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ÅRSBERÄTTELSE 2020 
 
 
 
GRUNDUPPGIFTER 
 

Västra Nylands fiskeriområde är en offentligrättslig 
förening, till vilket hör vattenområden inom 
Hangö, Tenala och Bromarf. 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 (NTM-centralen) 
fattade beslut om gränserna 13.12.2017. 
Fiskeriområdets areal är c. 38 640 hektar (Kalpa 
25.3.2021), hemorten är Hangö 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. 

Inom fiskeriområdet finns c. 800 vattenägare, 
enligt principen att en samägd eller samfälld 
fastighet räknas som en ägarenhet. Av dessa 
innehar c. 125 st. 50 hektar eller mera och har 
tillsammans c. 135 röster på fiskeriområdets 
stämmor.  Karta över Västra Nylands fiskeriområde med fiskeförbudsområden, Paikkatietoikkuna 25.3.2021 

 

År ett, i coronans tecken  

År 2020 blev ett mycket olikt år. I medlet av mars stängde Finland, då corona-epidemin drog in i landet. För 
fiskeriområdet betydde det flera saker. 
Fiskedagen för elever i Höjdens skola kunde inte arrangeras. Arbetet med planen för nyttjande och vård tog för 
styrelsens del paus mellan början av mars fram till medlet av november. Under samma period hölls endast ett 
kort styrelsemöte genast efter stämman. Arbetet med planen för nyttjande och vård fick ett extra år och ska nu 
lämnas in till NTM-centralen senast 31.12.2021. Stämman kunde enligt en temporär lagstiftning hållas fram till 
utgången av september och som hybridmöte. Alla utbildningstillfällen och seminarium har hållit på distans eller 
inhiberats. 

Många fick ofrivilligt mera fritid eller var tvungna att hitta på nya hobbyn och resmål. Det här har inverkat positivt 
på antalet inlösta fiskevårdsavgifter. Det inlöstes 290 000 fiskerivårdsavgifter för 10,4 miljoner euro, vilket är mer 
än 1,5 miljoner mera än året innan. År 2022 visar det sig i vilken grad det här inverkar på fiskeriområdets 
ekonomi.  

 
 

FÖRVALTNING 
 

Stämman och Styrelsen 
Västra Nylands fiskeriområde höll ordinarie stämma 24.9 i Raseborgs stads utrymme, på Raseborgsvägen 37 i 
Ekenäs, stämman behandlade stadgeenliga ärenden, beslöt om en ändring i stadgarna och diskuterade planen för 
nyttjande och vård. Lauri Happo från Kala- vesitutkimus Ab presenterade målsättningar och åtgärder från 
planutkastet. Diskussionen var livlig. I stämman deltog nio röstberättigade medlemmar, nio personer, som 
tillsammans hade 12 röster. Närvarande var också fem personer med närvaro- och yttranderätt. Tre personer 
deltog på distans via Teams. 
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Styrelsemedlemmarnas mandattid är tre år. Styrelsen väljer årligen ordföranden och viceordföranden inom 
styrelsen. Fiskeriområdet ersätter styrelseordföranden med ett årsarvode på 300 € och med 150 € som ersättning 
för användning av privat telefon. Ordföranden för stämmor och styrelsemöten erhåller 100 € per möte och övriga 
styrelsemedlemmar erhåller 60 € per styrelsemöte. 

Styrelsen för Västra Nylands fiskeriområde sammankom fyra gånger under år 2020. Dessutom har styrelsen 
avgjort enskilda ärenden via e-post. Besluten är införda i följande styrelsemötesprotokoll.  
 

Styrelsen för Västra Nylands fiskeriområde år 2020 

Namn Uppgift Deltagit i st. 
styrelsemöten 

I avgångstur  
på ordinarie stämman år  

Peter Simberg  ordförande 4 2023 

Juha Kuittinen Viceordförande, 
till stämman 

0 2021 

Ville Wahteristo Viceordförande, 
från stämman 

2 2021 

Jarmo Järvinen medlem 4 2022 

Karl-Mikael Lindqvist medlem  2 2022 

Anders Malén medlem 4 2023 

Håkan Strandberg medlem 4 2021 

Ole Törnroos medlem 4 2022 

Gustav Örnmark medlem 4 2021 
 
I avgångstur var Anders Malén och Peter Simberg. Båda omvaldes. Juha Kuittinen meddelade att han är 
förhindrad att delta i styrelsearbetet och avgick. I hans ställe valdes Ville Wahteristo, för återstoden av Kuittinens 
mandatperiod, till stämman år 2021. 

