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BILAGOR:
1. Sammandrag över Kvarkens Fiskeriområdets delmål, åtgärder och hur genomförande av
delmålen mäts.
2. Åtgärdslista över restaureringsbehov kustnära fisklekplatser. Komplettering av listan är satt
som delmål 7.
3. Fiskeriområdets följebrev till NTM-centralen
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1. Inledning
Lag om fiske (379/2015) som trädde i kraft 2016 förutsätter att de nya fiskeriområdena
utarbetar en plan för nyttjande och vård av fiskresurserna inom sitt område. Planen skall
innehålla grundläggande uppgifter om vattenområdenas och fiskbeståndens tillstånd, en plan
för åtgärder för utveckling och främjande av fisket med målsättning, samt ett förslag till
utvecklande av ett system med gemensamma tillstånd för fritidsfisket. Vidare skall i planen ingå
en plan för åtgärder för vård av fiskbestånden, ett förslag till åtgärder som behövs för tryggande
av vandringsfiskarnas och hotade fiskbestånds livscykel och annan biologisk mångfald, ett
förslag till behövliga åtgärder för regional reglering av fisket, ett förslag till fördelning av
ägarersättningar, uppgift om vilka områden som är av betydelse ur fiskeriekonomisk synpunkt
och vilka områden som lämpar sig väl för kommersiellt fiske och fisketurism samt uppgifter om
de fångstredskap som lämpar sig för kommersiellt fiske inom respektive lämpligt område.
Planen skall även innehålla en plan för uppföljning av fisket samt en plan för fiskeövervakning.
När planen utarbetas skall hänsyn tas till de krav angående nyttjande och vården som ställs av
annan lagstiftning, av de landsomfattande planer för förvaltning av fiskresurser utarbetade av
Jord- och skogsbruksministeriet samt andra planer gällande fiskresurser som denna kan inverka
på.
Arbetet med planen inleddes vid extra stämman 2019, där de allmänna riktlinjerna för
planeringsarbetet presenterades samt kapitel 7 i planen godkändes. Planen har utarbetats i
samarbete mellan styrelsen 2019-2020 och verksamhetsledaren Carina Rönn. Hörandet av
medlemmar och organisationer genomförts i form av mindre möten, frågeformulär och
telefonsamtal. Ett första planeutkast sändes ut till medlemmarna i november 2020 tillsammans
med ett frågeformulär. Det av styrelsen godkända förslaget till vård- och nyttjandeplan lades
upp till påseende och för utlåtande till medlemmarna i början av februari 2021. Utlåtanden om
planen begärdes in till 20.3.2021. Planen kompletteras utgående från utlåtandena och godkänns
på stämman 2021.
Planen består av två delområden. Delområde 1 behandlar kustvatten och fiskeriområdet på ett
mera allmänt plan (kapitel 2). Delområde 2 behandlar specifikt större insjövatten som älvar, åar
och större sjöar (kapitel 3).
Planen har godkänts på årsstämman 16/6 2021. Den regionala fiskerisamarbetsgruppen har
behandlat planen xx/xx.2021.
Den godkända planen för nyttjande och vård gäller i högst 10 år från dess godkännande.
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2

Plan för delområde 1; Kustvatten
Kvarkens fiskeriområde är till största delen havsområde med en stor andel skärgård, men även
några sjöar, nedre loppet av Kyro älv samt några mindre åar ingår i området. Karakteristiskt för
den grunda landhöjningskusten är en lång strandlinje, ett stort antal holmar och skär och en
sönderbruten strandlinje med otaliga små flador, glon och träsk.
Fiskeriområdets totala areal är ca 103 000 ha. Fiskeriområdet följer gränserna för Korsholms och
Vörå kommuner, förutom i Kyro älv där även Lillkyro hör till fiskeriområdet. Inom området finns
fast bosättning i skärgårdsdelarna Replot-Björköby, Köklot och Maxmo, skärgården har också en
stor fritidsbebyggelse och i yttre havsområdet finns ögrupperna Valsörarna och Mickelsörarnas
skärgårdar. På fastlandet gränsar byarna Iskmo, Jungsund, Koskö, Petsmo, Västerhankmo,
Österhankmo, Vassor, Maxmo, Tottesund, Oxkangar, Karvat, Kaitsor, Bertby, Palvis och Oravais
till havet och byarna har stor fritidsbebyggelse längs med stränderna och även havsnära fast
boende. Jordbruksområden dominerar i inlandsbyarna i Oravais, Vörå och Korsholm, genom
dessa rinner områdets åar Kimo å och Vörå å och områdets enda större älv Kyro älv genom
jordbruksdominerad mark. Större insjöar finns i Vörå och i Karperö.
Kyro älv mynnar ut i havet i Vassorfjärden och är det enda rinnande vattendrag inom området
som har ett eget bestånd av vandringsfisk. I insjöarna och älven bedrivs endast fritidsfiske, ur
fiskeriekonomisk synvinkel är havsområdet det viktigaste och här bedrivs förutom fritidsfiske
även ett betydande kommersiellt fiske. De ekonomiskt viktigaste fiskarterna för det
kommersiella fisket är abborre och sik och för fritidsfisket gädda och abborre. Därtill fiskas även
strömming, nors, braxen, lake, gös och havsöring. Inom det kommersiella fisket minskar
fångsterna liksom antalet personer som idkar kommersiellt fiske. Orsaken är till stor del sälen
(både gråsäl och östersjövikare) och de skador den förorsakar fisket av sik, men under senare år
har även skarvens skador på fångsterna samt dess negativa påverkan på abborrfisket orsakat
problem.
Fiskeriområdet gränsar i söder till Södra Kust-Österbottens fiskeriområde och i norr till Norra
Kust-Österbottens fiskeriområde, och i inlandet till Kyrönjoen kalatalousalue och Lapuanjoen
kalatalousalue (se pärmbilden).

2.1. Grundläggande information över vattenområdet samt fisket och fiskbestånden
Enligt Lag om Fiske 1 § skall nyttjande och vård av fiskbestånden grunda sig på bästa möjliga
information.

2.1.1. Vattenområdet
Fiskeriområdets vattenareal är ca 103 000 ha och består till största delen av havsområde. Inom
området finns flera stora vattendelägarlag och av det totala antalet vattendelägare, sammanlagt
211 stycken, äger 17 delägarlag 85 % av totala vattenarealen (tabell 1). Alla vattenområden över
100 ha har ordnad förvaltning och endast ett av dessa vattenområden är privat ägt (Vaasan
seurakuntayhtymä). De övriga är samfällda vattenområden och förvaltas av ett
vattendelägarlag. Alla de mindre vattenområdena under 5 hektar är privatägda och för det
mesta träsk eller flador utan egentlig fiskeriekonomisk betydelse. Vattenområdets ägostruktur
är således relativt enhetlig med några undantag. Områdena Söderudden-Panike, Köklot-Värlax
och inre delen av Maxmo skärgård består av små och splittrade ägostrukturer. Dessa områden
är inte vattenrättsliga byar utan ägandet till marken grundar sig på gammal hävd och vissa
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hemmans eller byars rätt till får- eller kalvbeten på holmar i skärgården. Inom dessa områden
finns även de flesta icke-konstituerade delägarlagen inom fiskeriområdet.
Flera vattendelägarlag har arrenderat ut fiskerätten och skötseln av fiskevatten till fiskargillen.
Tabell 1. Fiskeriområdets ägarstruktur, delägarlagens fördelning enligt storlek och antal samt antalet
röster

