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ÅRSBERÄTTELSE 2021 
 
 
 
 
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 (VARELY) fattade beslut om 
gränserna 13.12.2017. Fiskeriområdets 
areal är c. 38 610 hektar (Kalpa 17.3.2022), 
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 djupzoner och naturskyddsområden, Paikkatietoikkuna 17.3.2022 

 
 

FÖRVALTNING 
 

Stämman och Styrelsen 
Västra Nylands fiskeriområde höll ordinarie stämma 27.4 på distans via Teams. Stämman behandlade 
stadgeenliga ärenden, beslöt om en ändring i stadgarna och om en bilaga till stadgarna. I stämman deltog 10 
röstberättigade medlemmar som tillsammans hade 15 röster. I mötet deltog också fem personer utan rösträtt. 

Fiskeriområdet arrangerade en extra stämma 11.10 för att fastställa nyttjande- och vårdplanen. Närmare om 
detta under rubriken Nyttjande- och vårdplanen. 

Styrelsemedlemmarnas mandattid är tre år. I avgångstur var Håkan Strandberg, Ville Wahteristo och Gustav 
Örnmark. Alla tre omvaldes. 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 2021. Dessutom har styrelsen 
avgjort enskilda ärenden via e-post. Besluten är införda i följande styrelsemötesprotokoll.  
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Styrelsen för Västra Nylands fiskeriområde år 2021 

Namn Uppgift Deltagit i st. 
styrelsemöten 

I avgångstur  
på ordinarie stämman år  

Peter Simberg  ordförande 4 2023 

Ville Wahteristo viceordförande  3 2024 

Jarmo Järvinen medlem 3 2022 

Karl-Mikael Lindqvist medlem  0 2022 

Anders Malén medlem 4 2023 

Håkan Strandberg medlem 4 2024 

Ole Törnroos medlem 2 2022 

Gustav Örnmark medlem 4 2024 
 

 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 i ett lagerutrymme i Borgå. 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.. 

 
EKONOMI 
 

Verksamhetsårets resultat 

Resultatet för tredje årets verksamhet, är ett överskott på 19 336,07 €. Resultatet ligger mycket nära det 
budgeterade, men både intäkter och kostnader var lägre än beräknat. Styrelsen föreslår, att överskottet förs till 
vinst- och förlust-kontot. Fiskeriområdets eget kapital 31.12.2021 är 41 164,58 €.  
Intäkterna för året var totalt 61 581 € och kostnaderna 42 245 €. Intäkterna bestod av verksamhetsbidrag (10 742 
€) beviljat av NTM-centralen, ägarersättningar (24 711 €) som funnits deponerade hos Regionförvaltningsverket 
under tio år, ägarersättningar enligt avtal (4 122 €), 50 €-regeln (10 100 €) och preskriberade (4 103 €), 
befrämjande medel (7 500€) beviljat av NTM-centralen för uppgörandet av planen för nyttjande och vård samt 
räntor (304 €).  
Kostnaderna för den egentliga verksamheten, såsom uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen, 
fiskutplanteringar, fiskeövervakning och information var 26 669 € och kostnaderna för förvaltningen, såsom 
stämma, styrelse och verksamhetsledare var 15 576 €. 
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Ägarersättningar 

Under år 2021 har fiskeriområdet kunnat ta i användning Kalpa, en elektronisk tjänst för fiskeriområden som är 
uppbyggd på uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet, bland annat för att fördela ägarersättningar. Kalpa 
innehåller uppgifter om områdets vattenfastigheter och deras ägare och har gränssnitt med flera statliga register. Vid 
fördelningen beaktas varje delområdes fisketryck, som i Kalpa definieras med poäng (0–5). I poängskalan avser 0 
att det inte finns något fisketryck överhuvudtaget och 5 ett avsevärt fisketryck. 

VARELY har under år 2021 betalat in ägarersättningarna (38 822 €) för år 2020 på fiskeriområdets konto. Stämman i 
april beslöt att fördela ersättningen enligt förslaget i nyttjande- och vårdplanen enligt tabellen här inunder. 
Fördelningsgrunden måste godkännas av VARELY innan den verkställs, eftersom planen inte ännu är godkänd. 
 

Poäng Område 

0 Områden där det är förbjudet att röra sig/fiska 12 månader om året 

1 Ytterskärgårdens fjärdar och insjövattendragen minus de sjöar som får basvärdet 3  

2 Innerskärgårdens fjärdar 

3 
Basvärde, det kustnära havsområdet, av insjöarna Frankböleträsket, 
Ovanmalmträsket, Bonäsbåset, Gennarbyträsket och Gennarbyviken 

4 Vikområden, förutom områden med fiskeförbud om våren. 

 

Också ersättningarna från år 2018 och 2019 är fördelade under år 2021 och betalda till vattenägarna i juni.  

