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VERKSAMHETSPLAN för år 2021 och 2022 

 
 
 

1. Allmänt 
Västra Nylands fiskeriområde är en offentligrättslig förening till vilket hör vattenområden inom Hangö stad samt 
havsområdet samt sjöarna i 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. 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.  

 
2. Plan för nyttjande och vård 
Fiskeriområdet har som uppgift att göra eller låta uppgöra en plan för områdets nyttjande och vård. Styrelsen 
anlitar Kala- ja Vesitutkimus Ab för arbetet. Arbetet utförs i huvudsak av Lauri Happo som har en gedigen 
erfarenhet av fiskeriekonomiska utredningar. Planen skrevs först på finska och översätts till svenska av Petra 
Tallberg. 
 
Planen skall trygga:  

 en uthållig och mångsidig avkastning  

 ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser  

 fiskresursernas biologiska mångfald  

 samt främja det kommersiella fiskets och fritidsfiskets verksamhetsbetingelser. 
 
Fiskeriområdet och vattenägarna svarar för planens genomförande till den del genomförandet gäller dem och 
myndigheterna skall beakta de allmänna riktlinjerna för nyttjande och vården av fiskresurserna som nämns i 
planen. 
 
Berörda och intresserade skall höras under arbetets gång. Planförslaget sätts ut på fiskeriområdets hemsida 
under våren / sommaren. Styrelsen behandlar inkomna åsikter i augusti. Fiskeriområdets medlemmar godkänner 
planen på en extra stämma som hålls i oktober/november. Under arbetets gång är också Närings-, trafik- och 
miljöcentralen (NTM-centralen) och Finska vikens fiskerisamarbetsgrupp inkopplade. Fiskeriområdet är 
representerat i fiskerisamarbetsgruppen av ordföranden Peter Simberg, med styrelsemedlemmen Håkan 
Strandberg som suppleant. Planen skall senast 31.12.2021 överlämnas till NTM-centralen för fastställande.  
 
NTM-centralen godkänner planen då den  

 uppfyller kraven som ställs i lag om fiske 

 är förenlig med de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna och inte försvårar 
genomförandet av dem 

 är förenlig med närliggande fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård  

 har behandlats i den regionala fiskerisamarbetsgruppen 
Om någon av de här punkterna inte uppfylls, sänder NTM-centralen planen tillbaka till fiskeriområdet för ny 
beredning. 
 
NTM-centralen har till fiskeriområdet beviljat specialstöd åren 2019 och 2020, totalt 17 500 euro för uppgörandet 
av planen. Kvar för år 2021 finns att använda 7 500 euro. Planen beräknas kosta 30 300 €, inkluderande 
konsultarvodet, möteskostnader samt styrelsens och verksamhetsledarens arbete.  
 
3. Fiskevårdsåtgärder 
Fiskeriområdet sätter årligen ut fisk på olika delområden.  
År 2021 görs utplanteringar av skärgårdssik, Bengtsår-stammen, för totalt 8 000 €. I Bromarf-området sätts siken 
ut i Vättlaxviken eller på södra sidan av Bromarf kyrkoby (område I), beroende av skarvläget. I Hangö-området sätts 
siken ut från båthamnen vid Bruksvägen i Tvärminne (område VI). Fiskeriområdet beställer siken via Tunturisiika. 
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Målsättningen är, att varje år sätta ut fisk på ett delområde inom Bromarf-Tenala och på ett delområde inom Hangö. 
Fiskeriområdet diskuterar med Gennarbyviken fiskevårdsförening om det finns behov av att fiskeriområdet 
finansierar utplanteringar i Gennarbyviken. 
De exakta utplanteringsplatserna väljs med omsorg 
med beaktande av predatorer, väder och lämpliga 
uppväxtområden för arten i fråga. 
Fiskeriområdet följer upp vilka utplanteringsåliggande 
som utförts inom området och ger, då det är möjligt, 
utlåtande till NTM-centralen om kommande 
utplanteringsarter och platser. Utplanteringarna 
presenteras i årsberättelsen.  
 
