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1. Inledning och målsättning 
 

Korsnäs-Malax fiskeområde omfattar vattenområdena som är belägna inom Vasa stad, 

Malax och Korsnäs kommuner samt en mindre del i Närpes stad. Korsnäs-Malax 

fiskeområdes vattenområde omfattar 96 643 ha. Området består av relativt grunda 

skärgårdsområden med många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glosjöar och flador. 

Inom området finns förutom flera mindre sjöar även den större insjön, Hinjärv träsk, samt 

åarna; Petalax, Malax, Harrströms, Toby och Solf åar. Fiskeområdets gränser har fastställts 

den 30 november 1990 genom beslut nr 65/31/ Vak 1990, givet av Vasa fiskeridistrikts 

fiskeribyrå vid Vasa landsbygdsnäringsdistrikt. 

 
De viktigaste fiskarterna inom området är strömming, sik, abborre och gädda. Det viktigaste 
fiskesättet är fiske med nät samt fiske med ryssjor och fällor. Inom området bedrivs även ett 
omfattande spöfiske. 
 

Övervakningsplanen gäller övervakning av fiskeområdets egna beslut och delägarlagens 
beslut enligt lagen om fiske, samt allmänna bestämmelser i lagen om fiske, såsom betalning 
av fiskevårdsavgift, märkning av redskap och fiskars minimimått och fredningstider. 
Medlemsorganisationer kan även ha egna beslut om hur fisket bedrivs på deras områden. 
Fiskeområdet övervakar sådana beslut efter överenskommelse med delägarlaget. 
 
De viktigaste målsättningarna för fiskeövervakningen inom området är att regler om fisket 
följs, att det inte fiskas på förbudsområden och att de personer som fiskar har löst fiskekort. 
Målet är också att bygga upp fiskeövervakningen i samarbete med delägarlagen och skapa 
ett fungerande system där alla delägarlag och vattenområden har tillgång endera till egna 
fiskeövervakare eller via fiskeområdet. Övervakaren för dagbok över sina uppdrag och 
rapporterar i slutet av varje säsong skriftligt till fiskeområdet om övervakningen. 
Övervakarens rapport utvärderas av fiskeområdets styrelse tillsammans med övervakaren.  
 

2. Fiskeövervakare inom fiskeområdet 
 
Enligt lagen om fiske skall fiskeövervakare avlägga fiskeövervakarprovet och vara godkända 
av NTM-centralen. Godkännandet är i kraft i 10 år. Fiskeområdets har enligt stadgarna § 11 
punkt 4 i uppgift att tillsätta fiskeövervakare i fiskeområdet. Fiskeområdet meddelar NTM-
centralen om fullmakterna inom 2 månader från fullmaktens ikraftträdande. En 
fiskeövervakare som har fullmakt av ett fiskeområde har rätt att övervaka att bestämmelser 
och föreskrifter om fiske inom hela fiskeområdet följs. 
 
Fiskeövervakare med fullmakt att verka på alla de vattenområden inom Korsnäs-Malax 
fiskeområdes gränser är Joachim Ahlbäck, Karl-Erik Bäckman, Dan Falk, Karl-Gustav 
Holmblad, Kristoffer Lindell, Kent Norrdahl, Philip Norrdahl, Tommy Nystrand, Anders 
Stenvall och Erik V. Söderholm. Stenvalls fullmakt är i kraft till och med 3.4.2024, Dan Falks, 
Kent och Philip Norrdahls fullmakter är i kraft till och med 8.9.2026 och Joachim Ahlbäcks 
och Kristoffer Lindells fullmakter är i kraft till och med 25.10.2027. För de övriga är 
fullmakten i kraft till och med 25.10.2022. Samtliga fiskeövervakare har avlagt 
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fiskeövervakarprov och godkänts av NTM-centralen. Fiskeövervakarnas kontaktuppgifter 
finns i bilaga 1.  
 

3. Olycksfallsförsäkring 
 

Fiskeområdet har tecknat en lagstadgad olycksfallsförsäkring i försäkringsbolaget 

LokalTapiola. Försäkringen omfattar olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring för 

arbetstagare och gäller för fiskeövervakning. 