Areal ha
<5
5 - 50
50 – 500
500 - 1000
> 1000

Antalet
vattenområden
126
26
29
12
17
210

%
andel
40
12
14
6
8

totalareal,
ha
103
623
6 277
8 788
87 546
103 337

andel av
totalarealen
0,10
0,60
6,07
8,50
84,72

Antalet
röster

29
24
51
104

På vattenområdet bedrivs många olika aktiviteter som har inverkan på vattnets kvalitet och
områdets användning; fiske, fartygs- och båttrafik, energiproduktion, turism, fritidsanvändning,
hamnar, undervattenskablar och rör.
Tillståndet för kustvattnen i den inre skärgården är på sin höjd måttligt, medan tillståndet i den
yttre skärgården är god (bild 1). Enligt havsvårdens åtgärdsprogram 2022-2027 är det ekologiska
tillståndet för det öppna havsområdet svagt. Under de senaste 10 åren har tillståndet i
havsområdet inte förbättrats, i insjövatten kan ses små förbättringar i vattenkvaliteten. Det finns
inom området inga vattenförekomster med utmärkt vattenkvalitet. Den inre skärgården
belastas av avloppsvatten och närsaltsbelastning som kommer via älvar och åar. Den yttre
skärgården belastas förutom av diffusbelastningen från land även av den allmänna utvecklingen
med eutrofiering i Östersjön. I kustvattnen syns statusförsämringen som försämrat siktdjup, en
ökning av trådalger och under senare år en ökning i massförekomst av blågröna alger
(cyanobakterier).

Bild 1. Ytvattnens ekologiska status 2019 (Källa: Finlands miljöcentral och NTM-centralen i Södra
Österbotten)
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Vattendragen påverkas främst av övergödning, belastning av fast substans, surhetsbelastning
och strukturella förändringar såsom dammar och rensningar (Södra Österbottens NTM-central).
Den spridda belastningen kommer till största delen från jordbruk, glesbebyggelse och
skogsbruk. Lokalt kan även punktbelastning från reningsverk, torvproduktion och
pälsdjursproduktion inverka. Mängden farliga ämnen har minskat under hela 2000-talet både
de som kommer som direkta utsläpp och de som kommer via nederbörden, detta gäller ämnen
som dioxin, kvicksilver, kadmium, nickel och PCB. Industrins metallbelastning har minskat och
idag är det älvar och åar som står för den största metallbelastningen till havet, dessa metaller
härstammar både från punktbelastning och diffusbelastning. Speciellt problematiska är
metallbelastningen från de åar som rinner genom sura sulfatjordar. Strukturella förändringar i
rinnande vattendrag och belastningen från sura sulfatjordar hindrar fiskvandring och minskar på
lämpliga miljöer för fisklek.
Kvarkens skärgård är grund (0-25 m) och bildar en tröskel mellan Bottenviken i norr och
Bottenhavet i söder, därmed utgör vattenområdet gränsen mellan saltare vatten söder om
Kvarken (5-6 ‰) och mera utsötat vatten i norra delen av området (3-4 ‰). Samtidigt är Kvarken
gräns för flera saltvattensarters utbredningsområde norrut och sötvattensarters söderut.
Havsvattnet strömmar förhållandevis kraftigt och i regel norrut över den tröskel som Kvarken. I
den norra delarna av planeringsområdet är vattnen djupare med största djupet i Oravais fjärden
kring 60 m. I norra delen påverkar Kyro älvs söta och humusrika flöde vattenkvaliteten långt ut
i havsområdet under perioder med högt vattenflöde. Kvarkens vida, örika och grunda skärgård
formas av den pågående landhöjningen, inom området finns otaliga för landhöjningskusten
typiska flador och glon, vilka är viktiga lekområden för de vårlekande fiskarterna.
Inom fiskeriområdet finns inga ibrukvarande fiskodlingar. Stora industrier saknas också, de
närmaste industrierna finns strax söder om området i Vasa stad. Det finns inga vindkraftsparker
till havs och i dagens läge heller inga under planering. Det finns inte heller planer på grus- eller
sandtäkt inom området och knappast lämpliga bottnar för dylikt.
Punktbelastning från kommunala reningsverk finns i Oravais, Vörå, Replot och Kvevlax. Övrig
punktbelastning kommer från Stormossens avfallsanläggning och från torvtäkter i Vörå.
Farleden in till Vasa hamn går strax söder om Vallgrunds vatten i södra delen av området. En
livligt trafikerad farled leder genom området i nord-sydlig riktning, den trafikeras främst av
småbåtar men även mindre fartyg kan använda farleden. Skärgården genomkorsas av många
småbåtsfarleder.
På de yttre vattenområdena finns flera naturskyddsområden (bl.a. strandskyddsprogrammet,
Mickelsörarnas naturskyddsområde, Björkögrunden-Valsörarna fågelskyddsområde), alla dessa
skyddsområden ingår även i Natura 2000-nätverket Kvarkens skärgård (FI0800130) likaså
Vassorfjärden hör till Natura 2000 (bild 2). Utanför Kvarkens fiskeriområdes vatten på statens
vatten finns Snipan-Medelkallan sälskyddsområde. Begränsningar som berör fisket finns endast
inom sälskyddsområdet, med fiskeförbuds zon på en halv sjömil (926 m) från bådarna. Utanför
den zonen men inom förbudsområdet är fisket tillåtet för kommersiella fiskare med vissa
begränsningar.
För Kvarken planeras ett nytt naturskyddsområde Kvarkens naturskyddsområde. Till det
planerade området hör ca 2900 ha land och 56 000 ha vatten. För närvarande pågår hörande i
berörda kommuner.
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Stora delar av skärgården ingår i Världsarvet Kvarkens skärgård, som dock inte är ett
naturskyddsområde.

Bild 2. Kartan visar de privata naturskyddsområdena, statens sälskyddsområde samt omfattningen av
Natura 2000 nätverket inom planeringsområdet

Den regelrätta båtturismen det vill säga långväga båtar som rör sig i området är relativt liten,
och på grund av den steniga skärgården är den hänvisad till den yttre skärgården och till officiella
farleder. Gästhamnar eller gästbryggor finns i Klobbskat, Valsörarna, Kummelskär på
Mickelsörarna, Replot, Svedjehamn, Vikarskat, Stråkaviken och Oravais hamn. Båtklubbarna har
egna besökshamnar till exempel på Köklot. Största delen av småbåtstrafiken är
lokalbefolkningens användning av båtar för att fiska, göra utflykter eller ta sig till sin
fritidsbostad. Användningen av vattenskotrar ökar. Den täta fritidsbebyggelsen och behovet av
båtar gör också att det finns ett stort antal småbåtshamnar. Officiella utsättningsplatser för
båtar se kap 2.1.3