Delområdena är som följer: 
I. Havsområdet norr om landsvägen 1081, som 

leder till Skata 
II. Havsområdet inom Bromarf-Tenala, söder 

om landsvägen som leder till Skata 
III. Sjörana och träsken 
IV. Havsområdet runt Hangö stadskärna 
V. Havsområdet vid Sandö 
VI. Havsområdet söder om Hangö udd, 

Tvärminne-Lappvik 
VII. Gennarbyviken 
   
Fiskeriområdet följer med säl- och skarvproblematiken och vattenkvalitén inom området och kan delta i 
kostnader och projekt med anknytning till dessa.  
Fiskeriområdet rekommenderar vattenägarna att ge tillstånd för säljakt på sina områden. 
Nylands NTM-central, miljöavdelningen har grundat en regional skarvarbetsgrupp, Västra Nylands fiskeriområde 
representeras i gruppen av Gustav Örnmark med Håkan Strandberg som suppleant.  
 
4. Övervakning 
Fiskeriområdet anlitar Johan Danielsson för övervakningen av de södra områdena. För övervakningen av 
områdets sydöstra delar, från Mulan till gränsen mot Raseborg, köper Västra Nylands fiskeriområde 
övervakningstjänsten av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Övervakningen utförs av Ken Thilman. Fiskeriområdet söker 
efter flera fiskeövervakare, särskilt för områdets norra delar, men på sikt också för de södra delarna.  
 
Fiskeriområdets styrelse utreder möjligheten att fiskeövervakarna som betalas ersättning, år 2022 skulle ta i bruk 
ett elektroniskt rapporteringsprogram. 
 
Övervakningen sköts också av fiskeriområdets tre talkoövervakare. Fiskeriområdet har för talkoövervakarna 
ansvars-, rättskydds- och talko(olyckfalls)försäkring och betalar för material s.s. dagböcker och blanketter. 
Fiskeövervakarna skall rapportera sin övervakning till fiskeområdet. 
 
Förutom att övervaka att fiskarna, både fritidsfiskare, husbehovsfiskare och yrkesfiskare följer reglerna, hör det 
till fiskeövervakarnas uppgifter att informera om lokala och nationella bestämmelser. 
  
Om det arrangeras en gemensam träff för fiskeövervakare inom västra Nyland eller Åbolands östra delar, deltar 
Västra Nylands fiskeriområde. Fiskeriområdet strävar till ett utökat samarbete med andra fiskeriområden, 
gränsbevakningen, Forststyrelsen, polis, tull och NTM-centralen. 
 
5. Vattenägarregister (Kalpa) och ersättningar till vattenägare 
Jord-och skogsbruksministeriet har låtit bygga upp en elektronisk tjänst för fiskeriområden. Tjänsten kallas Kalpa 
(från finskans kalatalousalueille palvelu) används bl.a. till fördelningen av ägarersättningarna och till att lista 
stämmornas mötesdeltagare. Ansvaret för tjänsten är hos ministeriet.  
 
Fiskeriområdenas verksamhetsledare har användarrätten till systemen, som bl.a. innehåller uppgifter om 
vattenfastigheterna och ägarnas namns och kontaktuppgifter. Uppgifterna om fastigheter och ägare uppdateras 
dagligen från fastighetsdataregistret. Verksamhetsledaren för in uppgifter om bl.a. avtal, fullmakter, 
kontonummer och kontaktperson. Tjänsten är kostnadsfri för fiskeriområdena. Vissa delar av systemet har varit i 
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användning sedan vintern 2019 men tjänsten innehåller systemfel som gör att det i skrivande stund inte är möjligt 
att fördela ägarersättningar.  
 
Fiskeriområdet fattar på ordinarie stämma 2021 beslut om principerna för hur ersättningen som hänför sig till 
fisket år 2020 skall fördelas. Ersättningen grundar sig på nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och 
på fiskeguideverksamhet. Med allmänna fiskerättigheter avses spöfiske; kast- eller dragfiske med ett spö och en 
lina. Då Kalpa fungerar går ersättningarna från åren 2018, 2019 och 2020 till utbetalning. 
 
