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VERKSAMHETSPLAN och BUDGET för år 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.  Nyttjande och vårdplan  
Fiskeriområdet har som uppgift att göra eller låta uppgöra en plan för områdets nyttjande och vård. Styrelsen 
anlitade Kala- ja Vesitutkimus Ab för arbetet. Planen som den extra stämman 11.10.2021 godkände, är framsatt 
på Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentrals (i fortsättningen VARELY) hemsida 25.1-1.4.2022. Inom 
den tiden kan skriftliga utlåtanden, anmärkningar och åsikter om planen skriftligen skickas till VARELY.  
Planen godkänns av VARELY 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 VARELY planen tillbaka till fiskeriområdet för ny beredning.  
 
Finska vikens fiskerisamarbetsgrupp har behandlat planen 18.2.2022. Fiskeriområdet är representerat i gruppen 
av ordföranden Peter Simberg, med styrelsemedlemmen Håkan Strandberg som suppleant.  
 
Nyttjande- och vårdplanen ska verkställas av fiskeriområdet tillsammans med områdets olika aktörer, vattenägare 
och myndigheter. 
 
 
3. Fiskevårdsåtgärder 
Målsättningen är, att varje år sätta ut fisk både inom Bromarf-Tenala och inom Hangö. I havet sätter 
fiskeriområdet i första hand ut sik, på norra sidan av Hangö udd alltid av Bengtsår stammen, öring eller lake. I 
insjöområdet är arten beroende av i vilka sjöar utplanteringen görs. De exakta utplanteringsplatserna väljs med 
omsorg med beaktande av predatorer, väder och lämpliga uppväxtområden för arten i fråga.  

Fiskarter och -stammar som får användas vid utplantering på  
Västra Nylands fiskeriområde utan särskilt tillstånd från VARELY 

 
*I utsättning av öring på Tuulijärvenojas avrinningsområde bör endast den ursprungliga öringspopulationen från 
Kisko å användas, annorstädes på insjöområdet populationen från Ingarskila å. 

År 2022 utplanteras skärgårdssik av Bengtsår-stammen, för totalt 8 000 €. I Bromarf-området sätts siken ut från 
skärgårdshamnen i Bromarf kyrkoby och i Hangö-området sätts siken ut från Granströms båtvarv i Hangö. 

Art Stam

Sik insjö

Öring Ingarskila (/Kiskonjoki*)

Gös den södra insjöpopulationen

Gädda den södra insjöpopulationen

Lake den södra insjöpopulationen

Ål

Flodkräfta inhemsk

Insjöområdet 

Art Stam

Sik Kymmene älv / Bengtsår

Öring Ingarskila / Lappfjärds å (Isojoki)

Lax Kymmene älv

Gädda södra havsstammen 

Gös södra havsstammen

Lake södra havsstammen

Ål

Havsområdet 
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Platserna inom delområdena kan ändra om det är motiverat med tanke på till exempel skarvsituationen. 
Fiskeriområdet beställer siken via Tunturisiika. 

Sjöarna och träsken är i tur inom Bromarf-området år 2023. Fiskeriområdet diskuterar med Gennarbyvikens 
fiskevårdsförening om det finns behov av att fiskeriområdet finansierar utplanteringar i Gennarbyviken. 
Fiskeriområdet följer upp vilka utplanteringsåliggande som utförts inom området och ger, då det är möjligt, 
utlåtande till VARELY om kommande utplanteringsarter och platser. Utplanteringarna presenteras i 
årsberättelsen.  

Fiskeriområdet tar under år 2022 reda på om det är möjligt att starta en utredning av sjöarnas kräftbestånd. 
Fiskeriområdet behöver veta vem som kan göra en dylik undersökning, vad det kostar, finansieringsmöjligheter 
och möjliga samarbetspartner.  

Styrelsen 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. Att ansöka om undantagstillstånd för decimering av skarv skulle vara ytterst viktigt med tanke på den 
unika Bengtsårsiken. Nu häckar skarven på samma område som siken leker.  
Nylands NTM-central, miljöavdelningen har grundat en regional skarvarbetsgrupp, Västra Nylands fiskeriområde 
representeras i gruppen av Gustav Örnmark med Håkan Strandberg som suppleant.  
 
 
4. Fiskeövervakning 
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 kommer under år 2022 att arrangera utbildning för personer som är intresserade av att fungera 
som fiskeövervakare eftersom det behövs flera fiskeövervakare. För fiskeövervakning och utbildning för 
övervakare har fiskeriområdet ansökt om befrämjandemedel från VARELY. Utbildningen arrangeras fastän 
understöd inte skulle beviljas, såvitt det finns intresserade personer.  

Fiskeövervakare som befullmäktigas av fiskeriområdet och som betalas ersättning ska senast från år 2023 ta i 
användning ett elektroniskt rapporteringsprogram. Det medför mindre efterarbete för övervakaren och en bättre 
uppföljning av fisket. 

