SÖDRA KUST-ÖSTERBOTTENS FISKERIOMRÅDE
Verksamhetsplan för år 2021
GRUNDUPPGIFTER
Verksamhetsår
Verksamhetsåret 2021 är Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes tredje verksamhetsår.
Fiskeriområdets adress
Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde, c/o Österbottens Fiskarförbund, Fiskets hus, Fiskstranden,
65100 Vasa
Allmän målsättning
Fiskeriområdets målsättning är att främja fiskerihushållningen inom sitt verksamhetsområde, att
förverkliga de mål som nämns i 1 § lagen om fiske, att sköta de uppgifter som hör till fiskeriområdet enligt reglementet, enligt lagen om fiske och med stöd av denna lag givna stadganden och bestämmelser. Under året 2021 fokuserar fiskeriområdets verksamhet på att få nyttjande- och vårdplanen färdigställd och godkänd.
Verksamhetsledare
Fiskeriområdet köper verksamhetsledartjänster av Österbottens Fiskarförbund r.f. och uppdraget
sköts av FD Marina Nyqvist.
Vattenägareregister
Fiskeriområdet upprätthåller ett register över ägarna till vattenområden. Ägandeförhållandena kan
vid behov kontrolleras med lantmäteriverkets fastighetsregister.
Ersättning till vattenägarna
Fiskeriområdet beslutar på stämman om fördelningsgrunderna för ägarersättningen.
Dataskyddsansvarig
Fiskeriområdet har ingått ett avtal med Centralförbundet för fiskerihushållning om dataskyddsansvar och centralförbundets jurist Elias Rauhala fungerar som fiskeriområdets dataskyddsansvariga
person.

FISKEVATTENVÅRD OCH ÖVERVAKNING
Fiskevattenvård
Fiskeriområdet planterar ut fisk och verkställer restaureringsåtgärder eller stöder medlemmarnas
egna fiskevårdsprojekt genom bidrag då ekonomiska förutsättningar finns. Vilka arter som utplanteras beror på delområdenas, vattenägarnas önskemål och vilka arter som finns tillgängliga. Då det
kommer till sik utplanteras i första hand yngel av Malaxsiken. Styrelsen rekommenderar att delägarlagen/fiskelagen och fiskargillen fredar stationära lekplatsområden för sik under hösten, samt viktiga lekområden för vårlekande fiskarter.
Fiskeriområdet arbetar för att minska skador på fiskbestånd och fisket orsakade av mellanskarv,
gråsäl och Östersjövikare. Fiskeriområdet innehar och ansöker om undantagstillstånd för åtgärder
mot skarv för att minska skarvens orsakade skador. Beslut Dnro VARELY/3749/2016 gäller till-

stånd för oljning av ägg på Storgrynnan i Pjelaxfjärden under våren 2018 - 2022, samt avskjutning
av skarv i inre vikar i Närpes- och Knåpfjärden under tiden 20.8-31.10.2018-2022. Fiskeriområdets
styrelse utser arbetsledare för verkställighet av beslut.
Fiskeövervakning
Fiskeriområdet övervakar fisket och strävar till samarbete med närliggande fiskeriområden.
Fiskeriområdet har sexton fiskeövervakare som har genomgått utbildning och 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. Fiskeriområdet strävar till att få fler fiskeövervakare.

REGLERINGAR INOM FISKERIOMRÅDET
Fiskebestämmelser
Styrelsen informerar och upprätthåller de beslut som finns enligt lag om fiske. Vid behov förbereder
styrelsen beslut i samråd med medlemmarna om olika regleringar av fisket, t.ex. grundandet av
fredningsområden.
Gällande regleringsbeslut inom området:
Fiskerienheten vid Egentliga Finlands NTM-central har på ansökan beslutat förbjuda sådant mete,
pilkfiske och spöfiske som avses i 8 § 1 mom lag om fiske på följande områden inom fiskeriområdet:
1) 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).
2) 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)
3) Harrströms å och dess biflöden mellan 15.3 – 15.6 åren 2021 – 2022 (Dnr: 977/5710/2020)
Minimimått på sik
Minimimått på sik fångade i havet på alla vattenområden inom Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes är 30 cm. Beslutet är i kraft 1.1.2020 - 31.12.2024 (Dnr: VARELY/3119/5715/2020).

NYTTJANDE- OCH VÅRDPLAN
Nyttjande- och vårdplan
Fiskeriområdena gör under året upp en nyttjande- och vårdplan som ska trygga ett hållbart nyttjande
och den biologiska mångfalden av områdets fiskresurser. Nyttjande- och vårdplanen ska beakta de
krav som ställs i lagstiftningen och de landsomfattande planerna för nyttjande- och vård (lagen om
fiske 35-36 §). Planen uppgörs av Österbottens Fiskarförbund under övervakning av styrelsen och i
samarbete med medlemsorganisationerna. Planen skall under året behandlas och godkännas av fiskeriområdets stämma, varefter den sänds till den regionala fiskerisamarbetsgruppen för behandling.
Planen lämnas in för fastställande till NTM-centralen senast den 31.12.2021.

ALLMÄN VERKSAMHET
Utbildning och möten
Representanter för fiskeriområdet deltar i mån av möjlighet i utbildning och möten som ordnas för
fiskeriområden.

Information och utlåtanden
Styrelsen ansvarar information i första hand med e-post, samt informerar även medlemsorganisationerna brevledes vid behov. Fiskeriområdet hemsida finns på Österbottens Fiskarförbunds webbsidor https://www.fishpoint.net/sodra-kust-osterbottens-fiskeriomrade. Fiskeriområdet ger utlåtanden
beträffande fisket och vattenmiljön inom sitt område.
Finansiering av verksamhet och administration
Fiskeriområdet finansierar verksamheten med det statliga verksamhetsbidraget. Fiskeriområdet söker därtill om bidrag från olika stiftelser och fonder.
Verksamhet de närmaste kommande åren
Fiskeriområdet kommer de närmaste året att ägna mest arbete för att verkställa den nya nyttjandeoch vårdplanen. Efter att planen godkänts är den i kraft i högst 10 år, men planen bör ses över årligen och uppdateras vid behov.
Fiskeriområdet kommer att ansöka om och verkställa åtgärder för att minska skador av skarv enligt
undantagstillstånd, samt samarbeta med lokala jaktföreningar för att stödja säljakt.
Fiskeriområdet har ett pågående fall som behandlas vid Vasa förvaltningsdomstol.

Budgetplan för år 2021
Intäkter
Verksamhetsbidrag/NTM-centralen
Nyttjande- och vårdplan/NTM-centralen
Summa

16 000,00
20 000,00
36 000,00

Utgifter
Löpande förvaltning
Verksamhetsledare, basuppgifter
Verksamhetsledare, timdebitering

6 200,00
1 000,00

Nyttjande och vårdplanen

20 000,00

Möteskostnader
Styrelsesammanträden (5 möten)
Reseersättningar

3 500,00
2 000,00

Bokföring och revision
Årsarvode, telefoners. för ordförande
Övriga kostnader, möten, utredningar mm

1000,00
800,00
1 500,00

Summa

36 000,00

