till vattenägare 2.1.23 -  €           -  €           -  €           -  €           24 572 €     

Fiskeområdet, 50 €-regel 9 597 €       9 981 €       9 640 €       9 612 €       10 328 €     

Fiskeområdet, avtal 6 525 €       6 835 €       6 270 €       6 427 €       8 934 €       

24 383 €     30 744 €     27 680 €     28 598 €     33 669 €     

1.1.2022 1.1.2023 1.1.2024 1.1.2025 1.1.2026

Bankkostnader 8 €               8 €               23 €             40 €             42 €             

Preskriberas

Ägarersättningar 2018-2021, situationen 31.12.2022
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Fördelningen av ersättningarna sker enligt principerna i nyttjande- 
och vårdplanen som presenteras på kartan invid. Stämman kan 
göra justeringar som grundar sig på insamlade fakta om 
handredskapsfisketrycket. En högre poäng ger en högre 
belastningskoefficient, det vill säga en större ersättning per 
hektar. 

 

 

 

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.   

 

 

 

 

Enligt tidigare lagstiftning föråldras fiskeersättningarna först efter en 10 års deponering på Regionförvaltningsverket. 
Fiskeområdena och 
fiskeriområdet har 
deponerat medel hos 
Södra Finlands 
regionförvaltningsverk 
enligt vidstående 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. 

 
 

VERKSAMHET 

Fiskevattenvård 
Enligt målsättningen i nyttjande- och vårdplanen beslöt styrelsen i november att låta göra upp en åtgärdsplan för 
mellanskarv för att sedan ansöka om undantagslov för decimering av fågeln. Arbetet påbörjas inkommande år.  

Fiskeriområdet har under året satt ut havsöring, ål och skärgårdssik för c. 14 100 euro. Avsikten var att också sätta ut 
lake, men arten gick inte att få.  

Havsöring av stammen Storå, 1 897 st. Fisken var två år gammal med medelvikten 120 g och -längden 22,5 cm. 
Öringen är odlad hos Savon Taimen Ab och beställdes via Finska vikens havsöringskommitté, för en kostnad av 4 000 
€ och sattes ut från Baggö 28.4. Havsöringskommittén uppbär inte förmedlingsavgift. 

Ål, 2 000 st., med medelvikten var 1 g. Det är naturfisk som hållits i karantän i Sverige. Ålen beställdes via Nylands 
Fiskarförbund, för en kostnad av 3 100 €, ålen sattes ut i Pojoviken 25.5.  

Sik av stammen Bengtsår, 14 113 st. Fisken var en sommar-gammal, med medelvikten 13 g och -längden 12,9 cm. 
Skärgårdssiken är odlad av Tunturisiika vare från den också är beställd för en kostnad av 7 000 euro. Fisken sattes ut 
från Predium 12.10. 
 

Deponeringar hos regionförvaltningsverket, medel som inte avtalats om 

Depositions  
datum 

Fiskeriområde 
Depositions- 

summa 
Uttag under  

år 2022 
Saldo 

31.12.2022 

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  127 179,43 € 0 € 115 305,00 € 
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Övriga utplanteringar inom fiskeriområdet år 2022 

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

Lax, Neva, befruktad rom 13.4 28 260 
Svartå. Billnäs, 
Junkarsborg, Åminnefors 

Staten 

Öring, Ingarskila,  
befruktad rom 

25.3 5 600 Langansbölebäcken Uppgiften saknas 

Öring, Storå, 2 år 28.4 *2 134 Kopparö -”- 

Öring, Rautalampi stråket,  
3 år 

12.5 142 Iso-Simijärvi 
-”- 

Planktonsik, Sotkamo stråket, 

1-sommar  
5.10 789 Spakanäs Delägarlag 

Gös, Painiojärvi, 1-sommar 24.8 1 483 Finska viken, Lervik Delägarlag 

Gös, Painiojärvi, 1-sommar 24.8 1 483 Finska viken, Rosviken Delägarlag 

Tabellen bygger på uppgifter från Sähi/VARELY  
* Det är möjligt att fiskeriområdets utsättning ingår i det här antalet. 