 

4. Beslut enligt lagen om fiske 
 

1) Minsta tillåtna knutavstånd 

Genom beslut från fiskeområdets stämma år 2008 är minsta tillåtna knutavstånd på nät 40 

mm. Förbudet omfattar alla byavatten i havet inom fiskeområdet och är i kraft 1.1.2009 - 

31.12.2018. Beslutet gäller inte strömmings-, nors- och agnfiske, som fiskas med nät vars 

knutavstånd är 22 mm eller mindre. 

 

2) Fiskeförbud i viktiga lekområden 

NTM-centralen kan besluta om förbud mot pilk, mete och handredskapsfiske. På 

fiskeområdets anhållan har NTM-centralen i Egentliga Finland enligt 11 § i lagen om fiske 

beslutat (Dnr: 416/5710/2015) att förbjuda mete, pilkfiske och spöfiske vid mynningen till 

Petalax å inom Petalax fiskelags område samt på platsen Storbottnen – Storbottviken inom 

Sundom vattendelägarlags område. Förbudet är i kraft för tidsperioden 1.4 – 15.7 under 

åren 2015 – 2019.  

Fiskerättsinnehavarna har med sin egen beslutande rätt förbjudit annat fiske på områdena i 

fråga.  

 

3) Fiskeförbud i Lax- eller sikförande vattendrag: Harrström å 

Fiskerigruppen vid Österbottens NTM-central har beslutat (Dnr: 2271/5715/2014) att 

Harrstöm å som börjar vid Hinjärv sjön är ett lax- eller sikförande vattendrag enlig 119 § i 

gamla lagen om fiske.  Beslutet är i kraft till utgången av år 2018. Mete, pilkfiske och fiske 

med utter är förbjudet i ett fors- och strömområde i vattendrag för vandringsfisk (lagen om 

fiske 46 §). Ett fors- och strömområdes storlek eller läge kan ändras om vattenföringen i 

vattendraget ändras. I en älv som hör till ett vattendrag för vandringsfisk är fiske med nät 

förbjudet 15.8 - 30.11 (förordningen om fiske 12 §). Det är i havet närmare än en kilometer 

från en älvs mynning som hör till ett vattendrag för vandringsfisk förbjudet att fiske med nät 

15.8 – 31.10 (lagen om fiske 66 §). I en älv som hör till ett vattendrag för vandringsfisk samt i 

havet närmare än fem kilometer från en sådan älvsmynning är det förbjudet att fiska med 
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trål och not och på ett havsområdet närmare än tre kilomenter från älvmynningen får man 

inte utan rätt som förvärvats tidigare sätta ut storryssjor för fångst (lagen om fiske 66 §). 

 

5. Delägarlagens bestämmelser och behov av fiskeövervakning 
 

Vattendelägarlagen bestämmer om fisket inom sina områden, förutom mete, pilkfiske och 

handredskapsfiske. Dessa fiskesätt är allmänna fiskerättigheter. Nedan följer delägarlagens 

bestämmelser om fiskeförbud berör därmed allt fiske, förutom mete, pilkfiske och 

handredskapsfiske. Förbud mot dessa nämns skilt med hänvisning till NTM-centralens beslut. 

5.1 Harrströms fiskelag 

Inom Harrströms delägarlag finns sju fredningsområden för vårlekande fiskarter. Påbådan är 

fredat från fiske året om. Brändörssundet, Skäribäcksminnet, Långskataviken, Åminnet och 

Boviken är fredade från fisket årligen från islossning fram till 31.5. På Harrströms del av 

Hinjärvträsk är gösen fredad 15.6 – 15.7. I Hinjärv är minimimåttet på nät 55 mm. Behov av 

övervakning finns på fredningsområden för vårlekande fiskarter och gösen. Det förekommer 

även bristfällig märkning av fiskeredskap. Inom Harrströms fiskelag finns två fiskeövervakare.  

