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1. Verksamheten i ett nötskal 

Fiskeriområdet ska förverkliga målsättningarna i nyttjande- och vårdplanen. 
Det här ska vi jobba med åren 2023-2024: 

Fiskutplanteringar 
Åtgärdsplan för skarv 
Delta i Muskalat-projektet och följa med restaureringsplaneringen av Kullasjöns vattendragsområde 
Ansöka om fiskeregleringar 
Utreda möjligheten att gå med i ett forskningsprojekt som tar reda på lekplatser 
Fiskeövervakning 
Fördelning av ägarersättningar 
Intressebevakning 
Kommunikation 
Lobba för en hållbar finansiering  

 

2. Allmänt om fiskeriområdet 

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.  

 

3. Nyttjande- och vårdplanen 

Nyttjande- och vårdplanen fick laga kraft i början av oktober 2022 och verkställandet av uppställda mål påbörjas 
år 2023. Det är fiskeriområdet och fiskerättsinnehavarna som svarar för planens genomförande till den del 
genomförandet gäller dem. Myndigheterna skall beakta de allmänna riktlinjerna för nyttjande och vården av 
fiskresurserna som nämns i planen.  
De planerade åtgärderna för 2023-2024 presenteras längre fram i verksamhetsplanen. 

 

4. Fiskevårdsåtgärder 

Fortsatta utplanteringar tas upp i nyttjande- och vårdplanens delmål 1 och i delmål 2, är det fastslaget att 
fiskeriområdets huvudmål för inlandsvattnen är att återuppliva vandringsfiskbestånden. 
 
Fiskeriområdet fortsätter årligen med utsättningen av fisk på olika områden inom fiskeriområdet. Kostnaden för 
utplanteringarna anpassas så att fiskeriområdet också kan delta i åtgärder som på sikt ger livskraftiga naturliga 
fisk- och kräftstammar.  
 
Utplantering av havsöringssmolt och skärgårdssik alterneras mellan Predium och Baggö. Havsöringen är av Storå- 
eller Ingarskilastammen. År 2023 finns det inte att få öring av Ingarskliastammen eller sik av Bengtsårstammen. Ål 
kan sättas ut i Pojoviken eller i fladorna utanför Raseborgs å. Planktonsik kan sättas ut i områdets sjöar i samråd 
med till exempel Fiskars fiskeförening. Andra arter som kan komma i fråga är gädda, lake och gös om det finns 
stammar som lämpar sig för området. I de norra delarna av Pojoviken eller i Svartån och Fiskars ån kan det kan 
vara aktuellt också med utplantering av öring och vandringssik  
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Styrelsen föreslår att fiskeriområdet gör följande fiskutplanteringar år 2023.  

Art Summa/stycke Ålder Utsättningsplats/område Beställs från 

Ål 
2 000 stycken 
(3 000-3 500 €) 

 Pojo viken Nylands Fiskarförbund 

Havsöring 5 000 € 2 år Havet, Baggö el. Predium 
Finska vikens 
havsöringskommitté 

Lake 
4 000 €  
= 1 miljon st. 

Nykläckta Pojo viken  
Etelä-Suomen 
Merikalastajain Liitto  

Planktonsik, 
eller annan 
lämplig art  

2 000 € 
1-sommar-
1-år 

Sjöarna 
Fiskars fiskeförening 
beställer  

 
Fiskeriområdet deltar dessutom, om det finns behov, med 5 000 euro för stödutplanteringar av öring, lax och 
vandringssik i Svartå med biflöden och för fångst av nya moderfiskar till odlingen i Laukka i samarbete med Västra 
Nylands vatten- och miljö och Muskalat-projektet. Fiskeriområdet representeras av verksamhetsledaren i 
projektets styrgrupp. 

Utplanteringarna år 2024 kommer att vara i samma storleksklass, förutsatt att det inte kommer fram fakta som 
föranleder något annat.  

Fiskeriområdet följer upp vilka utplanteringsåliggande som utförts inom området och ger vid behov utlåtande till 
VARELY om kommande utplanteringsarter och platser. Föregående års utplanteringarna presenteras i 
årsberättelsen.  
 

                                                                       Gäller allas utplanteringar inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde     
De arter och stammar som fritt får 
planteras ut inom fiskeriområdet 
presenters i tabellen invid. 
För andra arter och stammar måste 
man ansöka om undantagstillstånd 
från VARELY. 
 