 

 Funktionärer och revisor 

Västra Nylands fiskeriområde har från 3.5.2019 uppdragsavtal om verksamhetsledaruppgifterna med F:ma Gabi 
Lindholm/Gabriella Lindholm. Uppdragsavtalet är i kraft tillsvidare. Verksamhetsledaren ansvarar för kassörs- och 
bokföringsuppgifterna. Bokföringen utfördes av Bettina Hägglund, Fma Bokföringstjänst Hägglund Bettina. 

Fiskeriområdet har befullmäktigat följande fiskeövervakare Johan Danielsson, Risto Ihatsu, Jarmo Järvinen och 
Paavo Paju. Befullmäktigandet är i kraft t.o.m. 1.5.2022. 

Fiskeriområdets ordinarie stämma valde revisionssamfundet BDO Ab till revisor, med Tove Lindström-Koli (GR, 
OFGR) som ansvarsperson. 

 

Annonsorgan 

Enligt stadgarna finns fiskeriområdets kungörelser till påseende på fiskeriområdets hemsida. Men fiskeriområdet 
använder också Hangö och Raseborg städers elektroniska anslagstavlor.  
 

Medlemskap 

Fiskeriområdet är medlem i de regionala rådgivningsorganisationerna Nylands Fiskarförbund r.f. och Uudenmaan 
Kalatalousyhteisöjen liitto r.y. 

 
Arkivering 

Fiskeområdet har överfört dokumenten som skall förvaras permanent till fiskeriområdet. Dokumenten är inte i 
egentlig menig arkiverade utan förvaras för tillfället hos verksamhetsledaren. Fiskeriområdets styrelse och 
verksamhetsledare söker lösningar på arkiveringen. Åtminstone Riksarkivets regionala verksamhetsställen skulle 
ta emot materialet, men svårigheten är att hitta någon som åtar sig arkiveringsarbetet.   

 
Dataskyddsförordningen 

Fiskeriområdet följer principerna i dataskyddslagstiftningen i all hantering av personuppgifter, vilket 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 en dataskyddsansvarig utses. Tjänsten köpes av 
Centralförbundet för fiskerihushållning r.f.. 
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EKONOMI 
 

Verksamhetsårets resultat 

Resultatet för andra årets verksamhet, är ett överskott på 19 676,02 €. Styrelsen föreslår, att överskottet förs till 
vinst- och förlust-kontot. Fiskeriområdets eget kapital 31.12.2020 är 21 828,51 €.  
Intäkterna för året var totalt 55 377,39 € och kostnaderna totalt 35 701,37 €. Intäkterna bestod av 
verksamhetsbidrag (10 332 €) beviljat av NTM-centralen, ägarersättningar (35 359,86 €) som funnits deponerade 
hos Regionförvaltningsverket under tio år samt befrämjande medel (8 884 €) beviljat av NTM-centralen för 
uppgörandet av planen för nyttjande och vård. Kostnaderna för den egentliga verksamheten, såsom 
fiskutplanteringar, fiskeövervakning och information var 16 656,26 € och kostnaderna för förvaltningen, såsom 
stämma, styrelse och verksamhetsledare var 19 045,11 €. 