Raseborgs stad betalar fiskerihushållningsavgift för Skeppholmens och Karis-Pojos reningsverk. Med de här avgifterna 
har det 19.9 planterats ut 17 460 en sommar gamla vandringsikar av stammen Kymmene älv från Tvärminne båthamn 
som finns inom Västra Nylands fiskeriområde. 

 
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.  
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 planterats ut år 2021 och i maj 2022 cirka  
68 000 yngel. 

Fiskeriområdet deltar i projektet Muskalat med 5 000 euro. Dragare för projektet är Västra Nylands Vatten och miljö 
(LUVY). Med fiskeriområdets bidrag utförs stöd- och återintroducering i Svartå av vandringssik, lax och öring. 
Utplanteringarna görs med vattenägarnas tillstånd i vattendragets sidofåror. Understödet får också användas till att 
fånga nya öringmoderfiskar. 
 
Mera om projektet och fisktrapporna finns att läsa på LUVYs hemsidor.  

 
Fiskeövervakning 
Under år 2022 bokförde fiskeriområdets övervakare 125 timmar övervakning.  

Ekenäs-Snappertuna fiskeområde köpte år 2010 en båt med motor och utrustning för fiskeövervakning som nu ägs av 
fiskeriområdet. Båten användes av övervakare Ken Thilman och används från år 2023 av Oskar Sjöberg som också 
ansvarar för båtens skötsel. Thilmans huvudsakliga övervakningsområde var skärgårdsområdet utanför Pojo viken. 
Han övervakade 28 timmar under tiden 2.4-25.6 och granskade 19 personer och 19 redskap varav ett nät och de 
övriga olika spöredskap. Enligt rapporten påträffade han inga förseelser.  

Charlotta Bruncrona använder egen båt för övervakningen och hennes huvudsakliga övervakningsområde är Pojo 
viken. Hon övervakade 70 timmar under tiden 30.4-22.10 och granskade 300 personer. Bruncrona har informerat 6 
båtlag om att fiske inte är tillåtet på Raseborgs stads naturskyddsområden, gett några anmärkningar på bristfälligt 
utmärkta nät och användning av för många spön samt sett till att 4 personer betalt fiskevårdsavgiften. Under 
säsongen påträffade hon fem grupper som var ute med fiskeguider med VARELYs tillstånd.  

Efter att fiskeriområdet fick veta att Ken Thilman avlidit, beslöt styrelsen att för hösten köpa övervakningstjänster av 
Ingå fiskeriområde, genom annonsering, hemsida och e-post söka efter en ny övervakare och att lokalt arrangera en 
kurs och ett provtillfälle för övervakare. 

Ingå fiskeriområde har också en egen övervakningsbåt och som övervakare fungerar Kenneth Nordqvist. Nordqvist 
gjorde tre turer på skärgårdsområdet utanför Pojoviken, övervakade 25 timmar och granskade 75 personer och 140 
redskap varav 73 spön och 68 nät. Han påträffade flest fiskare på Höstnäsområdet där det fiskades med spö efter 
abborre, gös och gädda. Abborrfångsterna var goda. På Kopparnäsviken och Landbofjärden fanns det mycket nätfiske 

https://www.luvy.fi/sv/projekt/
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men också spöfiske efter gös, abborre och gädda. Vid Jomalvik och på Stadsfjärden var det främst spöfiske efter 
gädda och gös. Han gav åtta skriftliga anmärkningar för att kontaktuppgifterna fattades från näten.  

Ekenäs-Pojo fiskeriområde sökte tillsammans med Västra Nylands fiskeriområde om nya fiskeövervakare. Sex 
personer skickade in ansökan. Styrelsen beslöt att anlita Oskar Sjöberg som redan under hösten tog över ansvaret 
för båten.  