Utplantering av ål får göras i vattnen 
nedanför vandringshinder. 
Regnbågslax får utplanteras endast i 
vattendrag som inte har en naturlig 
laxstam. Det vill säga i sjöar och 
dammar där det finns 
vandringshinder eller vilka inte har 
förbindelse till andra vattendrag. 
.  
Närmare uppgifter finns i nyttjande- 
och vårdplanen i kapitel 9.3 Plan för 
utplanteringar 

 
En av huvudmålsättningarna i nyttjande- och vårdplanen är, att under planeringsperioden sträva till att minska de 
skador som säl och skarv förorsakar fisket. Åtgärden tas upp också under delmål 4 och 5. Därför låter 
fiskeriområdet uppgöra en åtgärdsplan för skarv som används som grund då man ansöker om decimering av skarv 
från miljöenheten inom Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentral. Behandlingstiden av ansökan 
uppskattas vara nio månader. Styrelsen har beställt arbetet av Timo Salmia som är väl insatt i skarvfrågan och 
tidigare gjort upp en motsvarande plan för ett annat fiskeriområde. Styrelsen har en arbetsgrupp som gör beslut i 
ärendet mellan styrelsemötena. Fiskeriområdet samarbetar med jaktorganisationer för att verkställa ett positivt 
beslut.  
Nylands NTM-central, miljöavdelningen har grundat en regional skarvarbetsgrupp, Ekenäs-Pojo fiskeriområde 
representeras i gruppen av viceordförande Henrik Lundberg. 
 
Fiskeriområdet väntar under våren 2023 på beslut från VARELY om den fiskereglering som stämman år 2022 
beslöt att ansöka om. Fiskeriområdet ansökte om ett totalfiskeförbud under tiden 1.8-30.11 i havet utanför 

Havsområdet Insjöområdet

Stam Stam

Havsöring Ingarskilaån Ingarskilaån

Havsöring Storå* 

Havslax Kymmene älv Kymmene älv

Gös Havslevande stam Inlandsvatten

Ål Via karantän Via karantän

Gädda Finska viken Ej bestämmt

Skärgårdssik Bengtsår 

Vandringssik Kymmene älv Kymmene älv 

Lake Havslevande stam Ej bestämmt

Regnbågslax  På begränsade områden

Harr Ijo älv, Kitka älv, Rautalampi stråten

Planktonsik Rautalampi stråten

Flodkräfta Ej bestämmt

* Utanför Pojoviken, då fisk från Ingarskilaåns stam inte är tillgänglig



Art
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Svartån och Fiskars å samt också i Brunkombäcken och Borgbyträsk. Fiskeförbudet behövs för att skydda 
vandringsfiskens lekvandring till Svartå och Fiskars å. 
Styrelsen föreslår för stämman att fiskeriområdet år 2023 ansöker om de övriga fiskeregleringarna som tas upp i 
nyttjande- och vårdplanen under kapitel 9.1 Förslag på regleringsåtgärder för fisket. Här tas upp olika åtgärder för 
att säkerställa vandringsfiskens lekvandring från havet via Pojoviken till åarna och fiskeförbud på avgränsade 
områden för att skydda gösens lek.  
Information om beslutet kommer att presenteras på fiskeriområdets hemsida.  
 
Fiskeriområdet följer med restaureringsplaneringen av Kullasjöns vattendragsområde, som har valts med i Helmi-
livsmiljöprogrammet. Planeringen handhas av Perheyhtiö Ajalin konserni. Den centrala målsättningen är att 
återställa vattenmiljön och att återintroducera arter. 
 
Fiskeriområdet förbereder under år 2023 ett eventuellt deltagande i ett projekt som utforskar var det finns 
lekområden för främst gös, gädda och abborre. Delmål 1 

 

5. 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. Som exempel kan medel användas för att restaurera lekområden, en gemensam 
kläckningsanstalt för kustfiskeriområdena eller en fiskehamn. Kapitalet 1.1.2023 är 77 820,39 €. En rapport om 
fonden ingår i årsberättelsen. 

 

6. Fiskeövervakning  

Fiskeövervakning är en av fiskeriområdets lagstadgade uppgifter och en mycket viktig del av fiskeriområdets 
arbete. Övervakningen tas upp i nyttjande- och vårdplanen, kapitel 9.5. 
 