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 2017-2020, per 31.12.2021 

År  
Total 

summa 
Betalats till 

vattenägare 
Används av 

fiskeriområdet # 

Preskriberas 

Datum Summa 

Från 2017 (beslut 2018) 21 167,90 € 5 307 € 9 521 € 1.1.2022 6 340 € 

Från 2018 (beslut 2019) 40 750 € 8 225 € 7 474 € 1.1.2023  25 051 € 

Från 2019 (beslut 2020) 37 357 € 7 558 € 6 994 € 1.1.2024 22 805 € 

Från 2020 (beslut 2021)* 38 822 €  Bankkostnader 133,01 1.1.2025 38 689 € 

*Den totala summan fördelas mellan de olika kolumnerna under år 2022.  
# 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 Fiskeområde Uttag under året Saldo 31.12.2021 

31.12.2010 Bromarf-Tenala 16 222,19 € 0 € 
31.12.2010 Hangö 8 488,55 € 0 € 

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 € 

  24 710,74 €  
 
 

€ 

34 819,10 € 
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EGENTLIG VERKSAMHET  
 

Utplanteringar och Annan Fiskevattenvård 

Fiskeriområdet satte år 2021 ut Bengtsårsik för cirka 8 000 euro. Siken beställdes från Tunturisiika Ab. 
Utplanteringsplatser var Skärgårdshamnen i Bromarf och stranden vid Bruksvägen i Tvärminne. Totalt sattes ut 20 300 
en sommar gamla yngel med medellängden 12,0 cm och -vikten 9,5 g. Bo-Erik Törnroos tog emot fisken i Bromarf och 
Jarmo Järvinen i Tvärminne. Det förekom inte skarv i Skärgårdshamnen dagarna innan och utplanteringsdagen 16.9, 
men redan följande dag var skarven där och försåg sig med sik. 

Vattenägares och föreningars utplanteringar år 2021 

Art, stam Mängd Ålder Plats Finansiär 

Havsöring, Storå  2 042 2 år Hangöby hamnen Hangö stad  

-”- 102 -”- -”- Hangon kalamiehet 

Skärgårdssik, Bengtsår 5 076 1 som Skepparströmmen Solböle-Knopkägra delägarlag 

Planktonsik, Rautalammi-stråken 2 612 1 år Ovanmalmträsket Ovanmalm delägarlag 

 

Fiskerihushållningsavgift, åtgärdsåläggande och statens utplanteringar år 2021  

Art, stam Mängd Utplanteringsplats Finansiär 

Havsöring, Ingarskila 420 Fiskehamnen i Hangö Forcit, Hangö 01-043 

-”- 2 413 -”- Hangö reningsverk Ab 01-238 

Gös, Painiojärvi 7 568 Gennarbyviken, Hylta Hangö vatten, Gennarbyviken 01-047 

Planktonsik, Koitajoki 13 333 Gennarbyviken, Hylta Hangö vatten, Gennarbyviken 01-047 

Vandringssik, Kymmene 2 629 Fiskehamnen i Hangö Raseborgs stad,Skeppsholmens reningsverk 01-028 

-”- 3 735 -”- Forcit, Hangö 01-043 

-”- 9 425 -”- Raseborgs stad, Karis-Pojo reningsverk 01-188 

-”- 5 559 -”- Ingå kommun, Joddböle reningsverk 01-211 
 
Öringarna var totalt 4 980 till antalet och 2 år gamla. Sik sattes totalt ut 62 670 st. varav skärgårdssik 25 380 st., 
vandringssik 21 350 st. och planktonsik 15 950 st. 
 
Koden efter finansiären i tabellen betyder att det är fråga om en åläggande utplantering. VARELY bestämmer hur de 
fiskerihushållningsavgifter som regionförvaltningsverket ålagt företag/städer används. Fiskeriområdet kan ge 
utlåtande och i övrigt ge välmotiverade ändringsförslag, då användningsplanen för dessa medel förnyas. Det kan 
också vara ett åtgärdsåläggande och då bestäms åtgärden i det ursprungliga beslutet. 

 
Fiskeövervakning 

Fiskeriområdet hade år 2021 uppdragsavtal om övervakning med Johan Danielsson. Danielsson övervakade från maj 
till oktober, sammanlagt 33 timmar under 14 övervakningsturer. Säsongen blev kortare än planerat på grund av 
motorproblem. Han granskade 19 personer, alla idkade handredskapsfiske, tio personer var på grund av ålder 
befriade från att erlägga fiskevårdsavgiften och tre metade eller pilkade.  
 