 

Ägarersättningar 

Fiskeriområdet har inte kunnat fördela ägarersättningar. Senaste fördelning är från fiskeområdets tid, år 2018. NTM-
centralen har under år 2020 betalat in ägarersättningarna för år 2018 (40 750 €) och år 2019 (37 357 €) på 
fiskeriområdets konto.  
Att fiskeriområdet inte kunnat fördela ägarersättningar under år 2020 eller vårvintern 2021 beror på att Kalpa, den 
elektroniska tjänsten för fiskeriområden, inte ännu helt fungerar. Förväntningen var att Kalpa skulle fungera hösten 
2020. Tjänsten har varit under uppbyggnad sedan årsskiftet 2017/2018 på uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet 
och kommer med tiden att vara ett bra arbetsredskap, bland annat vid fördelningen av ägarersättningarna. Kalpa 
innehåller uppgifter om områdets vattenfastigheter och deras ägare och har gränssnitt med flera statliga register. 
Men tjänsten har systemfel som gör att fördelningen inte går att utföra. Fiskeriområdet kan varken betala 
ersättningar till vattenägarna eller bokföra till fiskeriområdet hörande medel enligt avtal och 50 €-regeln.  

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 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.   

Ägarersättningar 2016-2019, per 31.12.2020 

År  
Total 

summa 
Betalats till 

vattenägare 
Används av 

fiskeriområdet # 

Preskriberas 

Datum Summa 

Från 2016 (beslut 2017) 15 373 € 3 559,70 € 7 710,69 € 1.1.2021 4 102,61 € 

Från 2017 (beslut 2018) 21 167,90 € 5 306,61 € 9 520,92 € 1.1.2022 6 340,37 € 

Från 2018 (beslut 2019)* 40 750 € 0 € bankkostnader 120,50 € 1.1.2023 40 629,50 € 

Från 2019 (beslut 2020)* 37 357 € 0 € bankkostnader 125,50 € 1.1.2024 37 231,50€ 

*Den totala summan fördelas mellan de olika kolumnerna efter att Kalpa kan fördela ersättningen.  
# Via överföringsavtal och 50 € regeln (lag om fiske 83 §) 

Fiskeriområdets föregångare har deponerat medel hos Södra Finlands Regionförvaltningsverk enligt tabellen 
nedan. Det är frågan om medel, som tillhör vattenägare, med vilka fiskeriområdet inte fått kontakt. Genom att 
kontakta fiskeriområdet inom tio år från och med deponeringsdatumet, kan vattenägaren lyfta sina ersättningar 
från Södra Finlands Regionförvaltningsverk. Efter tio år, kan fiskeriområdet inom ett år ansöka om att medlen 
returneras till fiskeriområdet och använda medlen enligt stämmans beslut. 
 

Deponeringar hos Regionförvaltningsverket 

Deponeringsdatum Fiskeriområde Uttag under året Saldo 31.12.2020 

31.12.2008 Bromarf-Tenala 29 504,61 €  0 € 
31.12.2008 Hangö 5 855,25 € 0 € 
31.12.2010 Bromarf-Tenala 0 € 16 222,19 € 
31.12.2010 Hangö 0 € 8 488,55 € 
31.12.2013 Bromarf-Tenala 0 € 21 699,49 € 
31.12.2013 Hangö 0 € 5 990,28 € 
29.12.2015 Västra Nylands 0 € 7 129,33 € 
  35 359,86 €  

 
 

€ 

59 529,84 € 
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EGENTLIG VERKSAMHET 
 

Utplanteringar och Annan Fiskevattenvård 

Fiskeriområdet hade för avsikt att sätta ut Bengtsårsik för 8 000 euro. Siken beställdes från Tunturisiika Ab. Västra 
Nylands fiskeriområde var en av beställarna som blev utan sättfisk, odlaren hade problem att fånga siken från 
naturnäringsdammarna.  
 

Vattenägares och föreningars utplanteringar år 2020 

Art, stam Mängd Ålder Plats Finansiär 

Havsöring, Storå  1 865 2 år Hangöby hamnen Hangö stad  

-”- 93  -”- -”- Hangon kalamiehet 

Gös, Painiojärvi 4 467 1 som Ovanmalm Ovanmalm delägarlag 

 