2.1.2 Säl och skarv
Populationen av både gråsäl och östersjövikaren har ökat under de senaste åren och statusen
för båda sälarterna är god i Bottniska viken. Båda sälarterna orsakar stora problem för fisket,
och sälen är det största enskilda hotet mot det kommersiella fisket inom planeringsområdet.
Sälen orsakar stora förluster i fångsten dels genom att den tar fisk ur redskapen, skrämmer bort
fisken och söndrar fiskeredskapen. Framförallt under senhösten omöjliggör sälen fisket efter
sik. Laxryssjefisket har upphört på grund av sälen. Under vintern försvårar östersjövikaren nätoch ryssjefisket under isen och gör det olönsamt. Skadorna som sälen orsakar det österbottniska
fisket uppgår årligen till något mellan 0,6 och 0,8 miljoner euro (Österbottens Fiskarförbund)
Vårdplanen för Östersjöns sälstammar (JSM 2007) beskriver de åtgärder som behövs för att
bevara sälstammarna livskraftiga som en del av Östersjöns natur och hur sälen som resurs kan
nyttjas på ett hållbart sätt. Bägge sälstammarnas populationer växer med ca 5 % årligen och av
biologiska skäl finns det inte behov av att inrätta nya skyddsområden eller att förbjuda eller
begränsa sälfångst då nya skyddsområden inrättas i havsområdet.
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De första häckande skarvarna (Phalocrocorax carbo sinensis) observerades i Österbotten 2001
och inom planeringsområdet år 2002, ett år senare (2003) etablerade sig den första kolonin på
Fjärdsgrundet i Monå-Oravaisfjärden och antalet häckande individer i Monå-Oravaisfjärden har
sedan det ökat kraftigt (bild 3) och består numera av 4 olika kolonier. De senaste åren har en
skarvkoloni häckat på Sommarögrund utanför Vallgrund, den är numera den enskilt största
kolonin inom vattenområdet och år 2019 räknades där till 1 710 bon, i Nykarleby fanns år 2019
inom 3 kolonier 1 744 bon. Sporadiskt häckar skarven även på andra håll i skärgården. Förutom
de häckande skarvarna finns även ett stort bestånd av unga individer eller individer som
misslyckats med häckningen och som upprätthåller sig och söker föda inom området. Totala
antalet bon i Kvarken år 2019 var 3 799 bon och år 2020 3 200 bon. Individantalet häckande
skarvar är det dubbla och inklusive icke häckande och unga individer är totalantalet
skarvindivider i Kvarken över 10 000 individer.

Utvecklingen i antalet skarvbon i Kvarken 2002 - 2019
7000
totalt
6000
Korsholm

Antal

5000
4000
3000

Vörå
Nykarleby
Vasa

2000
1000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

År
Bild 3. Skarvbeståndets utveckling i Kvarken 2002 – 2019, samt häckningskoloniernas utveckling
kommunvis. Skarvkolonin på Vörå sidan i Oravaisfjärden ingår i statistiken över antalet skarvar i
Nykarleby.

Skarven äter enbart fisk och en vuxen skarvs näringsbehov är ca 350–500 gram fisk per dygn.
Födan består i huvudsak av abborre, mört och gärs, men högre upp i Bottenviken ökar sikens
andel av födan, men det finns variationer mellan skärgårdsområden och även variationer mellan
olika kolonier. I de områden där det finns stora kolonier påverkar skarven negativt både fångsten
av abborre och abborrbestånden (bild 4). Fångsten i närheten av skarvkolonier försämras som
mest 32-67 %, medan sett till hela fångsrutan är påverkan lägre eller 10-33 %. (Olin & Veneranta
2020)
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Bild 4. Abborrfångstens utveckling i statistikruta 23 åren 2015-2020. Statistikrutan omfattar
det område där skarvkolonin på Sommarögrund finns.
I Oravais-Monå området som under en längre tid haft ett stort skarvbestånd har fiskfångsten
minskat betydligt, som största orsak anges skarven (bild 5 och 6)
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Bild 5. Utveckling av totalfångst och antalet fångstdagar i Oravais enligt en fiskeenkät som genomförs vart
femte år inom ramen för reningsverkets kontrollprogram. Totalfångsten har minskat från ca 12 000 kg till
knappa 4 000 kg. Antalet personer som svarade på enkäten varierade mellan åren från 42 till 59 matlag,
antalet var som högst 2016 (Kalatalouden velvoitetarkkailu 2000, 2006, 2009 och 2016 Fiskeriekonomiskt
kontrollprogram Oravais reningsverk).
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Bild 6. Fångst av abborre, sik och gädda mellan 2000 och 2016 enligt enkät till fiskande matlag i
Oravaisfjärden. Siffrorna är hämtade från rapporten Fiskeriekonomiska kontrollprogrammet för Oravais
reningsverk 2000, 2006, 2009 och 2016.

Enligt beräkningar av Finlands Miljöcentral konsumerade skarvbeståndet sammanlagt 217 ton
fisk i Kvarken 2012 (Höglund 2015), samma år var det kommersiella fiskets totala fångst 89 ton
i statistikruta 24. Skarvens söker föda inom en radie av 15-25 km från själva kolonin, i enstaka
fall har man noterat även längre födosökssträckor.
Oravais-Monåfjärden är även ett viktigt lekområde för den havslekande siken (bild 22) och för
den havslekande siklöjan (Intersik 2009–2010, Velmu 2007-2014) samt den inre delen av Oravais
fjärden även för abborren
Beståndet av utter ökar kraftigt och kommer att bli ett växande hot mot fisket. I första hand
påverkan på det kustnära vinterfisket och sumpning av fisk.

2.1.3. Fisket
Till fisket räknas både det kommersiella fisket och fritidsfisket, även fiskeguideverksamheten ses
som en del av fiskerinäringen. Fiskförädlingen behandlas inte här även om också den utgör en
del av fisket som näring.
Luke samlar årligen in det kommersiella fiskets fångster, använda redskap samt fångstdagar.
Yrkesfiskare inom Kvarkens fiskeriområde rapporterar fångst inom fångstruta 23 och fångsruta
24. För att få en så rättvisande bild som möjligt av fisket har fiskeriområdet från Luke erhållit
uppgifter över det kommersiella fiskets fångster enligt fiskart, antalet fångstdagar och antalet
yrkesfiskare för åren 2010-2019 enligt boningsort. Därför torde presenterade fångstdata bättre
motsvara fångsten inom fiskeriområdet än vad statistikuppgifter per fångstruta gör.
Antalet personer som fiskat och anmält fångst framgår av bild 7. År 2019 fanns det 69 kustfiskare
inom planeringsområdet. Deras sammanlagda fångstansträngning framgår av bild 8.
Den totala fångsten under 10-årsperioden 2010 till 2019 (bild 9) har ökat i det kommersiella
fisket. Ökningen beror till stor del på kraftigt ökade fångster av strömming och nors (bild 12),
fångstmängderna av övriga fiskarter har ökat en aning, en ökning som beror på ökad fångst av
braxen och övriga mörtfiskar (bild 11). Däremot har fångsterna av abborre och sik minskat (bild
10) liksom fångsterna av lax och havsöring (bild 13).
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Bild 7. Antalet kustfiskare åren 2010–2019 vilka fiskat och anmält fångst. Den stora ökningen 2016 beror
på ändringar i lag om fiske om registrering av kommersiella fiskare.
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Bild 8. Det kommersiella fiskets sammanlagda fångstansträngning räknat som fångstdagar för nät och
ryssja.