Personer intresserade av att sporadiskt övervaka kan anlitas som talkoövervakare. Fiskeriområdet har för 
talkoövervakarna ansvars-, rättskydds- och talko(olyckfalls)försäkring och betalar för material så som dagböcker 
och blanketter. Också talkoövervakarna skall rapportera sin övervakning till fiskeriområdet. 
 
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 bland annat till fördelningen av ägarersättningarna och till att 
lista stämmornas mötesdeltagare. Ansvaret för tjänsten är hos ministeriet. Fiskeriområdenas verksamhetsledare 
har användarrätten till systemen. Uppgifterna om fastigheter och ägare uppdateras dagligen från 
fastighetsdataregistret. Verksamhetsledaren för in uppgifter om avtal, fullmakter, kontonummer och 
kontaktperson. Tjänsten är kostnadsfri för fiskeriområdena.  
 
Principerna för hur ägarersättningen ska fördelas tas upp i nyttjande- och vårdplanen. Ärendet ska också årligen 
behandlas av stämman. Så länge som planen inte fått laga kraft måste VARELY godkänna stämmans 
fördelningsbeslut för att fördelningen och betalningarna ska få utföras. Stämman 2022 fattar beslut om 
ersättningen som hänför sig till fisket år 2021. Ersättningen grundar sig på nyttjande av allmänna avgiftsbelagda 
fiskerättigheter i fiskevatten och på fiskeguideverksamhet. Med allmänna fiskerättigheter avses spöfiske; kast- 
eller dragfiske med ett spö och en lina. Fiskeriområdet betalar under år 2022 ersättningen från år 2020 och om 
möjligt också från år 2021. 
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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. Kommunikation, intressebevakning och representation 
Kommunikation har en viktig roll för fiskeriområdet, både den interna och externa. Målet är att fiskeriområdet 
kommunicerar effektivt med de som berörs av områdets verksamhet, främjar samarbetet och gemensam 
verksamhet mellan olika intressegrupper. Det är viktigt att fiskeriområdet håller sig uppdaterat om saker som rör 
vattenområdesägarna. Styrelsen uppmanar vattenområdesägarna att sända information om till exempel 
fisketillståndsförsäljning och vattenområdesägarens egna fiskebestämmelser till verksamhetsledaren.  

Fiskeriområdet bör också hålla sig a jour med projekt, utredningar och lagförslag som berör fisket och 
vattendragen på området dels för att kunna sköta intressebevakning och dels för att få uppgifter för 
uppföljningen av nyttjande- och vårdplanen. 

Huvudansvaret för kommunikationen ligger hos fiskeriområdets verksamhetsledare och ordförande. En viktig 
informationskanal är fiskeriområdets hemsida https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/ som ännu är under 
uppbyggnad. Framledes ska hemsidan innehålla uppgifter om verksamheten i allmänhet, fisketillstånd inom 
området, fiskebestämmelser, fiskeövervakning och ägarersättningarna. Hemsidan är också fiskeriområdets 
officiella anslagstavla där kallelser till stämmor och kungörelser om beslut publiceras. Fiskeriområdet kan också 
använda Hangö och Raseborg städers elektroniska anslagstavlor för sina kungörelser.   

Styrelsen och verksamhetsledaren ska under år 2022 göra upp en kommunikationsstrategi som styr 
kommunikationen. Strategin förverkligas med hjälp av en årsklocka och avsikten är att den ingår i följande 
verksamhetsplan. 

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.  

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 olika samarbetsgrupper 
sammankallade av NTM-centralen/VARELY.  

År 2022 upptas samarbetet med fiskargillet och Höjdens skola och fiskeriområdet arrangerar en fiskedag i 
yrkesfiskets tecken i slutet av maj. Eleverna bekantar sig med fiske och hantering av fångsten och bjuds på mat av 
fisk. 

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. 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.   
 
 
8. Finansiering  
Fiskeriområdet finansierar verksamhet och administration med det statliga verksamhetsbidraget, med 
ägarersättningar som enligt 50 €:s regeln förblir hos fiskeriområdet, befrämjandemedel från VARELY, 

https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/
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ägarersättningar som vattenägarna överlåtit till fiskeriområdet för utförande av till exempel fiskutplanteringar, 
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. Följande utbetalningsansökan kan göras under år 2024, då det förflutit 10 sedan deponeringarna 
31.12.2013, summan är för tillfället 27 689,77 € + ränta.   

Fiskeriområdet kan ansöka om olika projektbidrag från till exempel NTM-centralen, Sparbanksstiftelserna, 
Svenska Kulturfonden och Rapala. 