Fiskerihushållningsavgift, åtgärdsåläggande och statens utplanteringar år 2020 

Art, stam Mängd Utplanteringsplats Finansiär 

Havsöring, 
Ingarskila 459 

Fiskehamnen i Hangö Forcit, Hangö 01-043 

-”-  Fiskehamnen i Hangö Hangö stad, Suursuo avfallsvatten 01-029 

-”- 2 230 -”- Hangö reningsverk Ab 01-238 

Gös, Painiojärvi 3 667 
Gennarbyviken, 
Holmberget 

Hangö vatten, Gennarbyviken 01-047 

Planktonsik, 
Koitajoki 3 986 

Gennarbyviken, 
Holmberget 

Hangö vatten, Gennarbyviken 01-047 

-”- 5 435 Gennarbyviken, Hylta -”- 

Vandringssik, 
Kymmene 

10 329 Fiskehamnen i Hangö 
Raseborgs stad, Skeppsholmens reningsverk  
01-028 

-”- 7 747 -”- Forcit, Hangö 01-043 

-”- 22 236 -”- Raseborgs stad, Karis-Pojo reningsverk 01-188 
 
Öringarna var totalt 4 650 till antalet och 2 år gamla. En sommar gamla var gösarna (totalt 8 130 st.), planktonsikarna 
(totalt 9 420 st.) och vandringssikarna (40 300 st.).  
 
NTM-centralen besluter på vilket sätt de fiskerihushållningsavgifter som domstolen ålagt företag/staden att betala, 
används. Fiskeriområdet kan ge utlåtande då planen för användande av medlen förnyas och även annars framföra 
välmotiverade ändringsförslag. 
 
 
Fiskeövervakning 

Fiskeriområdet hade år 2020 uppdragsavtal om övervakning med Johan Danielsson. Danielsson övervakade från 
medlet av maj till medlet av oktober, sammanlagt 45 timmar under 20 övervakningsturer. Han granskade 39 personer 
varav 37 idkade handredskapsfiske, sex personer var på grund av ålder befriade från att erlägga fiskevårdsavgiften 
och två personer pilkade eller metade. Två näträckor granskades. Danielsson påträffade inget annat olagligt eller 
olovligt fiske, än att ett nät saknade kontaktuppgifter. På grund av Corona-restriktionerna påträffades inga utländska 
fiskare. Övervakningen har kunnat genomföras på tryggt avstånd. Övervakaren skriver i sin rapport att det inte i hans 
övervakning märkts, att det år 2020 inlösts rekordantal fiskevårdsavgifter. 
 
Dessutom har fiskeriområdet talkoövervakare varit aktiva. Fiskeriområdet har för talkoövervakarna skaffat talko-, 
rättskydds- och ansvarsförsäkring. Kostnaderna för fiskeövervakningen var 2 954,52 €.  
 
 
Faktorer som inverkar på fiskbestånd och fiske 
 

Fiskbestånden och fisket är beroende av många faktorer, grundläggande är vattenkvalitén. Predatorer, så som säl och 
skarv inverkar på mängden fisk, fiskbeståndens sammansättning och fiskens beteende. I synnerhet sälen medför att 
yrkesfiske med nät under den isfria tiden är olönsamt. Sälen tar fisk från näten, bragderna rivs sönder och fisken 
skräms bort. Fiskeriområdet känner inte till forskning som visar att fisken ändrat beteende på grund av 
sälförekomsten, men håller det för sannolikt. Fisken söker sig allt längre in i skärgården.  
 
. 
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Utlåtanden 

 

Västra Nylands fiskeriområde har gett följande utlåtanden år 2020 

Angående Till vem När Tillsammans med 

Förslag till ansökningsanvisningar för 
ansökan av undantagstillstånd för 
decimering av skarv 

Den Nyländska 
skarvarbetsgruppen 

mars - 

Påpekan att på svenska heter skarven som häckar i Finland mellanskarv och inte storskarv. 
Ansökningsanvisningen är lång och svårbegriplig. 

 

Finlands havsplan, Finska viken Miljöministeriet juni 
5 andra 
fiskeriområden 

Fiskeriområden tog bland annat upp kommersiellt fiske, jakten som en begränsande faktor på arter som 
påverkar den biologiska balansen eller människans utkomst, tagande av grus från havsbottnar och dumpning 
av muddringsmassor i havet. 

 

Förordningsförslag om hur 
verksamhetsbidraget fördelas till 
fiskeriområdena, 

Jord och skogsbruksministeriet juli 
6 andra 
fiskeriområden 

Fiskeriområden föreslog bland annat att språktillägget skulle höjas till 2 000 € från 1 000 € och att 85 % av 
bidraget skulle vara en grunddel, lika för allafiskeriområden. 