Fiskeövervakarnas uppgift är att övervaka fiskets laglighet och lovlighet men också att i förebyggande syfte 
informera om lokala och nationella fiskebestämmelser till alla kategorier av fiskare. Särskild uppmärksamhet 
fästes vid gösens fångsmått, områden med fiskeförbud och områden med hög fiskebelastning.  
 
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 5 befullmäktigad övervakare. Oskar Sjöberg använder fiskeriområdets båt i 
förstahand på skärgårdsområdet utanför Pojo viken. Han anlitas via ett uppdragsavtal. Charlotta Bruncrona och 
Kenneth Westerholm är löneanställda och övervakar i första hand Pojoviken med egen båt och Svartån. Ekenäs-
Pojo fiskeriområde köper 30 timmar övervakningstjänster av Ingå fiskeriområde för gränsområdet öster om linjen 
Gästans – Saltviken. 
Som talkoövervakare fungerar dessutom Henrik Lundberg och Erkki Utunen. Fiskeområdet är öppet för att anlita 
flera fiskeövervakare, närmast sådana som fungerar på frivilligbasis.  
Fiskeriområdet tar gärna emot uppgifter om vattenägarnas egna fiskeövervakare, för att kunna utveckla ett 
samarbete. 
 
Fiskeövervakningens långsiktiga målsättning är att: 

➢ Fiskstammarna stärks då alla följer de regler och rekommendationer som finns 
➢ Fiskeriområdet via övervakningen får information om fisket och fiskstammarna och ser förändringarna 
➢ Alla som ska, också betalar fiskevårdsavgiften och tillstånden till fiskerättsinnehavarna som ger 

vattenområdets ägare samt branschen bättre ekonomi 
 
För fiskeövervakning har fiskeriområdet i budgeten för år 2023 reserverat 19 000 euro och avsikten är att 
arrangera upptill 240 timmar övervakning. Fiskeriområdet har från VARELY ansökt om befrämjandemedel, 10 000 
euro, för fiskeövervakningen. 
 
Västra Nylands fiskeriområde önskar 10 timmar hjälp av Ekenäs-Pojo fiskeriområde med fiskeövervakningen för 
vattenområdet mellan Hermansö och Mulan. 
 
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, VARELY, polis och tullväsendet. 
 

https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi
https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi
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7. 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. Då ett ärende berör flera av kustens fiskeriområden är målsättningen att göra 
gemensamma uttalanden. 
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.  
Intressebevakning tas upp i nyttjande- och vårdplanens fjortonde kapitel. 

 

8. Fördelning av ersättningar till vattenägare och den elektroniska tjänsten Kalpa   

En av fiskeriområdets lagstadgade uppgifter är att fördela ägarersättningarna. Principerna för fördelningen finns i 
nyttjande- och vårdplanens trettonde kapitel. Ersättningen grundar sig på nyttjande av de allmänna betalda 
fiskerättigheterna och på fiskeguideverksamhet. Med allmänna fiskerättigheter avses spöfiske; kast- eller 
dragfiske med ett spö och en lina.  
Fiskeriområdet behandlar årligen ärendet på den ordinarie stämman och ersättningen kan utbetalas efter att 
stämmans beslut fått laga kraft. År 2023 behandlas ersättningen som hänför sig till handredskapsfisket år 2022. 
Denna ersättning kommer att vara betydligt lägre än året innan, eftersom den totala summan som fördelas är 
735 000 euro lägre.  
 
Strävan är att så många vattenägare som möjligt avtalar om ersättningarna med fiskeriområdet och gärna lämnar 
medel att användas av fiskeriområdet för fiskeövervakning, fiskevattenvård eller intressebevakning. 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. 
 
Jord-och skogsbruksministeriet har låtit bygga upp en elektronisk tjänst som är kostnadsfri för fiskeriområdena. 
Tjänsten kallas Kalpa (från finskans kalatalousalueille palvelu) och används bland annat vid fördelningen av 
ägarersättningar och till att lista mötesdeltagare på stämmorna. Uppgifterna om fastigheter och ägare uppdateras 
dagligen från fastighetsdataregistret och verksamhetsledaren för in uppgifter om kontaktpersoner, fullmakter, 
avtal, och kontonummer.  
Kalpa är också ett kommunikationsmedel mellan fiskeriområdet och den regionala fiskerimyndigheten. I stället för 
att skicka stämmornas alla dokument och uppgifter om styrelsemedlemmarna med post eller e-post sätts de in i 
Kalpa, där myndigheten kan gå in och läsa.  
Tjänsten utvecklas ännu och ska i framtiden också kunna användas för kartplanering. 