Strävan är att så många vattenägare som möjligt avtalar om ersättningarna med fiskeriområdet och gärna lämnar 
medel att användas av fiskeriområdet för till exempel fiskeövervakning eller utplanteringar. 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 sköter 
ärendet och i oklara fall lagfart. 
 
6. Samarbete och information  
 
 
Fiskeriområdet har tagit i användning en egen hemsida  https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/ . På hemsidan 
finns en karta med de på området aktuella fiskebegränsningarna, uppgifter om stämman och nyttjande- och 
vårdplanen. Hemsidan har inte ännu sitt slutliga innehåll, vilket åtgärdas under planeringsperioden. Enligt 
stadgarna fungerar hemsidan som fiskeriområdets officiella anslagstavla på vilken fiskeriområdet kungör om 
ärenden sina beslut. på Fiskeriområdet kan också använda Hangö och Raseborg städers elektroniska 
anslagstavlor, särskilt nu då den egna hemsidan är ny och okänd.  
 
Hangö stad är en viktig samarbetspart, fiskeriområdet sköter om fiskeövervakningen på stadens vattenområde 
och stadens tjänstemän kan vända sig till fiskeriområdet om råd i fiskefrågor. 
 
Fiskeriområdet samarbetar med fiskeriområden vid den nyländska kusten och stävar efter samarbete också med 
myndigheter och andra organisationer inom fiskerinäringen och vattenskyddet. Bland annat deltar fiskeriområdet 
med egen representant eller med en representant gemensam för flera fiskeriområden i 4 samarbetsgrupper 
sammankallade av NTM-centralen. Förutom i tidigare nämnda också i Vatten- och havsvårdsförvaltningsgruppen 
och Kustvattnens restaureringsnätverk. 
 
Fiskeriområdets infoansvariga är ordföranden och verksamhetsledaren. 
 
Styrelsen och verksamhetsledaren deltar i utbildnings och samarbetstillfällen som berör fiskeriområdet.  
Fiskeriområdet står för deltagaravgifter och resekostnader. Då verksamhetsledaren representerar flera 
fiskeriområden på samma tillfälle delas kostnaderna av berörda fiskeriområden. 
 
7. Intressebevakning och representation 
Fiskeriområdet sköter intressebevakningen av fiske-, vattenmiljö och vattenägarärenden, genom att ge 
utlåtanden, delta och uttala sig i olika sammanhang. Verksamhetsledaren skriver och undertecknar utlåtandena 
som godkänns av styrelsen, oftast via e-post. 
På möten och andra tillställningar där fiskeriområdet behöver en officiell representant, representeras Västra 
Nylands fiskeriområde, om inte andra beslut fattats, i första hand av ordföranden, i andra hand av 
viceordföranden och i tredje hand av verksamhetsledaren.  
 
8. Verksamhetsledaren 
Verksamhetsledaruppdraget handhas av F:ma Gabi Lindholm, Gabriella Lindholm, enligt ett uppdragsavtal.  
Verksamhetsledaren sköter fiskeriområdets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Det är 
verksamhetsledaren som svarar för att fiskeriområdets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är 
ordnad på ett tillförlitligt sätt. Verksamhetsledaren sköter också fiskeriområdets intressebevakning, intern och 
extern information samt fungerar som sekreterare och föredragande på fiskeriområdets möten.   
 
9. Finansiering  
Fiskeriområdet finansierar verksamhet och administration med det statliga verksamhetsbidraget, med 
ägarersättningar som enligt 50 €:s regeln förblir hos fiskeriområdet, befrämjandemedel från NTM-centralen, 
ägarersättningar som vattenägarna överlåtit till fiskeriområdet för utförande av fiskutplanteringar, 