Kvarken är ett betydande fångstområde för både abborre och sik sett till hela Bottenhavets kust.
Sikfångsterna fortsätter att minska och om man jämför med 1990-talet så är minskningen
katastrofal. Ännu i början av 2 000 talet låg sikfiskets fångster kring 120 - 140 ton sik årligen.
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Bild 9. Det kommersiella fiskets fångstmängder 2010-2019 inom Kvarkens fiskeriområde Källa: LUKE
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Bild 10. Det kommersiella kustfiskets fångster (kg) av abborre, sik, gädda och gös
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Bild 11. Det kommersiella kustfisket fångster (kg) av braxen, lake och mörtfiskar (mört och id)
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Laken har ökat kraftigt tack vare förbättringar i vattenkvaliteten och fiskutsättningar har stärkt
stammen, laken har återkommit på många gamla områden, vilket syns som ökade fångster i
Korsholm, lakfångsterna har dock inte ökat på samma sätt i Maxmo skärgård. Under senare år
har fiskare rapporterat in sälskador på lakryssjor vintertid i Maxmo skärgård, vilket kan ha
påverkat fångsterna.
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Bild 12. Det kommersiella fiskets fångster av strömming och nors (kg) inom Kvarkens fiskeriområde.
Källa LUKE

Nors fångas under våren med ryssjor i Maxmo skärgård. Mängden som fiskas beror mycket på
efterfrågan och uppköpare. Därför svårt att dra slutsatser om beståndets storlek och utveckling.
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Bild 13. Det kommersiella fiskets fångster av lax och havsöring inom Kvarkens fiskeriområde. Källa: LUKE

Antalet kommersiella fiskare minskar och orsaken kan sökas i de ökade skadorna av säl på fångst
och bragder. Nätfiske efter sik lider de största skadorna av den ökade sälstammen och antalet
sälar under hösten försvårar avsevärt sikfisket från oktober och framåt. Inrättande av
sälskyddsområdet Snipan har påverkat sikfisket och omöjliggjort sikfiske på de yttre områdena
likaså laxfisket med ryssjor. Isförhållandena försvårar vinterfisket samtidigt som de milda
isvintrarna gör att sälen uppehåller sig inom området hela året. Det är vikaren som i första hand
stör sikfisket vintertid.
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Fisket skiljer sig åt mellan den östra delen (Vörå) och den västra delen av området (Korsholm).
Det kommersiella fisket i den västra delen av området är i huvudsak inriktat på sik och abborre
och största delen av abborre- och sikfångsterna fångas i den västra delen av området, medan
braxen mängdmässigt har gått om fångsterna av både abborre och sik i den östra delen av
området i Maxmo.
Av kustvattenarterna är abborren numera den viktigaste fisken för yrkesfisket. En svängning från
övervägande sikfiske till ökat abborrfiske skedde år 2007 i den västra delen, då översteg
abborrfångsterna i kilogram för första gången sikfiskets fångster. Samma skedde dock först 2017
i den östra delen av området, här gick dock braxen mängdmässigt om både sik och
abborrfångsterna redan år 2008. Den stora uppgången i fisket efter braxen beror bara delvis på
ett ökat bestånd av braxen, liksom norsen är det efterfrågan och tillgång till uppköpare som står
för ökningen. Under senare år har dock fångstmängderna minskat.
Laxfisket har minskat betydligt. År 2018 var fångstmängden 0 kg i bägge statistikrutorna efter
att i några års tid legat kring 1 000 kg årligen.
Fisket efter gös har ökat och numera fångas gös även i de västra delarna av området på
Replotfjärden. I Maxmo skärgård finns sedan gammalt ett gösbestånd i Kyro älvs
mynningsområde. Vasa stads utsättningar av gös sedan 1980-talet samt varmare somrar kan ses
som orsak till ökade fångster av gös i den västra delen.
Antalet fiskeguider med fiskeguidetillstånd (Lag om Fiske § 18) inom fiskeriområdet är 12 st.
Antalet aktiva fiskeguider är dock betydligt färre och många av dem har även annan verksamhet.
År 2018 hade fiskeguiderna inom området tillsammans 102 kunddagar och år 2019 endast 69
kunddagar enligt NTM-centralens statistik. Det verkliga antalet fiskedagar kan vara större
eftersom det även finns fiskeguider som fiskar med tillstånd av vattenägarna. Fiskeguidernas
inverkan på fångsterna är små, då de flesta tillämpar Catch and release-metoden. Det är i
huvudsak gädda och abborre som fiskas.
Till fritidsfisket räknas här både spöfiske och det fiske som sker med nät på fritiden det vill säga
allt fiske som inte är yrkesmässigt fiske. En del av fritidsfiskarna kan vara delägare i
vattendelägarlagen och fiskar i huvudsak på de egna vattnen, medan en del av fiskarna är rörliga
och fiskar med spö över större områden.
I Finland idkar ca en fjärdedel av befolkningen fritidsfiske, fritidsfisket och speciellt spöfisket har
utvecklats och förändrats med förändringar i samhället, lagstiftning och den tekniska
utvecklingen. Fiske med nät minskar medan fiske med andra fritidsfiskeredskap ökar
(Lappalainen 2021). Mängden fisk som fångas inom området i fritidsfisket är dåligt känt och det
finns heller inga säkra uppskattningar om antalet fiskande personer. Enligt rapporten
(Viehekalastus kalatalousalueella 2019) är fiske med spö populärt inom Kvarkens Fiskeriområde.
Att området är populärt torde bero på att här finns en stor fritidsbebyggelse, flera hamnar med
utsättningsramper för båt, närhet till Vasa stad samt ett starkt bestånd av gädda och abborre.
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Bild 14. Fritidsfiskets fångster i havsområdet i Österbotten år 2016 och 2018. Källa: LUKE

Från Lukes statistik över fritidsfiskets fångster i Österbottens havsområde 2018 kan man se att
abborren och gäddan är de mest populära fiskarterna följt av siken. Fritidsfiskets fångststatistik
följs upp vartannat år (bild 14).
Vattendelägarlag/fiskargillen säljer fisketillstånd till ortsbor och sommarstugeägare. Långt ifrån
alla delägarlag har svarat på enkäten om antal sålda tillstånd år 2020. Men de som svarade
säljer sammanlagt 1 360 nätfisketillstånd till sommarstugeägare och delägare. Det verkliga
antalet torde vara minst det dubbla antalet sålda tillstånd om man beaktar hela området.

2.1.3. Servicestruktur och bestämmelser i fisket
Inom planeringsområdet finns 4 fiskehamnar med servicebyggnader där fångsten kan hanteras,
förädlas och lagras enligt hygienkraven: Klobbskat, Vikarskat, Fjärdskär och Stråkaviken. Inom
området finns ett stort antal fritidsfiskehamnar, som även används av enstaka kommersiella
fiskare och där det kan finnas landningsbryggor för dem.
De kommersiella fiskarna har sedan gammalt baser i skärgården, fiskarstugor används
fortfarande för övernattning, men även för att tillbringa väntetiden i eller som säkra hamnar för
övernattning i båt. Fiskestödjepunkter som används mera allmänt av ett flertal fiskare finns på
Mickelsörarna (Hopören och Utroddgrund), Norrskär, Utgrynnan, Storkallan, Klobbhällan, Kutun
i Björköby och hamnen på Ritgrund.
Utsättningsramper för båt och de största hamnarna finns utmärkta på karta (bild 15). På kartan
finns både allmänna och privata hamnar utmärkta. Förutom dessa hamnar finns ett otal små
privata hamnar inom området.

18

Bild 15. Hamnar och utsättningsramper för båt inom planeringsområdet.

Fiskeriområdet har för närvarande inga ikraftvarande bestämmelser i fisket. Tidigare har det
funnits bestämmelser om maskstorlek i siknät och gösen har varit fredad i Kyro älv med
mynningsområde. Gösens fredning avser fiskeriområdet fortsätta, se kapitel 2.4.1.
Fiskeriområdet utreder även minimimått på sik och abborre, maskstorlek i abborrnät och
totalförbud för fiske på speciellt viktiga lekområden under våren. Vattenområdets ägare kan ha
egna bestämmelser vad gäller fredningar t ex fredas siken årligen under lektiden på hösten.