Dessutom har fiskeriområdet talkoövervakare. Fiskeriområdet har för talkoövervakarna skaffat talko-, rättskydds- och 
ansvarsförsäkring. Kostnaderna för fiskeövervakningen var 2 253 €.  
 
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.  

Bollarna visar skarvens häckningsplatser inom fiskeriområdet. Talet vid 
bollarna anger räknade bon sommaren 2021 och talet i parentesen ändringen 
sedan år 2020. Skarven söker föda från ett betydande stort område och 
utanför häckningsperioden förekommer det skarv på ett ännu större område. 
En skarv äter c 500 g fisk i dygnet. Det är mycket oroväckande att den unika 
Bengtsårssikens och skarvens förökningsområden sammanfaller. 

. 
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Utlåtanden 

Fiskeriområdet har i januari tillsammans med andra kustfiskeriområden i Nyland gett ett utlåtande om Jord- och 
skogsbruksministeriets förordningsförslag angående fördelning av ägarersättningar. Fiskeriområdena understödde 
Centralförbundet för fiskerihushållning utlåtande. Fördelningssystemet ska granskas som en helhet och lokalnivån ges 
samma tyngd som de högre nivåerna. På lokalnivå fattas finansiering att reda ut handredskapsfisketrycket. 

Västra Nylands fiskeriområde anser att utplanteringsplanen för Gennarbyviken ska vara flexibel. Om det finns fisk av 
alla tre föreslagna arter att tillgå, anser fiskeriområdet att fördelningen ska vara: 
2-årig insjööring, möjligast stor (~25 cm) för cirka 1 500 € 
1-sommar gammal planktonsik för cirka 2 000 € 
1-sommar gammal gös för cirka 1 000 € 
Lokalbefolkningen uppskattar särskilt mycket gösen.   
Om vandringshindret åtgärdas så att fisken kan vandra ut och in Gennabyviken, men så att Gennarbyviken förblir en 
sötvattenbassäng, kan också havsöring sättas ut i viken. cirka Fiskeriområdet har i december gett ett utlåtande till 
VARELY om ändringar i den gemensamma uppföljningen av havsområdet i Hangö. Fiskeriområdet önskar att 
förfrågningarna om fisket inte slopas, tvärtom borde de utvecklas tillsammans med fiskeriområdet eller i stället 
anlitas bokföringsfiskare. I praktiken kan dock båda alternativen vara svåra att förverkliga, då det är svårt att få svar 
på förfrågningar eller att få någon att ta sig an bokföringsfiske. 

 
Samarbete, Information och utbildning 

Representation 
Fiskeriområdets styrelse har fattat beslut som är i kraft tills vidare om att Västra Nylands fiskeriområde representeras 
av i första hand ordföranden, i andra hand av viceordföranden eller i tredje hand av verksamhetsledaren på möten 
och andra tillfällen där det behövs en officiell representant. Såvitt det inte finns något separat beslut om 
representanten. Styrelsen har också fattat beslutet att ordföranden och verksamhetsledaren är fiskeriområdets 
informationsansvariga. 

Ordföranden Peter Simberg representerar fiskeriområdet i Finska vikens fiskerisamarbetsgrupp med 
styrelsemedlemmen Håkan Strandberg som suppleant. Gruppen höll fem möten år 2021. 

Fiskeriområdet deltar i den regionala skarvarbetsgruppens arbete, sammankallad av Nylands NTM-central och 
representeras i gruppen av Gustav Örnmark med Håkan Strandberg som suppleant. Gruppen höll två möten under 
året. 

Verksamhetsledaren är medlem i Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto rf:s styrelse som representant för 
kustfiskeriområdena. 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 2021 varit representerat på följande utbildningar och möten som inte 
nämnts tidigare i berättelsen: 

 Centralförbundet för fiskerihushållningens kustens fiskeriområdesdagar i oktober, på distans.  
 Centralförbundet för fiskerihushållningens utbildningsdag för fiskeriområdenas verksamhetsledare i oktober, 

distans.  
 Pirkanmaan kalatalouskeskus landsomfattande gösseminarium, på distans 

 
Nätsidor 
Västra Nylands fiskeriområde har tillsammans med 6 andra fiskeriområden i Nyland beställt uppgörandet av en 
hemsida av MR media i Ekenäs. Varje fiskeriområde har sin egen adress. Sidorna är tvåspråkiga, responsiva och 
fyller kraven på tillgänglighet. En karta med fiskebegränsningar ingår, uppgifterna uppdateras automatiskt och är 
de samma som på nätsidan kalastusrajoitus.fi. Fiskeriområdet för själv in de andra uppgifterna. Under året har där 
införts stämmans dokument. Hemsidan kommer att utvecklas och vara ett av fiskeriområdets viktigaste externa 
informationskanal.  