https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/
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fiskeövervakning och allmänna uppgifter, samt med ägarersättningar som vattenägarna inte avtalat om och som 
preskriberats. 
Västra Nylands fiskeområde har deponerat ägarersättningar som inte avtalats om hos Regionförvaltningsverket i 
Södra Finland, dåvarande Länsstyrelse. Följande utbetalningsansökan kan göras under år 2021, då det förflutit 10 
sedan deponeringarna 31.12.2010, summan är för tillfället 24 710,74 € + ränta.   
Fiskeriområdet kan ansöka om olika projektbidrag från till exempel NTM-centralen, Sparbanksstiftelserna, 
Svenska Kulturfonden och Rapala. 
Budget för år 2021 visar ett överskott på knappa 20 000 euro, men den innehåller osäkerhetsmoment beträffande 
intäkterna av ägarersättningar enligt 50 € regeln och överlåtna genom avtal. Om resultatet blir det budgeterade, 
eller bättre är det välkommet med tanke på verksamheten kommande år då planen för nyttjande och vård ska 
förverkligas. 
 
10. Verksamheten år 2022 

Fiskeriområdet ser framemot att igen kunna ordna fiskedagen för eleverna i Höjdens skola, som under två år inte 

kunnat förverkligas på grund av corona-epidemin. Förutsättningen för att dagen ska kunna förverkligas som 

tidigare, är att fiskargillet har möjlighet att ställa upp med båttransport och vittjning av bragder. 

Om det går som planerat, är år 2022 det första året då fiskeriområdet och fiskeribranschen fullt ut följer och 

förverkligar lagen om fiske, som trädde i kraft 1.1.2016. Det låter som en lång tid, men fastän övergångstiden 

förlängdes med ett år på grund av coronan, är tiden ändå knapp. Det är en lång process att göra upp en plan för 

nyttjande och vård, som ska styra kommande års verksamhet. Också uppbyggnaden av Kalpa verkar ha varit mera 

komplicerat än väntat – men på sikt blir det ett bra verktyg med hela tiden aktuella uppgifter. 
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Styrelsen, Hangö 25.3.2021 

Västra Nylands fiskeriområde 

Budget  Resultat  Budget 

2021 2020 2020

ORDINARIE VERKSAMHET

INTÄKTER 

Befrämjandemedel 7 500 8 884 25 800

Ägarersättningar 50 €-regel 10 000 0 8 000

Ägarersättningar, överlåtna 12 000 0 11 000

Ägarersättningar, preskriberade 4 103 0

Från RFV returnerade ägarersättning 24 711 35 360 35 360

Övriga intäkter 0 0 100

INTÄKTER 58 313 44 243,86 80 260

KOSTNADER

FISKEVÅRD
Utplantering -8 000 0 -8 000

 FISKEÖVERVAKNING

Arbete -6 000 -2 955 -6 000

Material -500 0 -500

-6 500 -2 955 -6 500

INFORMATION&PLANERING

Information till barn&ungdom 0 0 -1 000

Nyttjande- och vårdplanen -12 500 -12 411 -30 300

Hemsidan 0 -1 116 -1 600Karta

-12 500 -13 527 -32 900

KOSTANDER FÖR REGISTER OCH UTBETALNINGAR
Material/uppdateringar 0 -175 -30

KOSTNADER -27 000 -16 656 -47 430

ORDINARIE VERKSAMHET 31 313 27 588 32 830

FÖRVALTNING

STÄMMAN -500 -123 -1 200

STYRELSEN -6 000 -4 533 -6 000

KANSLIKOSTNADER -2 000 -1 548 -1 500

VERKSAMHETSLEDARKOSTNADER

Arvode verksamhetsledare -12 800 -12 100 -12 800

Resor och utbildning -1 000 -742 -1 500

-13 800 -12 842 -14 300

FÖRVALTNING -22 300 -19 045 -23 000

ORDINARIE VERKSAMHET 9 013 8 543 9 830

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 200 802 1 000EXTRAORDINARIE  INTÄKTER OCH KOSTNADER

ALLMÄNNA UNDERSTÖD 

Statsunderstöd, verksamheten 10 742 10 332 10 200

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 19 955 19 676 21 030

Kostnader -49 300 -35 701 -70 430

Intäkter 69 255 55 377 91 460

Resultat 19 955 19 676 21 030