2.1.4. Fiskbestånden
Inom området förekommer och fiskas de vanligaste kustvattenarterna som sik, abborre, gädda,
gös, siklöja, nors, olika mörtfiskar och lake. Strömming är den enda saltvattenarter som
förekommer och som fiskas i större mängd, övriga saltvattenarter som torsk, vassbuk och
flundra uppträder endast sporadiskt i södra delarna av området. Tidigare förekom havslekande
harr, men numera görs endast enstaka observationer årligen.
Vandringsfiskar som förekommer är lax, havsöring, vandringssik och nejonöga. Av dessa finns
lekande bestånd i Kyro älv av vandringssik och nejonöga. Ål har också tidigare förekommit inom
Kyro älvs vattendrag.

2.1.4.1 De viktigaste fiskarterna inom området
Det finns inga forskningsdata där man kan få säkra uppskattningar av de enskilda fiskarternas
beståndsstorlek eller deras tillstånd inom planeringsområdet. Luke har gjort undersökningar på
abborre. Uppskattningar måste därför göras utgående från fångststatistiken, vilket kan vara
vanskligt för t ex sik och abborre där skador av säl och skarv sannolikt inverkar på fångsten,
liksom det minskande antalet kommersiella fiskare. Uppgifter från vattendelägarlag/fiskare kan
ge allmänna utvecklingstrender för fiskbestånden. Lukes prognos Kalakantojen tila vuonna 2016
gäller större område, men används här som bakgrundsinformation över fiskbestånden.

19

Målsättningen med att reglera fisket är att upprätthålla livskraftiga och produktiva fiskbestånd
och ett hållbart fiske. Det behövs ett tillräckligt stort lekbestånd, för att en populations livskraft
inte skall försvagas, principen att en individ bör hinna leka minst en gång, för att inte en
populations livskraft skall försvagas.
I Bottniska viken förekommer två olika huvudtyper av sik, den mindre havslekande siken och
den snabbväxande och större vandringssiken. De olika sikstammarna skiljer sig genetiskt svagt
från varandra från norr till söder och mellan vandringssik och havslekande sik (Koljonen et al.
2019). Den havslekande siken växer långsammare och når i Kvarken sällan över 500 g storlek,
den är också relativt stationär och håller sig inom cirka 20 km radie från lekplatserna, den är
också en kallvattenart och uppehåller sig inte på grunda strandnära vatten under den varma
årstiden. Vandringssiken vandrar långväga och söker sitt till åar och älvar för fortplantning.
Under 1980 gjordes ett antal fiskeriutredningar i Österbotten, eftersom det lyfts fram att det
förekom storvuxna icke älvslekande sikar företrädesvis i älv och åmynningar men även i
skärgården (Hudd et al 2012)
I Kyro älvs mynningsområde leker fortfarande ett litet bestånd av storvuxna icke älvslekande
sikar, älven har även en egen vandringssik som vandrar upp i Kyro älv till Voitby fors. Dammen i
Voitby fors är ett hinder för fortsatt vandrin gupp i älven. Beståndet av bägge sikstammarna den
havslekande Kyro älvs mynningssiken och Kyro älvs vandringssiken är svaga.
Den havslekande sikens lekområden har försvagats söder om Kvarken på grund av
miljöförändringar, men i Kvarken och norrut finns fortfarande goda lekbestånd. Det viktigaste
lekområdet är längs kusten från Vexala längs Oravais-Monåfjärden och kring Västerö (bild 23).
Enligt Veneranta (opublicerat) förökar sig den havslekande siken kring grund och uddar på grusoch stenbottnar på ett djup kring 1 – 3,5 m, (Veneranta muntl. uppgift)
Fångsterna av sik inom området började visa en sjunkande trend i slutet av 1990-talet, för att
plana ut i början av 2000-talet, men har på nytt sjunkit under 2010-talet. Minskningen kan ha
flera orsaker av vilken den enskilt största orsaken är växande sälstammar. Bägge sälarterna
orsakar skador både på fångst och bragder och omöjliggör tidvis fisket. Även de minskade
utsättningarna av vandringssik samt att det kommersiella fisket har övergått till att fiska abborre
inverkar på fångsten. Den havslekande siken fiskas i större mängder på hösten när den kommer
in till kusten för att leka och beståndet är beroende av att den naturliga fortplantningen lyckas.
Övriga tider fiskas på ett blandbestånd av havslekande sik och vandringssik. Även fritidsfiskets
fångster av sik har minskat under samma period.
Enligt Lukes uppskattningar (2016) kan sikbeståndet stärkas något, men denna ökning ses
knappast i ökade fångster på grund av problem med sälen, regleringar i fisket samt en åldrande
yrkesfiskarkår. I kvarken är maskstorleken i siknäten 40 mm. Många delägarlag fredar siken
under höstens lekperiod.
Fångsterna i abborrfisket varierar, men under det senaste årtiondet har tyngdpunkten för
abborrfisket i Finland flyttat norrut och numera står Kvarken området för en tredjedel av det
kommersiella abborrfiskets fångster. Orsaken kan sökas i varmare kustvatten, mindre sura
utsläpp från åar och älvar, samt ett ökat intresse att fiska abborre. Fritidsfiskets fångster av
abborre är större än yrkesfiskets fångster, men har sjunkit i de fångstuppföljningar som görs för
fritidsfisket bild 14. Enligt undersökningar gjorda av Luke är uttaget av abborre på maximal nivå
inom området och den totala fångstmängden kan inte mera ökas utan att äventyra
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abborrstammen (Olin & Veneranta 2020). Dessutom har fisket av abborre allt mera övergått till
att vara ett vårfiske under lektiden medan fisket under sensommaren och hösten har minskat.
Det skulle vara skäl att genom regleringar förskjuta tyngdpunkten av abborrfisket till efter
lekperioden även av ekonomiska skäl (Lappalainen 2021).
Faktorer som påverkar abborrens yngelproduktion och därmed beståndets storlek beror på
sommarens temperatur i juni-juli, inverkan av förändringar beroende på övergödning, storleken
av mört- och spiggbeståndet, vattenkvaliteten på lekplatserna samt tillgången till lekplatser.
Skarvens inverkar framförallt på de yngre årsklasserna av abborre, även om abborren sällan
växer över den storlek som skarven kan utnyttja som föda. Enligt uppgifter från delägarlagen
och statistik från LUKE (bild 4) har abborrfångsterna minskat drastiskt det senaste året
framförallt kring Replot. Det verkar som om storleksklasserna mellan 15–25 cm av abborre helt
saknas i nätfisket (Vallgrund muntl. uppgifter). Abborrbestånden i området är relativt stationära
och goda lekplatser för abborre borde finnas inom en 10 km radie från varandra.
Gäddbeståndet i området är stabilt. Men gäddan är en mycket stationär fisk och därför är det
viktigt att gäddbeståndet uppföljs och regleras lokalt. Ett intensivt fiske av gädda kan speciellt
minska på förekomsten av större individer, vilka är viktiga för lekbeståndet. I yttre skärgården
kan förekomsten av skyddade lekplatser vara lokalt viktiga för områdets gäddpopulation
(Lappalainen 2021)
Mörtfiskarna mört, id och braxen förekommer rikligt och framförallt id, sarv och braxen ökar.
Braxenbeståndet är speciellt starkt i Kyro älvs mynningsområde medan id och sarv ökar överallt
i de kustnära vattnen. Orsakerna till ökningen torde finnas i övergödningen av våra kustvatten
samt i varmare vatten. Fisket av braxen har ökat under de senaste 10 åren.
Laken har ökat framförallt på vattenområdena inom Korsholms kommun. Den har återkommit
på många av de platser varifrån den varit försvunnen, utsättningar av lakyngel samt bättre
vattenkvalitet främst minskad försurning i kustvattnen kan ses som orsaker till dess återkomst.
Fiskeriområdet har beslutat att avsluta stödutsättningar av lake eftersom beståndet ökar på
naturlig väg. Det kommersiella fisket efter lake har minskat av olika orsaker.
Gösbeståndet har ökat i de södra delarna av området under de senaste åren sannolikt som följd
av utsättningar och varmare vatten. Gösen varier kraftigt mellan åren och varma somrar kan ge
upphov till en stark årsklass, som också syns i ökade fångster. Minimimåttet på gös är 42 cm
sedan år 2019 i allt fiske. Lekområdena för gösen inom området är begränsade och gösen är i
stort behov av varma och skyddade havsvikar för sin lek. Det kan vara skäl att följa
försiktighetsprincipen och freda gösens lekområden under lekperioden, men även av den
orsaken att äggens och ynglens överlevnad är beroende av göshannens beskydd.
Strömmingsbeståndet är starkt inom fiskeriområdets vatten. Kustnära ryssjefiske av strömming
idkas numera endast i Maxmo skärgård, fritidsfisket efter strömming är en populär
sysselsättning.
Laxen har tidigare fiskats i de yttre områden när den vandrar norrut till lekälvarna. Men
ryssjefisket efter lax har upphört på grund av sälen. Fiskets fångster av havsöring utgörs av både
naturligt lekande fisk och utplanterad fisk. Inom området finns inga lekälvar eller åar. I det
kommersiella fisket fångas havsöringen mest som bifångst till sikfisket medan havsöringen är en
populär fiskart för fritidsfisket. I nätfisket fångas havsöringen ofta som undermålig.
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Nejonöga förekommer inom området i Kyro älv. Det förekommer inget egentligt fiske av
nejonöga inom området och beståndets storlek är okänt. Nejonöga är fredad i förordningen om
fiske 1.4–15.8. Fisket efter den sker när den stiger upp i älven för att leka under hösten.

