
EKENÄS-POJO FISKERIOMRÅDE  
 

Utdrag ur kapitel 9.1 i NVP. Bilaga till stämman 5.4.2023, punkt 17. 

Åtgärder för vård av fiskbestånd samt utveckling och främjande av 
fisket 

Förslag på regleringsåtgärder för fisket  

Styrelsen föreslår att fiskeriområdet skickar en skild ansökan till NTM-centralen angående 

nedanstående fiskeregleringar  

Lax och öring 

Fiskeriområdet föreslår följande regleringsåtgärder för att trygga vandringsfiskens lekvandring och 
lek i Svartån och Fiskars å. Svartån med biflöden inkluderande Kyrksjön och Päsarträsket samt Fiskars 
å med biflöden: Förbud att fiska med handredskap 1.8 - 30.11 (handredskap =annat fiske än mete 
eller pilkfiske, som sker med ett spö och konstgjort bete, trollingfiske med ett spö, konstgjort bete 
och viktdrag samt fiske med spinnspö) och stående redskap (såsom nät, långrev och andra 
krokredskap samt ryssja, katsa och andra instängningsredskap). Samma bestämmelser föreslås gälla 
för Svartåns och Fiskars ås mynningsområden.  
Fiskeriområdet behandlade på stämman 2022 en ansökan om ett totalfiskeförbud under tiden 
1.8-30.11 i havet utanför Svartån och Fiskars å samt också i Brunkombäcken och Borgbyträsk. 
Beslutet har inte ännu kommit. 
 
Under Pojovikens broar och i Vitsandsströmmen; Förbjudet att fiska med nät och ryssja under tiden 
1.8 - 30.11.  
 
Pojoviken ända till högspänningsledningen i Vitsandsströmmen; Förbud att använda ytnät under 
tiden 1.8 – 30.11. Med ytnät avses nät som satts ut vid vattenytan eller närmare än 1,5 meter från 
vattenytan. Det är tillåtet att behålla lax fångad på området från högspänningsledningen över 
Vitsandström till Svartåns och Fiskars åns mynning, som har längden från 60 cm till 75 cm. Större och 
mindre laxar ska omedelbart släppas tillbaka under tiden 1.8 - 30.11.  
 
Det är tillåtet att behålla öring, vars längd är mellan 50 cm och 65 cm, fångad på området från 
högspänningsledningen över Vitsandström till Svartåns och Fiskars åns mynning. Öring som är större 
eller mindre än detta samt ska släppas tillbaka under tiden 1.8 - 30.11. Öring med fettfena ska alltid 
släppas tillbaka. 
 
Åtgärderna stöder målen i den nationella lax- och havsöringsstrategin.  
 

Gös 

Handredskapsfiske, ryssja och nät föreslås förbjudas under perioden 15.5–30.6 i områdena 
Gammelboda, Jomalvik kanal, Edesviken, Totalfladan och Kopparöfladan. Med dessa skyddar man 
gösens lekområden. 
 
 

 



 

 

 

 

Bild 12. Fiskeriområdets förslag till nya fiskebegränsningar. 

 