 
 
9. Styrelsens och verksamhetsledarens hälsning  
Fiskeriområdets styrelse och verksamhetsledare går i väntas tider! Får nyttjande och vårdplanen laga kraft år 
2022 och arbetet med att förverkliga den kan påbörjas? I den här verksamhetsplanen har en del av de åtgärder 
som finns med i nyttjandeplanen tagits med. Om det går som önskat, ska styrelsen fram till nästa 
verksamhetsplan gå igenom nyttjandeplanen i detalj och plocka fram de åtgärder som det finns förutsättningar 
att genast ta itu med. Hit hör föreslagna fiskeregleringar.  

Många åtgärder fordrar en stor ekonomisk insatts, yrkeskunskap och lokalkännedom. Man kan fråga sig hur 
riksdagen år 2015 tänkte sig att fiskeriområdena ska förverkliga alla sina lagstadgade uppgifter med den 
finansiering som då och nu står till förfogande. Skulle det vara tid att införa en finansiering som inte är bunden till 
antalet inlösta fiskevårdsavgifter? En finansiering som med god planering och samarbete riktigt på riktigt skulle 
möjliggöra att fiskeriområdena kan sköta allt det de påförts.  
Via lagen om fiske har följande uppgifter getts till fiskeriområdena 
1) planera ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna, 

2) göra upp ett förslag till plan för nyttjande och vård, verkställa den godkända planen och ge akt på dess effekter, 
3) sköta den information som anknyter till nyttjande och vård av fiskresurserna, 
4) organisera fiskeövervakningen, 
5) samla uppföljningsuppgifter som gäller fiske och åtgärderna för vård av fiskbestånden, 
6) främja bildandet av gemensamma fisketillståndsområden för fritidsfiskets och det kommersiella fiskets behov, 
7) sköta de uppgifter som ägarna av vattenområden har överfört till fiskeriområdet, 
8) fördela de medel som influtit i form av ersättning för handredskapsfiske mellan ägarna av vattenområden, 
9) sköta de övriga uppgifter som grundar sig på närings-, trafik- och miljöcentralens resultatstyrning och på denna 
lag. 

Tillika har verksamhetsbidraget åren 2019-2022 varit från cirka 10 300 euro till årets 12 500 euro. Visserligen finns 
det att söka också andra bidrag men är de lagstadgade uppgifterna enligt riksdagen så oviktiga, att det är helt på 
sin plats att de sköts i den mån verksamhetsbidraget räcker, det går att få extra bidrag och vattenägarna bidrar 
genom att inte lyfta sina ägarersättningar. Vi själva anser uppgifterna som viktiga, vi gör vad vi kan med de medel 
som står till buds och tackar varmt de vattenägare som har möjlighet att lämna sina ägarersättningar till 
fiskeriområdet för främjandet av bättre fiskstammar, fiskfångster ett lovligt och ett lagligt fiske. 
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Styrelsen, Hangö 17.3.2022 

Budget  Resultat  Budget 

2022 2021 2021

ORDINARIE VERKSAMHET

INTÄKTER 
Befrämjandemedel 6 000 7 500 7 500

Ägarersättningar 50 €-regel 10 000 10 100 10 000

Ägarersättningar, överlåtna 12 000 4 122 12 000

Ägarersättningar, preskriberade 6 300 4 103 4 103

Från RFV returnerade ägarersättning 0 24 711 24 711

Övriga intäkter 0 0 0

INTÄKTER 34 300 50 535,28 58 313

KOSTNADER

FISKEVÅRD
Utplantering -8 000 -8 007 -8 000

 FISKEÖVERVAKNING

Fiskeövervakning -10 000 -1 980 -6 000

Material, kurser, försäkringar -4 000 -273 -500

-14 000 -2 253 -6 500

INFORMATION&PLANERING

Information till barn&ungdom -500 0 0

Nyttjande- och vårdplanen,planering -1 000 -15 932 -12 500

Hemsidan -500 -477 0Karta

-2 000 -16 410 -12 500

KOSTNADER -24 000 -26 669 -27 000

ORDINARIE VERKSAMHET 10 300 23 866 31 313

FÖRVALTNING

STÄMMAN -600 -80 -500

STYRELSEN -5 000 -1 779 -6 000

KANSLIKOSTNADER -2 000 -1 507 -2 000

VERKSAMHETSLEDARKOSTNADER

Arvode verksamhetsledare -14 200 -12 174 -12 800

Resor och utbildning -1 000 -36 -1 000

-15 200 -15 576 -13 800

FÖRVALTNING -22 800 -15 576 -22 300

ORDINARIE VERKSAMHET -12 500 8 290 9 013

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 0 304 200EXTRAORDINARIE  INTÄKTER OCH KOSTNADER

ALLMÄNNA UNDERSTÖD 

Statsunderstöd, verksamheten 12 500 10 742 10 742

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 0 19 336 19 955

Kostnader -46 800 -42 245 -49 300

Intäkter 46 800 61 581 69 255

Resultat 0 19 336 19 955