2.1.4.2. Främmande arter och kräfta
Främmande arter är arter som spridits med människan till nya områden antingen avsiktligt eller
oavsiktligt. Av de invasiva främmande arterna i EUs förteckning (66 arter) förekommer 5 arter i
Finlands territorialvatten i Östersjön och 5 arter i insjöarna (www.vieraslaji.fi). Signalkräftan togs
med som främmande art i förteckning år 2015. Man får fortsätta fånga och använda signalkräfta,
trots att arten ingår i EU-förteckningen. Men arter som ingår i förteckningen får inte föras in,
säljas, odlas, födas upp, användas eller släppas ut i naturen inom EU
Inom Kvarkens Fiskeriområdes vattenområde påträffas få främmande arter och statusen är på
så sätt god. Följande arter som klassificerats som främmande eller invasiv art påträffas inom
området: havstulpan (Amphibalanus improvisus), kinesisk ullhandskrabba, signalkräfta.
Havstulpanens utbredning begränsas av salthalten och förekommer närmast i de södra delarna
av området. Arten kan inte mera utrotas i Östersjön.
Kinesisk ullhandskrabba, den påträffas endast tillfälligt inom området eller i Finland
överhuvudtaget och utgör inget större problem.
Signalkräftan konkurrerar ut flodkräftan samt kan vara bärare av kräftpesten. Inom området har
signalkräftan utplanterats i en mindre sjö för privat bruk, men signalkräftan har ingen större
spridning, då de vattenområden där kräfta tidigare har förekommit idag på grund av dålig
vattenkvalitet inte mera har kräftbestånd. Det är oklart om det fortfarande finns signalkräfta i
sjön. Det är numera förbjudet att plantera ut signalkräfta.
Arter som kan utgöra problem om de sprider sig till området är svartmunnad smörbult,
vattenpest och silverruda
Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus), härstammar från Svarta havet. Den har
kommit till Östersjön med ballastvatten. Den påträffades första gången i Östersjön i Polen år
1990 och i Finland 2005. När rommen eller ynglen väl har nått en ny lokal har de lätt att etablera
sig, föröka sig och skapa ett livskraftigt bestånd. Den finns idag i eller i närheten av 12 hamnar i
Finland. De förökar sig snabbt och är en aggressiv konkurrent till flera inhemska bottenlevande
arter.
Silverruda (Carassius gibelio) är en sötvattens mörtfisk, som även trivs i grunda och näringsrika
vikar i Östersjön. Den förökar sig kraftigt och kan konkurrera om både livsutrymme och föda
med våra inhemska fiskarter. Den finns nu närmast i sydvästra Finland, men det är risk att den
sprider sig norrut när klimatet blir varmare.
Vattenpest (Elodea canadensis) härstammar från Nordamerika och är en flerårig vattenört, som
kan bli upp till 2 m lång. Den blommar i juli-september med vita blommor. Den kan sprida sig
både via jordstam och avslitna skott och är svår att utrota. Växten bildar mycket täta bestånd
och massförekomst av vattenpesten kan begränsa inhemska arters förekomst och påverkar
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negativt både fisket, fiskbestånden, sjötrafik och badande. Förekomst av vattenpest bör
begränsas. Det finns inga rapporterade fynd inom Kvarkens vattenområde, närmaste
rapporterade fynden finns i Nykarleby. Viktigt att rapportera om fynd och vidta åtgärder för att
avlägsna den.

2.1.4.3. Vandringsfiskar och hotade fiskarter
I Kyro älvs mynning leker en snabbvuxen stam av skärgårdssiken och till älven stiger fortfarande
Kyro älvs egen vandringssik. Vandringssikbeståndet i Kyro älv är akut hotat. De största farorna
riktar sig på de olika skedena i livscykeln i Kyro älv, dvs. på rommen och på utvecklingen av yngel.
Den svaga kvaliteten på vattnet i Kyro älv, vandringshindren samt det ringa utbudet på
lekområden och dessas dåliga situation försvårar yngelproduktionen betydligt (Sivil 2007).
Dammen i Voitby sätter stopp för sikens vandring högre upp i älven. Kvarkens fiskeområde lät
utföra provfiske kring Pudimo 2018 för att ta reda på om den storvuxna siken fortfarande leker
i området, enligt resultatet från provfisket så finns där ännu ett lekande bestånd av storvuxen
sik. I älv är siken enligt Lag om fiske fredad från 1 september till och med den 30 november.
Korsholms fiskeområde lät 2006 göra en utredning där harrens lekområden kartlades genom
intervjuundersökning. Under 1940 och 1950-talen var harren fortfarande allmän i Replot,
Mickelsörarna, Valsörarna, Rödgrynnorna samt i Panike vatten, på 1960-talet började en
minskning skönjas och på 1970-talet gick man från en minskning till ytterst små fångster, och
efter det ingen fångst alls, den sista harren som landade hos en fiskuppköpare var år 2006.
(Grahn 2007). Numera fångas enstaka exemplar årligen. Den undersökning som gjordes våren
2020 för att hitta harryngel i området, lyckades inte hitta ett enda harryngel (LUKE). Den
havslekande harren klassas som akut hotad i Finland, vilket betyder att den riskerar att helt
försvinna från naturen. Harr i havet är enligt förordningen om fiske 1 § helt fredad sedan 2016.
För den havslekande harren finns på nationella nivå en vårdplan som uppgjorts av Forststyrelsen
2017 (Meriharjuksen hoitosuunnitelma). Målet i vårdplanen för Kvarkens del är att återinföra
harren och få ett livskraftigt bestånd.