 

Omständigheter som inverkar på 
uppställandet av regionala 
fiskebegränsningar och bestämmande 
av kvoter för dagsfångsten för 
fiskeguider 

Egentliga Finlands NTM-central December 
4 andra 
fiskeriområden 

Fiskeriområden anser att det behövs mera information om fisket för att kunna ta ställning till om det finns 
behov av begränsningar. Jord- och skogsbruksministeriet utvecklar Oma kala, för att smala in information -
kunde applikationen utvecklas så att den också kan användas för uppföljning av fiskeguideverksamheten. 
Fiskeriområdena har kommit med samma påpekande under flera år, men situationen är oförändrad 

 
 
 
Samarbete, Information och utbildning 
 
Representation 
Fiskeriområdets styrelse har fattat beslut om att Västra Nylands fiskeriområde representeras 1. av ordföranden, 
2. av viceordföranden, 3. av verksamhetsledaren på möten och andra tillfällen där det behövs en officiell 
representant, om inte andra beslut om representation har fattats. Styrelsen har också fattat beslutet att 
ordföranden och verksamhetsledaren är fiskeriområdets informationsansvariga. 
 
Ordföranden Peter Simberg representerade Fiskeriområdet i den regionala fiskerisamarbetsgruppen med 
styrelsemedlemmen Håkan Strandberg som suppleant. Gruppen höll inte möten under år 2020. 
 
Verksamhetsledaren Gabi Lindholm har representerat Borgå-Sibbos och Lovisa skärgårds fiskeriområden i Nylands 
Fiskarförbund. Hon frånsade sig uppdraget inför Förbundets årsmöte i september 2020. Verksamhetsledaren är 
medlem i Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto rf:s styrelse som representant för kustfiskeriområdena samt var 
med i Centralförbundet för fiskerihushållningens styrelse som representant för ovan nämnda förbund fram till 
årsskiftet 2020/2021.  
Lindholm representerar också fiskeriområdena i Nyland, i den Nyländska vatten- och 
havsvårdsförvaltningsgruppen och i Kustvattnens restaureringsnätverk som sammankallas av NTM-centralerna. 
  
Utbildning 
Västra Nylands fiskeriområde har under år 2020 varit representerat på följande utbildningar och möten som inte 
nämnts tidigare i berättelsen: 

 Åbolands Fiskarförbunds fiskeriområdesseminarium i januari, Viking Grace 
  Centralförbundet för fiskerihushållningens landsomfattande fiskeriområdesdagar i februari, Vikning Mariella 

och kustens fiskeriområdesdagar i september, på distans.  
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 Seminarium om Havområdesplaneringen, i maj, på distans. 
 Centralförbundet för fiskerihushållningens utbildningsdag för fiskeriområdenas verksamhetsledare i oktober, 

distans.  
 
Nätsidor 
Västra Nylands fiskeriområde beställde i oktober 2019 tillsammans med 6 andra fiskeriområden vid Nyländska 
kusten uppgörandet av nätsida av MR media i Ekenäs. Sidorna är tvåspråkiga, responsiva och fyller kraven på 
tillgänglighet. En karta med fiskebegränsningar ingår, där uppgifterna uppdateras automatiskt och är de samma 
som på nätsidan kalastusrajoitus.fi. Fiskeriområdet för själv in de andra uppgifterna, vilket påbörjades under år 
2020. Uppgörandet av sidorna kostade c. 2 200 euro. Nätsidorna är fiskeriområdets viktigaste informationskanal 
till medlemmar och stora allmänheten.  

 
 
PLAN FÖR NYTTJANDE OCH VÅRD 

Nyttjande- och vårdplanerna för Hangö fiskeriområde, godkänd år 2007 och för Bromarf-Tenala fiskeriområde, 
godkänd år 2006 är i kraft tills fiskeriområdets plan fastställs av NTM-centralen. Den viktigaste målsättning i planerna 
är ett mångsidigt fiske och nyttjande av vattenområden. 