5.2 Överträsk skifteslag 

Östra delen av Hinjärvträsk ägs och förvaltas av Överträsk skifteslag. Skifteslaget har fredat 

Långviken från fiske fr.o.m. islossningen till och med 31.5. Gösen är fredad från fiske årligen 

under tiden 15.6 – 15.7. I Hinjärv är minimimåttet på nät 55 mm. 

Skifteslaget har inte någon egen fiskeövervakare. Närmaste fiskeövervakare finns i Korsnäs 

och Harrström. Yrkesmässigt fiske har överskridit begränsningar på området under år 2015. 

Vid observation av överskridelser vore det ändamålsenligt att skifteslaget kontaktar 

fiskeövervakare direkt. Övervakning av området räcker 2-3 timmar.  

5.3 Korsnäs bys samfällighet 

Inom området finns två viktiga lekområden, där fiske med alla fångstredskap är förbjudet 
årligen under perioden 1.1 – 15.6; nordvästra Halsön och Västanpåsidan. Behov för 
fiskeövervakning finns på dessa områden under fredningstiden. På området finns två 
övervakare. 

5.4 Bergö fiskelag 

Fredningsområden för vårlekande fiskarter finns i Storgaddfladan på Bergö gaddarna, 
Bredhällan fladan, Fladan norrom ön och Långgrynnan på Bergö. På dessa områden är fiske 
förbjudet vid öppet vatten. Nätfiske är förbjudet öster om Bergö färjetrafikled, Bergölandet, 
Brudskärsudden, Fjällgrund och Nordostören för att skydda lekande sik under tiden 15 – 
31.10. Behov för fiskeövervakning förekommer på de fredade lekområdena och under 
sikfredningsperioden. På området finns en fiskeövervakare. 
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5.5 Molpe bys samfällighet  

Viktiga lekområden för vårlekande fiskarter finns i Sandviken, där det finns en damm och 
fisktrappa (förbättringar planeras), Porsbäcken, Vikbäcken, Södermedlandsfladan, 
Märskatfladan, Börsfladan, Skatänget, Söderhölen, Väderskäret, Gammelhusviken, 
Bjärsviken, Nabbviken och Storsundet på Hällorna, Börsskärssund. Nätfiske förbjudet på 
Storfjärden för att skydda lekande sik under tiden 15.10 - 31.10. Behov för fiskeövervakning 
förekommer på de fredade lekområdena och under sikfredningsperioden. På området finns 
två fiskeövervakare. 

5.6 Petalax fiskelag 

Viktiga lekområden för vårlekande fiskarter är Kapellgrund, Krokskärsfladan, Svartören och 
Kalvgrundsviken. De tre först nämna är fredade året om, medan Kalvgrundsviken är fredat 
från fiske årligen under perioden 1.4 - 30.6.  Genom NTM-centralens beslut är allt fiske 
förbjudet 1.4 - 15.7 (fram till 2019) på mynningsområdet utanför Petalax å och Strömbäcken 
(se kapitel 4, punkt 3).  

Sikfiske och allt nätfiske är förbjudet på Österfjärden och Sundet under tiden 20.10–5.11. 
Sikfredningsområdet är litet och inget tjuvfiske brukar förekomma där. Behov för 
fiskeövervakning finns därmed främst på våren inom fredningsområdena för vårlekande 
fiskar. Inom området finns ingen fiskeövervakare. De närmaste övervakarna finns i 
granndelägarlagen, Molpe och Malax, vilka är villiga att övervaka på området vid behov. 

5.7 Över- och Yttermalax gemensamma samfälligheter 

Viktiga lekområden för vårlekande fiskarter finns i Söderskäret- Trutörsfladan, Trutössund 
och Trutörskanalen, Stenskärsöuran - Lisslongrånpotten, Mattaspotten och förbindelsediken, 
Mandasviken och Peitsjön, Perisjossasviken och fladan på Yttersta landet, Båthuset vid 
Skathagen till Första grynnan till båtbassängen på södra sidan ån. Dessa områden är fredade 
från fiske årligen under tiden 1.4–15.6.  