2.1.4.4. Fiskens användbarhet som föda, möjliga gifthalter som begränsar användning
Det är i första hand de fetare fiskarterna som strömming, lax och havsöring som innehåller större
mängder miljögifter. Ju äldre fisken är desto större mängd miljögifter har den hunnit ackumulera
i fettvävnaden. Mängden miljögifter har dock minskat och i mätningar år 2016 överskred inte
mindre strömming (< 19 cm) de rekommenderade högsta tillåtna mängderna (6,5 pg/ g färskvikt)
för dioxin och PCB.
Även laxens halter av miljögifter har minskat, men ligger ännu över rekommenderade
gränsvärden. För havsöringen finns inga nyare mätningar. De övriga fiskarterna i Östersjön ligger
betydligt under rekommenderade högsta tillåtna halter vad gäller dioxin (EU-kala III). Gäddan,
speciellt större individer, kan innehålla metylkvicksilver i större mängd, dock överskred den inte
högsta tillåtna gränsvärde 1mg/kg i undersökningen 2016. Störst problem med kvicksilver i
rovfisk och där även halterna kan överskrida gränsvärdena finns i humusrika insjöar.
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2.1.5. Fiskutsättningar
Utsättning av fisk inom Fiskeriområdet åren 2010 – 2019 presenteras i tabell 2. Nysskläckta
sikyngel har utplanterats i Sandfladan för försträckning eller av Maxmo Fiskargille kring
Mickelsörarna. Vandringssiken av Iijoki stam har gradvis ersätts med utplantering av en
storvuxen vandringssik av lokal stam (Malax siken)
De största mängderna av nysskläckt lake är i utplanterad på platser runt Replot, men även i
Iskmo och Rökiö-Röukas har lake planterats ut. Flodkräftan är inplanterad i några insjöar likaså
insjööringen. Åren 2013 och 2014 planterade NTM-centralen in gös i Karperöfjärden. Kvarkens
havsöring har lagt ut rom av havsöring i speciellt utvalda bäckar sedan 2014.

Art / År
Sik vandrings

2010

2011

2012

2013

70881

84632

93157

77714

15850

18174

lokal stam
nysskläckta
Havsöring

559310

557700

8168

10687

rom/nysskläckt
Lake
försträckt
nysskläckt

9891

2015

2017

2018

2019

30902

86956 115232

70350

66255

57370

300000 642070

743460 739461

343653

83378

612759

19684

18261

16290

13470

12770

14731

7837

9300

12950

7457

27768

7000

12500
887938 1810532 1648000 1225767 933333 1391250 720586

Gös

3961

Insjööring
Bäcköring
Flodkräfta

2016

11713

2014

348290 280000 260000

13455

2280

17502

27243

39286

880

1022

1053

547

470

36798

30567

600
407

900

Tabell 2. Utplanterade mängder (antal) fiskyngel av olika arter inom planeringsområdet åren 2010 – 2019.
Uppgifterna är tagna ur SÄHI registret och från Österbottens Fiskarförbunds register. I tabellen ingår alla
fiskutsättningar som gjorts av vattendelägare, fiskargillen, fiskeriområdet, föreningar och myndigheter
under åren 2010-2019.

2.1.6. Utvärdering av fiskbeståndens nuvarande tillstånd och identifiering av möjliga
problem
Bestånden av strömming, gädda, sik, nors och lake är för närvarande goda, men vissa lokala
variationer förekommer. För abborrbeståndets del är situationen oroväckande. Uttaget av
abborre kan inte utökas då abborrproduktionen utnyttjas maximalt. Skarvens predationstryck
på abborren är också hårt och från södra delen av området kommer oroväckande signaler om
att vissa storleksklasser av abborre (15-25 cm) saknas i nätfisket 2020. För det kommersiella
fisket är det inte bristen på sik som är problemet utan konkurrensen med sälen om fångsterna.
Övergödningen av kust- och havsvattnen ökar vilket förutom i ökad algblomning även märks i
förekomsten av påväxtalger längs stränderna. Övergödningen är ett problem för den
havslekande sikens yngelproduktion och även för att återintroducerande ett eget bestånd av
havslekande harr.
Ett annat problem för fisket och fiskbestånden är de problem som följer med
klimatförändringen. Utsläppen av koldioxid påverkar livet i havet genom att vattnet blir mera
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surt och med en ökad temperatur kommer vi också få in nya arter av fiskar som till exempel
svartmunnad smörbult. Varmare klimat och vattentemperatur medför ett minskat istäcke, vilket
har negativa konsekvenser för både fisket och vissa fiskarter. Enligt undersökningar (Hudd et al
2013) kan mildare isvintrar vara en orsak till att den havslekande siken har försvunnit i
Bottenhavet. Också övergödningen och konkurrensen från främmande arter ökar.
Många mindre lekplatser som flador och glon skulle kunna producera större mängd fiskyngel
men är i behov av restaurering.
Medlemmarna upplever att de ökande bestånden av gråsäl, östersjövikare och skarv utgör de
allvarligaste problemen för fisket på deras vattenområden.

2.2 Målsättning samt delmålsättningar för fiskbestånden och fisket
2.2.1. Målsättning för programperioden
Målsättningen för perioden är att områdets kommersiella fiske är lönsamt och förmår producera
lokalt fångad fisk för konsumtion, fritidsfisket är en attraktiv fritidssysselsättning och bidrar till
att intresset och kännedomen om fisket ökar och fisketurismen skapar arbetstillfällen i
skärgården. Ungdomen fås aktiv med i fisket och dess kännedom om näringen stärks. Fisket
bedrivs på ett sådant sätt att avkastningen och mångfalden i fiskbestånden är starka.
Vattenägarna är aktivt med och utvecklar fisket och deltar i vården av fiskbestånden.
För att uppnå målsättningen läggs upp delmål kapitel 2.2.2. Vilka åtgärder som behövs beskrivs
i kapitel 2.3 och 2.4. Genomförandet, tidtabell med ansvarsfördelning och samarbetspartners i
kapitel 10.
Ett sammandrag av delmålen, och hur de genomförs finns som bilaga.