Fiskeriområdena arrangerade också tillsammans kursen och provtillfället 14.11 i Ekenäs. Kursen var kostnadsfri för 
deltagarna och öppen för både nya övervakare och tidigare övervakare för vilka det var aktuellt att förnya sin 
övervakarlicens. Cirka 15 personer deltog i kursen med förläsare från Centralförbundet för fiskerihushållning och 
Pirkanmaan kalatalouskeskus. Provet övervakades av Mikko Koivurinta från VARELY. Verksamhetsledaren arbetade 
totalt 33 timar med ansökningen av nya övervakare och kurstillfället, fördelat på båda fiskeriområdena.  

VARELY beviljade fiskeriområdet 6 000 euro befrämjandemedel för arbeten med fiskeövervakning under tiden 31.1-
31.12.2022.  

Fiskeriområdet har två licenser för användningen av ett elektroniskt rapporteringsprogram, tabletter samt Internet 
förbindelse. Thilman använde 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 2022. 

Övervakarnas kontaktuppgifter finns på hemsidan. 

 

INTRESSEBEVAKNING OCH KOMMUNIKATION 

Fiskeriområdets ordförande, viceordförande och verksamhetsledare är fiskeriområdets informationsansvariga. 
Samma personer i nämnd ordning, är också fiskeriområdets representant vid möten och andra tillställningar där 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde behöver ha en officiell representant. Styrelsen kan tillfälligt utse en annan 
representant.  

 

Hemsidan 
Ekenäs-Pojo fiskeriområde beställde år 2019 tillsammans med 6 andra fiskeriområden i Nyland uppgörandet av en 
hemsida av MR-Media i Ekenäs. Varje fiskeriområde har en egen adress. Sidorna är tvåspråkiga, responsiva och 
fyller kraven på tillgänglighet. Hemsidan är fiskeriområdets viktigaste informationskanal till medlemmar, fiskare 
och stora allmänheten. Under år 2022 har fiskeriområdet anlitat firma Malin Lönnroth för att bygga vidare på 
hemsidan, både med innehåll och utseende. På hemsidan finns nyttjande- och vårdplanen, uppgifter om 
vattenägande, fiskeövervakning, de fisketillstånd som fiskeriområdet känner till, stämmornas protokoll med 
bilagor och mycket mera.  
Fiskeriområdets första åtgärd för förverkligandet av nyttjande- och vårdplanen, var att på hemsidan lyfta in text 
som i planen omnämns som information som ska finnas på hemsidan. Texterna fördjupas under kommande år. 
Hemsidan finns på adressen https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi 
 
Utlåtanden 
Under år 2022 har fiskeriområdet gett ett utlåtande, tillsammans med andra kustfiskeriområden i Nyland. 
Utlåtande gavs om Jord- och skogsbruksministeriets förordningsförslag angående fördelningsgrunderna för 
fiskeriområdenas verksamhetsbidrag. Utlåtande gavs 21.10.2022 och förordningen redan 28.10.2022, den gäller 
åren 2023-2027, och är oförändrad från tidigare år. 
 
Samarbete - representation 
Fiskeriområdena vid nyländska kusten höll i augusti ett möte för diskussion av gemensamma frågor i Ingå. 
Ordföranden och verksamhetsledaren deltog. 

Fiskeriområdets representant i Finska vikens fiskerisamarbetsgrupp, sammankallad av VARELY, är 
viceordföranden Henrik Lundberg, med ordföranden Tomas Gripenberg som suppleant. Samarbetsgruppen höll 
två möten under år 2022. 