 
NYTTJANDE- OCH VÅRDPLANEN 

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

Västra Nylands fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan har gjorts upp av Kala- ja vesitutkimus Ab. Lauri Happo har 
i huvudsak skrivit planen och varit kontaktperson. Petra Tallberg har översatt planen till svenska. Planen har kostat 
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fiskeriområdet 29 790,96 € inklusive konsultarvoden, styrelsens och verksamhetsledares arbete och 
möteskostnader.  

Fiskeriområdets styrelse och verksamhetsledare har grundligt behandlat planen på ett drygt tre timmars möte i 
februari. Lauri Happo korrigerade planen enligt styrelsens beslut och i mars fanns en ny version, nu också på 
svenska. Planen var till påseende på hemsidan för att kommenteras under tiden 28.6.2021 –16.8.2021. 
Fiskeriområdet informerade om detta via en kungörelse på den egna hemsidan och på Hangö och Raseborgs 
städers hemsidor. Vidare skickades ett e-postmeddelande 24.6.2021 om att planen är till påseende till på 
stämman röstberättigade medlemmar vars e-postadresser var kända, cirka 50 mottagare. Dessutom hade Västra 
Nylands och Ekenäs-Pojo fiskeriområden en gemensam annons om planen i Etelä Uusimaa 1.7.2021 och i Västra 
Nyland 13.7.2021. Inte en enda åsikt lämnades in. VARELY gjorde en laglighetsgranskning av planen och hade 
inget att kommentera. Styrelsen och verksamhetsledaren gick igenom planen i slutet av augusti och fäste sig då 
också vid språkfel.  

En extra stämma hölls 11.10.2021 i Raseborgs stads utrymmen, på Raseborgsvägen 37. I mötet deltog fem 
röstberättigade medlemmar som tillsammans hade sex röster. Övriga deltagare utan rösträtt var fyra personer. 
Två personer deltog via Teams. Konstaterades att styrelsens förslag till nyttjande- och vårdplan varit framme på 
fiskeriområdets hemsida från 24.9.2021 och planen presenterades av Happo. Stämman fastställde nyttjande- och 
vårdplanen utan ändringar. Fiskeriområdet kommer att skicka en skild ansökning till VARELY angående de 
fiskeregleringar som föreslås i planen. Ingen begäran av omprövning lämnades in inom utsatt tid, senast 
2.12.2021, så stämmans beslut har fått laga kraft och fiskeriområdet skickade 9.12.2021 planen för godkännande 
till VARELY.  

VARELY har hållit planen till påseende 25.1-1.4.2022 och Finska vikens fiskerisamarbetsgrupp har behandla den 
18.2.2022. Fiskeriområdet inväntar nu ett beslut om godkännande av nyttjande- och vårdplanen.  

Några tankar om arbetsprocessen. Fiskeriområdet valde för planen en konsult som är bra insatt i fiskefrågor och 
självständigt kunde bygga upp planen men som också mycket väl beaktade fiskeriområdets ändringsförslag. 
Arbetet försvårades av coronaepidemin men epidemin gav och andra sidan ett år extra tid. Tidtabellen som 
gjordes upp i november 2020 höll inte, men planen kunde i varje fall lämnas in till VARELY på rätt sida av årsskiftet 
2021/2022. Annat som försvårat styrelsens arbete är språket och digitaliseringen. De flesta styrelsemedlemmar 
har svenska som modersmål och föredrar att sätta sig in i saker via en pappersversion och inte via en datorskärm. 
Diskussionen om planen har varit livlig, bland dem som deltagit. Men responsen och deltagandet har varit 
skrämmande litet. Beror det här på epidemin, att det inte finns intresse eller på att styrelsen och 
verksamhetsledaren inte lyckats få ut tillräckligt med information?  
 
lokala fisketillstånd och fiskebestämmelser 

Fisketillstånd finns att köpa till Hangö stads vattenområden, dryga 10 000 ha. Fisketillstånd kan köpas via nätsidan 
Visithanko och från biblioteket i Hangö stad. 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 2022 är att utveckla fiskeövervakningen. Andra viktiga uppgifter är att 
arbeta med hemsidan och kommunikation, fördela ägarersättningar, utplanteringar och intressebevakning. 
 
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: PB 27, 06151 Borgå 
Hemsida: https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/ 

Hangö 17.3.2022, Styrelsen 

https://visithanko.johku.com/sv_SE/kalastusluvat
tel:+358405680033
https://www.eraluvat.fi/se/fiske.html
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mailto:peter.simberg@hotmail.com
https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/