 

9. Verksamhetsledaren 

Verksamhetsledaruppdraget handhas av F:ma Gabi Lindholm enligt ett avtal som är i kraft från 1.1.2023 
tillsvidare. Verksamhetsledaren sköter intern och extern kommunikation, intressebevakning, fungerar på möten 
som sekreterare och föredragande samt handhar uppgifter med administration och ekonomi. Ärendena sköts av 
Gabriella Lindholm under styrelsens överinseende. 

 

10. Kommunikation och samarbete  

Fiskeriområdets kommunikation behandlas i nyttjande- och vårdplanens femtonde kapitel och samarbetet i 
planens åttonde kapitel.  
 
Kommunikationen är i en nyckelposition för en effektiv fiskeriområdesverksamhet. 
Den externa kommunikationen är fiskeriområdets ansikte utåt och ger fiskeriområdet synlighet hos vattenägare, 
fiskare, andra fiskeriområden, kommuner, föreningar inom fiskerihushållningen och vattenskyddet samt 
myndigheter. Fiskeriområdets hemsida https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi är en viktig kommunikationskanal och 
också fiskeriområdets officiella anslagstavla, det vill säga det ställe på vilken fiskeriområdet kungör om sina 
beslut. Fiskeområdets infoansvariga är ordföranden och verksamhetsledaren. 
  
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 

https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/


EKENÄS-POJO FISKERIOMRÅDE                 VERKSAMHETSPLAN 2023-2024 och BUDGET  2023  Sida 5/6 

 

 

fiskeriområdet med egen representant eller med en representant gemensam för flera fiskeområden i flera 
samarbetsgrupper sammankallade av NTM-centralerna. 
 

Fiskeriområdena vid den 
nyländska kusten har ansökt om 
befrämjandemedel från VARELY 
för ett gemensamt 2-årigt 
informationsprojekt. Västra 
Nylands fiskeriområde ska stå värd 
för projektet.  
 
Kanaler som används för att nå ut 
med information är hemsidan, e-
post, brev, media, presentationer 
och personlig kontakt. Varje 
fiskeriområde ska också ta 
ställning till om det ska gå ut med 
information via sociala medier 

inom projektet och framledes. 
 
Fiskeriområdet erbjuder områdets delägarlag och andra vattenägare att via fiskeriområdets hemsida komma ut 
med information om den egna verksamheten och fisketillstånd. På hemsidan finns också information om 
Konstituering av delägarlag och sammanslagning av delägarlag. 
 
 
Styrelsen, inklusive suppleanterna och verksamhetsledaren deltar i utbildnings och samarbetstillfällen som berör 
fiskeriområdet.  

 

11. Nuvarande finansiering  

Fiskeriområdet finansierar sin verksamhet med fiskevårdsavgifter som kommer till fiskeriområdet under olika 
benämningar. Verksamhetsbidrag och befrämjandemedel från VARELY, med medel som varit deponerade tio år 
på regionförvaltningsverket, med preskriberade ägarersättningar, med ägarersättningar som enligt 50 €:s regeln 
förblir hos fiskeriområdet, med ägarersättningar som enligt överföringsavtal med vattenägare förblir i 
fiskeriområdets användning och med eget kapital.  

 

12. Styrelsens och verksamhetsledarens hälsning 

Finansieringen av fiskeriområdenas lagstadgade uppgifter och skyldigheter är ett gemensamt stort orosmoment 

för de nyländska kustfiskeriområdena. Man har kommit överens om att tillsammans lobba för en finansiering med 

vilken det är möjligt att sköta de påförda uppgifterna. Ett första steg är att göra en skrivelse där man presenterar 

uppgifterna och kostnaderna för att sköta dem. Och som jämförelse det lagstadgade verksamhetsbidraget, som 

för de här fiskeriområdena år 2022 i medeltal var cirka 12 300 euro. Utan till vattenägarna hörande ersättningar 

och projektmedel skulle kombinationen vara totalt omöjlig.  
Medel från fiskevårdsavgifterna kunde användas för den egentliga verksamheten men för förvaltningen borde 
staten budgetera med medel som inte är bundna till priset på och antalet inlösta fiskevårdsavgifter. 
 
 

 

 
Ekenäs 15.2.2023, Styrelsen 
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Ekenäs 15.2.2023, Styrelsen  
 