Fiskeriområdet deltar i den regionala skarvarbetsgruppens arbete, sammankallad av Nylands NTM-central och 
representeras i gruppen av viceordföranden Henrik Lundberg. Arbetsgruppen höll under år 2022 ett möte på 
distans, som Lundberg deltog i.  

https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20220877
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Verksamhetsledare Gabi Lindholm representerar fiskeriområdet i styrgruppen för projekt MUSKALAT och tidigare 
i det numera avslutade projektet FRESHABIT LIFE. Lindholm är medlem i Uudenmaan kalatalouskeskus rf:s styrelse 
som representant för kustfiskeriområdena. och representerar också fiskeriområdena i Nyland, i den Nyländska 
vatten- och havsvårdsförvaltningsgruppen och i Kustvattnens restaureringsnätverk som sammankallas av NTM-
centralerna. 

På Nylands Fiskarförbunds årsmöte representerades fiskeriområdet av Henrik Lundberg. 

 

Seminarier  
Ekenäs-Pojo fiskeriområde har under år 2022 deltagit vid följande tillfällen som inte omnämns tidigare i 
berättelsen: 

• Skarv-webinarium 10.3.2022, arrangör NTM-centralen.  

• Skärgårdsseminarium 21.8, arrangör Nylands Fiskarförbund. 

• Finska Vikens havsöringskommittés 50-årsfest 1.9. 

• Utbildning för delägarlag 15.9, arrangör Länsi-Suomen kalatalouskeskus.  

• Kustens tvåspråkiga fiskeriområdesdagar 28-29.9, arrangör Centralförbundet för fiskerihushållning  

• Eftermiddag för fiskeriområdenas verksamhetsledare, arrangör Centralförbundet för fiskerihushållning. 

• Möte om nyttjande- och vårdplanering av statens havsområden 26.10, arrangör Forststyrelsen  

• Lagdagar 30.11-1.12, arrangör Jord- och skogsbruksministeriet  
 

NYTTJANDE- OCH VÅRDPLANEN  

Ekenäs-Pojo fiskeriområde anlitade Västra Nylands vatten och miljö r.f. (LUVY) för uppgörandet av nyttjande- och 
vårdplanen och en extra stämma hölls 25.11.2021 som enhälligt fastställde planen. Extra stämmans beslut fick 
laga kraft 18.1.2022. Planen sändes 4.2.2022 för godkännande till VARELY och Finska vikens 
fiskerisamarbetsgrupp behandlade den 18.2.2022. Under tiden 9.2-1.4.2022 fanns nyttjande- och vårdplanen till 
påseende på VARELYs hemsida. Fiskeriområdet fick till kännedom ett utlåtande som av Fiskeguidegillet lämnats in 
till VARELY.  VARELY godkände Ekenäs-Pojo fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan 22.8.2022, Dnr 1154/2022. 
Planen fick laga kraft 1.10.2022. 
Planen finns att läsa på hemsidan och under år 2023 publiceras den ombrutna versionen.   
Det är fiskeriområdet och fiskerättsinnehavarna som svarar för planens genomförande till den del genomförandet 
gäller dem. Till exempel gäller det som står om vilka fiskarter och stammar som fritt får utplanteras alla 
utplanteringar. Myndigheterna skall beakta de allmänna riktlinjerna för nyttjande och vården av fiskresurserna 
som nämns i planen. 

I en bilaga till årsberättelsen presenteras förverkligade åtgärder och information om uppföljning av planen. 

 

KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR 

Fiskeriområdets viktigaste uppgifter under år 2023 är fiskeövervakning, fiskevård, kommunikation och 
intressebevakning samt fördelning av ägarersättningar.  

 

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 §. 
Fiskeriområdet har under år 2022 lämnat in en ansökan om att 
bestämmelsen skulle fortgå.  
 
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 

https://ahven.net/wp-content/uploads/2022/03/SWE_Kalojen-ja-jokiravun-suojeluarvot-Suomessa.pdf
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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 kalastusrajoitus.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 15.2.2023 
styrelsen 

 

https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://ahven.net/sv/fiske/fangstmatt-och-fredningstider/
mailto:gabi.lindholm@outlook.com
mailto:tomas@ekerogard.fi
https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/