Siken är fredad innanför Sillgrundsfarleden under tiden 20.10 - 5.11 och innanför linjen 
Fårstenen-Rävrumpan, Klockarisskären-Svartöskatan från 20.10 fram till isläggning.  

Behovet för övervakning är störst innanför linjen Fårstenen-Rävrumpan från 6.11 fram till 
isläggning. På området finns två fiskeövervakare. 

5.8 Sundom vattendelägarlag 

Viktiga lekområden för vårlekande fiskarter som är fredade från fiske året om är Skoklocken 
(Kristiansgrund), Brännskärsbotten, Djuphålsbotten, Globotten (Vitsanden), Ålörsbottnen, 
Skrakabottnen, Kantörsbottnen, Yttre Torngrund, Inre Torngundbottnen och Korsviken 
(Båtskäret). I Storbottnen är mete, pilkfiske och spöfiske förbjudet årligen 1.4 - 15.7 enligt 
beslut av NTM-centralen (kapitel 4, punkt 3) och i Brandasändan är fiske förbjudet 15.4 - 
15.6.  

Siken är fredad och sikfiske förbjudet på allt fiskevatten öster om inre farleden mellan Gerby 
rån och Sillgrundsfarleden 20.10 - 5.11. 

Behov för övervakning finns under sikfredningsperioden samt på vårlekande fiskars 
lekområden under fredningstiden. 
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5.9 Vasa stad 

Siken är fredad och sikfiske förbjudet under tiden 20.10 - 5.11. Staden ordnar 
fiskeövervakningen själva genom avtal med lokala fiskeövervakare och har för tillfället inte 
behov av övervakning via fiskeområdet.  

5.10 Gerby vattendelägarlag 

Viktiga lekplatser finns i viken mellan Nagelskär och Tegelgrund, "ryggen" mellan Aspskäret 
och Fårörarna, Granskärsfladan och Boskärs sydvästra vik. Siken är fredad och sikfiske 
förbjudet under tiden 20.10 - 5.11. Gerby delägarlag ordnar i huvudsak sin egen 
fiskeövervakning. 

5.11 Västervik delägarlag 

Viktiga lekplatser för vårlekande fiskarter finns i Svartholmsviken, lekplats på Bengtskärs, 
och Östmansskär, Garrören och Verkbäcken. Siken är fredad och sikfiske förbjudet under 
tiden 20.10 - 5.11. Västerviks delägarlag ordnar i huvudsak sin egen fiskeövervakning. 

5.12 Digitala kartor över fredningsområden 

Digitala kartor över delägarlagen, där fredningsområdenas gränser och fredningstider 
framgår hittas på Österbottens Fiskarförbunds hemsida: http://www.fishpoint.net/korsnas-
malax-fiskeomrade. 
 
Det finns även en digital karta över sikfredningsområdet: 
http://www.fishpoint.net/sikfredning-2017. Kartan presenteras i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Karta över områden där siken är fredad. 

http://www.fishpoint.net/korsnas-malax-fiskeomrade
http://www.fishpoint.net/korsnas-malax-fiskeomrade
http://www.fishpoint.net/sikfredning-2017
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5.13 Översiktstabell över delägarlagens bestämmelser och behov av fiskeövervakning 

Fiskeövervakningen i fiskeområdet koncentreras till säsongen med öppet vatten, då de flesta 

fiskare är aktiva. I följande tabell presenteras en översikt av behov för övervakning i olika 

områden, övervakningens orsak, tidpunkt och övervakare inom Korsnäs-Malax fiskeområde.  

