SÖDRA KUST-ÖSTERBOTTENS FISKERIOMRÅDE
Berättelse över verksamheten under räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2020.
1. ALLMÄNT
Verksamhetsår och beskrivning
År 2020 var Södra Kust-Österbottens fiskeriområdets andra verksamhetsår. Södra KustÖsterbottens fiskeriområde omfattar vattenområdena som är belägna inom Kaskö, Närpes och
Vasa städer, Malax och Korsnäs kommuner, den sammanlagda arealen är ca. 124 000 ha.
2. ADMINISTRATION
Fiskeriområdets styrelse
Fiskeriområdets styrelse har under räkenskapsperioden bestått av: Erik V. Söderholm (ordf.),
Henrik Backa (videordf.), Harry Bäckvik, Dan Falk, Fredrik Hellman, Kari Häggblom, Kent
Norrdahl, Tommy Nystrand, Kim Rosenqvist, Johnny Sjöström, Bror Storsved, Erik Svahn,
Hans Söderback och Lars Wiklund.
Styrelsen har hållit 4 sammanträden och antecknat ärenden i 30 §§. Styrelsen har skött de
lagstadgade uppgifterna och gett utlåtanden.
Med anledning av corona-pandemin stiftade riksdagen en tillfällig lagstiftning som möjliggjorde
framflyttande av sammanslutningars årsmöten. Årsmötet, som enligt stadgarna bör hållas senast
sista april, sköts därmed fram till 4.6 i Korsnäs. Styrelsen möjliggjorde deltagande i stämman på
distans via Microsoft Teams. I mötet deltog 10 röstberättigade medlemmar som representerade
10 medlemsorganisationer. Ingen medlem deltog i mötet på distans. Erik V. Söderholm valdes
till ordförande och Henrik Backa till viceordförande. På mötet behandlades stadgeenliga
ärenden.
Verksamhetsledare
Som fiskeriområdets verksamhetsledare fungerade Marina Nyqvist vid Österbottens
Fiskarförbund r.f.
Dataskyddsansvarig
Jurist Irena Pirhonen vid Centralförbundet för fiskerihushållning ansvarade för fiskeriområdets
dataskydd.
Fiskeövervakare
Styrelsen beviljade fullmakt att övervaka fisket inom fiskeriområdet till sexton fiskeövervakare
som har genomgått utbildning och avlagt godkända fiskeövervakarprov. Övervakarna inom
fiskeriområdet är Joachim Ahlbäck, Carl-Henrik Back, Karl-Erik Bäckman, Dan Falk, Fredrik
Hellman, Carl-Gustav Holmblad, Rickard Karlå, Kristoffer Lindell, Kent Norrdahl, Philip
Norrdahl, Tommy Nystrand, Robert Rofhök, Johan Silfversten, Anders Stenvall och Erik V.
Söderholm. J. Ahlbäcks och K. Lindells fullmakter är i kraft till och med 25.10.2027, D. Falks,
K. Norrdahls och P. Norrdahls fullmakter till och med 8.9.2026, och A. Stenvalls fullmakt till
och med 3.4.2024. De övrigas fullmakter är i kraft till och med 25.10.2022. Samtliga
fiskeövervakare har avlagt fiskeövervakarprov och godkänts av NTM-centralen.

Bokföring och revision
Bokföringen sköts av bokföringsbyrån Talenom i Malax. Ordinarie revisor är Mårten Vikberg
vid Vikbergs Revision Ab.
Medlemskap
Fiskeriområdet är medlem i Österbottens Fiskarförbund r.f.
3. INKOMSTER OCH UTGIFTER, FINANSIERING
Räkenskapsperiodens inkomster
Fiskeriområdet har från Egentliga Finlands NTM-central erhållit allmänna understöd i form av
ett verksamhetsbidrag på 14 313 euro. Fiskeriområdet drev under året projektet ” Utredning och
planering av Västerfjärdens fiskledsalternativ” finansierat av NTM-centralen i Södra Österbotten
samt av Egentliga Finlands NTM-central. Totalt erhölls 22 766,80 för att täcka
projektkostnaderna. Fiskeriområdet hade år 2019 erhållit 5 000 euro i förskott av Egentliga
Finlands NTM-central för kostnader som uppstår i arbetet med att uppgöra en ny nyttjande- och
vårdplan. Förskottet blev bokfört år 2019, men blir använt 2021. Arbetet har påbörjats 2020, och
slutförs 2021.
Vattenägarersättningen
Vattenägarersättning för medel insamlade år 2018 samt 2019 betalades till fiskeriområdet under
år 2020, och fiskeriområdet fördelade medlen vidare enligt fördelningsgrunder godkända av
årsstämman.
Totala kostnader och tilläggsuppgifter om de största utgiftsposterna
Fiskeriområdets totala kostnader under verksamhetsåret var 37 259,17 euro. De största
utgiftsposterna var projektkostnader 23 957 euro, förvaltning 7 819,51 euro, löner och arvoden
2 500 euro och övriga bilönekostnader 1750,94 euro
Räkenskapsperiodens resultat och banktillgodohavanden
Räkenskapsperioden visar ett underskott på 37,47 euro. Banktillgodohavanden per 31.12.2020
var 6 251,40 euro.
4. VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
Verksamhet
Verksamheten har bestått av att sköta de lagstadgade uppgifterna, intressebevakning och
projektplanering.
Fiskeriområdet har deltagit i Österbottens Fiskarförbunds fiskeövervakningsprojekt genom att
genomföra intensifierad fiskeövervakning i sikfredningsområden i oktober – november.
Utlåtanden över uppställandet av regionala fiskebegränsningar enligt Lag om Fiske 18 §
lämnades in till Egentliga Finlands NTM-central.
Ett gemensamt utlåtande med fiskargillen och delägarlag inom Vasa stad inlämnades till Vasa
förvaltningsdomstol på Vasa sportfiskares besvär på plan för användning av
fiskerihushållningsavgift. På utkastet till Finlands havsplan 2030 inlämnades ett utlåtande.

Fiskeriområdet har under året varit representerade i den österbottniska fiskerisamarbetsgruppen,
i den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och dess undergrupp för uppföljning, samt
i arbetsgruppen för Närpes å.
Representanter från styrelsen har även deltagit i ett möte med övriga fiskeriområden i KustÖsterbotten arrangerat av Österbottens Fiskarförbund samt i möten om planer om inrättande av
övrigt naturskyddsområde. Styrelsens representanter har deltagit i seminarier och
utbildningsdagar under året där aktuella ärenden har behandlats.
Fiskevård och fiskutplanteringar
Medlemsorganisationerna sköter om fiskevården och fiskutplanteringar.
Fiskeriområdet har under tiden 14.2 - 30.11.2020 genomfört projektet ”Utredning och planering
av fiskledsalternativ i Västerfjärden, Närpes å”. Maveplan Oy genomförde utredningen och
planen som köptjänst. I projektet uppgjordes en allmän plan för förbättring av funktionen i den
nuvarande fiskleden i slussen genom att leda mer vatten genom den, samt förnyande av luckorna.
Oljning av skarvägg på Juckasgrynnan i Södra Stadsfjärden i Vasa genomfördes enligt tillstånd
(VARELY/2182/2016). Tillståndet var i kraft 2017 - 2020, och fiskeriområdet lämnande 27.8 in
en ny ansökan för fem år i rad i enlighet med det tidigare beslutet. Vasa förvaltningsdomstolen
beslöt på fiskeriområdets besvär på en tidigare tillståndsansökan, som avslog av NTM-centralen,
att återförvisa ansökan för ny behandling till NTM-centralen (VARELY/4184/2020).
Medlemsorganisationerna har under år 2020 planterat ut följande antal fiskyngel, vilka det mesta
förmedlats via Österbottens Fiskarförbund r.f.: 1-somrig sik av Malax stam 47 655 st, nysskläckt
sik av Malax stam 1 027 586, 2-somrig havsöring av Storå stam 2 400 st, 1-somrig gös 51 363
st, och nysskläckt lake 1 265 000 st. Fiskeriområdet planterade ut 5 000 ålyngel i Närpes å och
Västerfjärden. Ålynglen erhölls från Egentliga Finlands NTM-central.
5. NYTTJANDE- OCH VÅRDPLAN
Under året påbörjades arbetet med att uppgöra den nya nyttjande- och vårdplanen. FM Robin
Ramstedt vid Österbottens Fiskarförbund påbörjade skrivarbetet i december 2020. Arbetet
slutförs under 2021. Planen skall ligga som grund för verksamheten från och med 2022.
6. GÄLLANDE BESLUT ENLIGT LAG OM FISKE
Under 2020 har fyra beslut varit gällande som fiskerienheten vid Egentliga Finlands NTMcentral på fiskeriområdets anhållan enligt lagen om fiske 54 § tagit. Besluten gällde förbud mot
sådant mete, pilkfiske och spöfiske som avses i lag om fiske 7 § på följande områden inom
fiskeriområdet:
1) Petalax å och Strömbäckens mynningsområde i Petalax samt Storbottnen i Sundom.
Förbudet är i kraft årligen 1.4 – 15.7 fram till år 2024 (Dnr: VARELY/18/5710/2020)
2) En del av Mellanfjärden samt en del utanför, sammanlagt 34 ha i Nämpnäs. Förbudet
gäller årligen 1.3 – 31.5 fram till år 2021 (Dnr: VARELY/2967/5710/2016).
3) Bredhällsfladan, fladan norr om ön i viken och Långgrynnan i Bergö i Malax. Förbudet
är i kraft årligen 1.3 – 31.5 åren 2019 - 2020 (Dnr: VARELY/3601/5710/2018).
4) Harrströms å och dess biflöden mellan 15.3 – 15.6 åren 2019 – 2020 (Dnr
977/5710/2019).
Inom fiskeriområdets vattenområden har under året gällt ett minimimått på sik på 30 cm. Beslutet
är i kraft fram till 31.12.2024.