Västra Nylands fiskeriområde har avtalat med Kala ja vesitutkimus Ab i Nurmijärvi om uppgörandet av planen. Lauri 
Happo har i huvudsak skrivit planen och varit kontaktperson 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 
istället för 31.12.2020.  

Styrelsen påbörjade arbetet med planen vid medlet av januari genom att hålla ett fyra timmar långt möte med 
lunchpaus på restaurang Fyren. Målsättningar och åtgärder att nå målen diskuterades och en kort 
sammanställning skickades till Kala ja vesitutkimus Ab. I början av mars träffade styrelsen representanter från Kala 
ja vesitutkimus Ab och diskuterade planen. Men sedan kom epidemin och styrelsen träffades följande gång i 
september. Happo fortsatte dock arbetet och inför stämman i september fanns ett planutkast. Det diskuterades livligt 
på stämman och man kom överens om ändringar. I november fanns en ny version som styrelsen diskuterade på ett 
möte i Tenala. Följande planversion är daterad 24 januari 2021 och den behandlades av styrelsen på ett möte i Ekenäs 
i början av februari. Planen är korrigerad enligt styrelsens önskan och i mars 2021 finns planen också på svenska.  

 
lokala fisketillstånd och fiskebestämmelser 

Fisketillstånd finns att köpa till Hangö stads vattenområden, dryga 10 000 ha. Fisketillstånd kan köpas via nätsidan 
Visithanko och från Hangö stads bibliotek. Tilläggsuppgifter om stadens fisketillstånd fås via telefon 040 568 0033.  
Hangö stads tekniska nämnd har 20.10.2010, 134 § fattat följande beslut: ” Allt fiske är förbjudet på 
hamnområden, förutom mete annanstans än vid båtplatserna. Mete får inte heller det störa båthamnens 
användning. 
Forststyrelsen säljer fisketillstånd till sina vattenområden runt Bergö och Högholmen, Ögonpur och till ett 
vattenområde vid Edesbacken. Fisketillståndet kan köpas via nätsidan Eräluvat. 

Lagen och förordning om fiske har bestämmelser om fångstmått, fredning av fiskarter, begränsningar i nätfiske och 
mete- och pilkfiske samt fångstkvoter. En sammanställning av bestämmelserna finns att läsa till exempel på:  
Ahven.net. I webbtjänsten https://kalastusrajoitus.fi finns information om områden där fiske är förbjudet eller 
begränsat.  
 
 
KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR 

Fiskeriområdets viktigaste uppgift under år 2021, är att färdigställa planen för nyttjande och vård. Andra viktiga 
uppgifter är att ta i användning Kalpa-tjänsten och fördela ägarersättningar för tre år, arbeta med hemsidan och 
utveckla fiskeövervakningen. Vad gäller Kalpa, är ibruktagandet vid det här laget helt fast i att Livsmedelsverket 
som tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för utvecklingen av tjänsten, löser existerande 
problem. Fiskeområdet ska under året aktivt söka efter personer med intresserade av att sköta fiskeövervakning 
för fiskeriområdet. Utplanteringar och intressebevakning finns också med över uppgifter som ska skötas. 

Coronaepidemin pågår fortsättningsvis. Åtminstone första halvan av år 2021 kommer fiskeriområdets möten att 
hållas på distans eller som hybridmöten och fiskeövervakarna måste hålla distans och eller använda 
skyddsutrustning vid övervakningen. 

 
 

https://visithanko.johku.com/sv_SE
tel:+358405680033
https://www.eraluvat.fi/se/fiske.html
https://ahven.net/sv/fiske/fangstmatt-och-fredningstider/
https://kalastusrajoitus.fi/
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Fiskeriområdets kontaktuppgifter 

Verksamhetsledare: Gabi Lindholm: tfn. (050) 404 2738, e-post gabi.lindholm@outlook.com 
Ordförande: Peter Simberg: tfn. (0400) 615 283, e-post peter.simberg@hotmail.com 
Fiskeriområdets postadress: Tallbackavägen 69 A, 07900 Lovisa 
Hemsida: https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/ 
 
 

Hangö 25.3.2021 
Styrelsen 
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