 

Område Plats Orsak Tidpunkt Övervakare 

Harrströms/ 
Överträsk Hinjärvträsk 

Gösfredning 
15.6-15.7 Kent Norrdahl 

    Nät minst 55 mm året om Philip Norrdahl 

Överträsk Hinjärv-Långviken Fiskeförbjudet islossning - 31.5 Kent Norrdahl 

        Philip Norrdahl 

Harrström Brändörssundet Fiske förbjudet islossning - 31.5 Kent Norrdahl 

 
Skäribäcksminnet Fiske förbjudet islossning - 31.5 Philip Norrdahl 

 
Långskataviken Fiske förbjudet islossning - 31.5 

 

 
Åminnet Fiske förbjudet islossning - 31.5 

   Boviken Fiske förbjudet islossning - 31.5   

Korsnäs Nordvästra Halsön Fiske förbjudet 1.1 - 15.6 
Karl-Gustav 
Holmblad 

  Västanpåsidan Fiske förbjudet 1.1 - 15.6 Karl-Erik Bäckman 

Bergö Storgaddfladan Fiske förbjudet öppet vatten Erik V. Söderholm 

 
Bredhällan fladan Fiske förbjudet öppet vatten Tommy Nystrand 

 
Fladan norrom ön Fiske förbjudet öppet vatten 

 

 
Långgrynnan Fiske förbjudet öppet vatten 

  
Öster om Bergö 
färjetrafikled, Bergölandet, 
Brudskärsudden, Fjällgrund 
och Nordostören 

Nätfiske förbjudet 
(sikfredning) 

15-31.10 

 Molpe Sandviken Fiske förbjudet året om Tommy Nystrand 

  

Storfjärden Nätfiske förbjudet 
(sikfredning) 15-31.10  Karl-Erik Bäckman 

Petalax Kapellgrund Fiske förbjudet Hela året Tommy Nystrand 

 
Krokskärsfladan Fiske förbjudet Hela året 

 

 
Svartören Fiske förbjudet Hela året 

 

 
Kalvgrundsviken Fiske förbjudet 1.4 -30.6 

 

 

Mynningsområdet Petalax å 
och Strömbäcken 

Allt fiske förbjudet, 
även mete, pilkfiske och 
handredskapsfiske 

1.4 - 15.7.2019 

 

  

Österfjärden och Sundet Sikfiske och allt nätfiske 
förbjudet 

20.10-5.10 
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Område Plats Övervakningens tema Tidpunkt Övervakare 

Malax Söderskäret-Trutörsflada Fiske förbjudet 1.4-15.6 Joachim Ahlbäck 

 

Trutössund och 
Trutörskanalen Fiske förbjudet 1.4-15.6 Kristoffer Lindell 

 

Stenskärsöuran - 
Lisslongrånpotten Fiske förbjudet 1.4-15.6 

 

 

Mattaspotten och 
förbindelsediken Fiske förbjudet 1.4-15.6 

 

 
Mandasviken och Peitsjön Fiske förbjudet 1.4-15.6 

 

 

Perisjossasviken och flada på 
Yttersta landet Fiske förbjudet 1.4-15.6 

 

 

Båthuset vid Skathagen - 
Första grynnan - 
Båthusbassägen Fiske förbjudet 1.4-15.6 

 

 
Innanför Sillgrundsfarleden Siken fredad 20.10-5.11 

 

  

Innanför linjen Fårstenen-
Rävrumpan, Klockarisskären-
Svartöskatan Siken fredad 20.10-isläggning   

Sundom Skoklocken Fiske förbjudet året om Dan Falk 

 
Brännskärsbotten Fiske förbjudet året om Anders Stenvall 

 
Djuphålsbotten Fiske förbjudet året om 

 

 
Globotten Fiske förbjudet året om 

 

 
Ålörsbottnen Fiske förbjudet året om 

 

 
Skrakabottnen Fiske förbjudet året om 

 

 
Kantörsbottnen Fiske förbjudet året om 

 

 
Yttre Torngrund Fiske förbjudet året om 

 

 
Inre Torngrundbottnen Fiske förbjudet året om 

 

 
Korsviken Fiske förbjudet året om 

 

 

Storbotten Allt fiske förbjudet, 
även mete, pilkfiske och 
handredskapsfiske 

1.4 - 15.7.2019 

 

 
Brandasänden Fiske förbjudet 15.4-15.6 

   Öster om Bergö farleden Siken fredad 20.10-5.11   

Gerby Allt vattenområde 
Nätfiske förbjudet 
(sikfredning) 20.10-5.11   

Västervik Allt vattenområde 
Nätfiske förbjudet 
(sikfredning) 20.10-5.11   
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6. Finansiering av fiskeövervakningen 
 

Fiskeområdet kan finansiera fiskeövervakningen via det årliga verksamhetsbidraget. Detta 

beror på om det finns tillräckligt med medel att avsätta för ändamålet. Fiskeområdet kan 

även söka medel för övervakning från momentet för befrämjande av fiskerihushållningen.  

Fiskeövervakare bör betalas ett timarvode och ersättning för båt och bilkostnader enligt 

statens fastställda taxa. År 2017 betalade fiskeområdet ett arvode till fiskeövervakarna på 

21,60 €/timme. Fiskeområdets styrelse fastställer årligen taxan inför följande år. 

Delägarlagen kan ha egna beslut om ersättning för övervakning på de egna vattenområdena. 

 

7. Specificerad övervakningsplan och budgetförslag 
 

Här följer en lista över områden som bör övervakas, tidpunkten för övervakningen, antal 

delägarlag där övervakning gäller (enligt beskrivning i kapitel 4), uppskattad tidsåtgång per 

delägarlag samt total tidsåtgång. 

Månad Var/plats Tema/orsak Antal 
delägarlag 

Tidsåtgång/
delägarlag 

Total 
tidsåtgång 

Mars-
maj 

Lekområden Fredning under lektid 
enligt delägarlagens 
egna bestämmelser 

8 2 h 16 h 

April-
juli 

Mynningsområdet 
Petalax å och 
Strömbäcken, 
Storbotten i Sundom 

Pilkfiske, mete och 
handredskapsfiske 
förbjudet 

2 3 h 6 h 

Juni-
juli 

Hinjärv träsk Gösfredning 2 2 h 4 h 

Okt-
nov 

Sikfredningsområden Sikfiske förbjudet 
enligt delägarlagens 
bestämmelser 

7 2 h 14 h 

 

Utöver de specificerade uppgifterna i tabellen bör fiskeövervakaren utföra övriga 

lagstadgade uppgifter, såsom att ge information, kontrollera betalning av fiskevårdsavgift 

och fiskekort för fasta redskap, redskapsmärkning osv. Vid övervakningsuppdrag bör man 

vara minst två personer, antingen två övervakare, eller så en övervakare och en delägare. 
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Uppskattad fördelning av kostnaderna (2017): 

Timkostnader 21,60 e/timme 860 euro (40 h) 

Rese-ersättning  500 euro 

Olycksfallsförsäkring  130 euro 

Administration 15 e/timme 150 euro  

Den årliga budgeten som krävs för finansiering av en koordinerad och organiserad 

fiskeövervakning i Korsnäs-Malax fiskeområde uppgår till cirka 1 650 euro. 

  

8. Utbildning av fiskeövervakare 
 

Utbildning av fiskeövervakare ordnas vid behov av Österbottens Fiskarförbund. 

  

9. Erkännande 

Planen för övervakning av fisket inom Korsnäs-Malax fiskeområde har uppgjorts av 
disponenten Marina Nyqvist. Planen godkändes av fiskeområdets styrelse 25.10.2017. 
Planen har finansierats med pengar från momentet ”Befrämjande av fiskerihushållning 
2016” via Närings-, Trafik- och Miljöcentralen i Egentliga Finland. 
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BILAGA 1. Kontaktuppgifter till fiskeövervakarna 
 

Joachim Ahlbäck Malax  050 511 6448 

Karl-Erik Bäckman Korsnäs, Molpe 050 518 4085 

Dan Falk  Sundom  050 567 7764 

Karl-Gustav Holmblad Korsnäs  050 557 5350 

Kristoffer Lindell Malax  040 350 8449 

Kent Norrdahl Harrström  050 358 9124 

Philip Norrdahl Harrström  050 467 5979 

Tommy Nystrand Molpe  050 339 3813 

Anders Stenvall Sundom  040 527 3722 

Erik V. Söderholm Bergö  044 333 8899 

 

 

 

 

 

 

 

 