2.2.2. Delmål
Delmål 1. De för fisket viktigaste fiskarterna sik, abborre, gädda, braxen, nors och gös förblir
livskraftiga. Bestånden av abborre, gädda, braxen, nors och lake grundar sig på naturlig
förökning. Beståndet av gös stöds genom utplanteringar samt lekfredning på de viktigaste
lekplatserna. För siken fortsätter utplanteringar av sikyngel med de medel som erhålls i form av
överförda ägarersättningar. Fiskeriområdet rekommenderar även fredning under lektiden på de
områden där siken leker. Fredningarna genomförs av delägarlagen och fiskeriområdet
rekommenderar att alla delägarlag följer en gemensam fredningstid årligen 20.10 - 5.11.
Övriga åtgärder för att stärka bestånden av abborre, gädda och lake kan vara fredning av
lekplatser, att freda stora individer av en fiskart, och att bevaka åtgärder som försämrar
lekplatsernas status. Bevarande av naturliga lekplatser är ett viktigt delmål och åtgärdas delvis
genom restaureringar där målsättningen är att upprätthålla vandringsleder och restaurera
förstörda lekplatser.
Delmål 2. Fisket efter havsöring är beroende av utsättningar av havsöringsyngel, fiskeriområdets
utsättningar fortsätter med de medel som erhålls i form av överförda ägarersättningar. Inom
området har gjorts försök med att lägga ut rom i lämpliga åar för att etablera ett eget bestånd
av havsöring. Lämpliga platser utreds samt fiskeriområdet stöder även i fortsättningen försöken
att etablera egna lekbestånd. Föreningen Kvarkens havsöring r.f. samordnar åtgärderna.
Fiskeriområdet har som mål att havsöringens dödlighet under det första levnadsåret i havet
minskar för att förbättra det ekonomiska utbytet av utsättningarna, d.v.s. att fångst av
undermålig havsöring (< 50 cm) minskar.
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Den havslekande harren förekommer numera endast i enstaka exemplar. I samarbete med
övriga organisationer, fiskeriforskning och myndigheter vidtas åtgärder för att om möjligt rädda
nuvarande bestånd eller alternativt etablera ett nytt bestånd. Det utreds om det fortfarande
finns lekande harr och om det är möjligt att etablera ett eget moderfiskbestånd. Lämpliga
lekområden för havslekande harr utreds i samarbete med Luke. Fiskeriområdet deltar i
uppgörande av en skötselplan för harr.
Delmål 3. Det kommersiella fisket bör bibehållas på minst nuvarande nivå, och för att uppnå det
målet bör näringens verksamhetsförutsättningar förbättras. Åtgärder som behövs är att få unga
att investera i fisket för att sänka medelåldern och garantera inhemsk fisk i framtiden, minska
skador förorsakade av säl och skarv och därmed öka enhetsfångsterna av de viktigaste
kustfiskearterna, även öka fisket efter de mindre utnyttjade fiskarterna som olika mörtfiskar
samt nors. Även målsättningen i delmål 1 att stärka de viktigaste fiskarternas tillstånd stöder
delmål 3. I förslaget till åtgärdsprogram för havsvården 2022-2027 ingår som en ny åtgärd för
att minska övergödningen att öka konsumtionen av vild fisk och därigenom öka näringsuttaget
från havet
Delmål 4. Fritidsfisket och fisketurismen kan fortsätta som tidigare samt att inom området
utvecklas intressanta alternativ för fritidsfisket (samtillståndsområden). Inom området strävas
efter att fisketrycket från pilkfisket fördelas jämnare över området samt att konflikten mellan
pilkfisket och lokalbefolkningen kan lösas genom upplysning (LÄMNA INTE FISK PÅ ISEN).
Delmål 5. De skador som gråsäl, östersjövikare och skarv orsakar på det kommersiella fisket
samt på fritidsfisket minskar under perioden. De åtgärder som föreslås i den Österbottniska
skarvarbetsgruppens rapport (2017) genomförs. Det bestäms ett tak på hur många kolonier
samt storleken på skarvbeståndet inom området, det definieras skyddszoner kring de viktigaste
fisklekplatserna. För sälens dels bör samarbetet kring jakten och jaktkvoten öka samt återinföras
möjligheterna att kommersiellt utnyttja sälprodukter. Närmare förslag på åtgärder,
samarbetspartners och påverkansbehov beskrivs i kap 2.4.5. Möjlighet att jaga både
östersjövikare och gråsäl på statens naturskyddsområden skall bibehållas. Fiskeriområdet anser
även att sälskyddsområdet på Snipansgrund-Medelkallan inte mera behövs.
Delmål 6. Delägarlag och sammanslagning av vattenområden, gemensamma tillståndsområden.
De fiskelag och vattendelägarlag som ännu inte har gått samman, bör uppmuntras att gå ihop
till ett gemensamt vattendelägarlag. Dylika fiskelag/delägarlag finns främst i Vörå kommun. Det
finns fortfarande områden som skulle kunna sammanslås till större helheter, även om många
områden redan har gått ihop och bildat större vattendelägarlag. Många av de små
vattenområdena är okonstituerade och saknar kanske fiskeriekonomisk betydelse. Delägarna
kan vara svåra att nå eller motivera till sammanslagning på grund av kostnaderna.
Under planeringsperioden utreds tillsammans med vattendelägarlagen möjligheterna att
grunda ett samtillståndsområde för ett större vattenområde, samtidigt utreds även hur fiskekort
för samtillståndsområdet säljs på enklaste möjliga sätt.
Delmål 7. Restaurering av lekplatser. Beståndet av gädda och abborre samt andra vårlekande
fiskarter upprätthålls i första hand genom vård och restaurering av naturliga lekplatser. Under
planeringsperioden görs en genomgång av lekplatser och deras betydelse för fiskproduktionen,
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det görs en noggrannare inventering av fisklekplatser för kustnära småvatten och lekplatser
restaureras.
För att få en bild av de kustnära vattendragens betydelse som lekplatser påbörjas ett projekt för
att utreda de enskilda lekplatsernas yngelproduktion. Projektet görs i samarbete med
organisationerna inom fiskerinäringen i Österbotten. Åtgärder inom projektet kan omfatta
yngelnotningar, provfiske, märkning av fisk, inventeringar och naturutredningar.

2.3. Områdesvis planering av nyttjande av vattenområdet och utveckling av samverkan
2.3.1. Fiskeriekonomiskt betydelsefulla områden
Enligt lag om fiske § 36 skall i fiskeriområdets nyttjande och vårdplan definieras områden som
är av betydelse ur fiskeriekonomisk synpunkt. Enligt HE 192/2014 kan fiskeriekonomiskt
betydelsefulla områden vara vattendrag som används av vandringsfiskar, områden som är av
betydelse för skydd av fiskbestånden, samt områden där det bedrivs fritidsfiske, områden av
betydelse för det kommersiella fisket och för fisketurismverksamheten
De för fritidsfisket med handredskap mest betydelsefulla fiskeområdena (spöfiske, mete,
pilkfiske) framgår av bild 16. De områden som är av betydelse för fritidsfisket är i huvudsak
grundare kustnära områden. Fritidsfiske bedrivs sällan på vattendjup över 8 m. Samma områden
är även av betydelse för fisketurismen.

Bild 16. För fritidsfisket och fisketurismen betydelsefulla områden.

De för det kommersiella fisket betydelsefulla fiskeplatserna framgår av bild 17. Inom
fiskeriområdet bedrivs i huvudsak nätfiske och fiske med ryssjor.
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Bild 17. För det kommersiella fisket viktiga nätfiskeområden och ryssjeplatser enligt Lukes utredning
(SmartSea-projektet) och medlemmarnas utlåtande.

Övriga för området fiskeriekonomiskt betydelsefulla områden är Sandfladans naturnäringsdamm i
Vallgrund och olika fiskarters lekområden i punkt 2.3.6 (bilderna 19, 20, 21 och 22). Även Kyro älv som är
ett vattendrag för vandringsfisk bör anses som ett fiskeriekonomiskt betydelsefullt område.

2.3.2. Områden som lämpar sig väl för kommersiellt fiske och fångstredskap som lämpar sig
på dem
Enligt lag om fiske § 36 skall i fiskeriområdets nyttjande och vårdplan definieras områden som
lämpar sig väl för kommersiellt fiske samt vilka redskap som lämpar sig för kommersiellt fiske i
fråga om varje område. Närings-, trafik-, och miljöcentralen kan (LoF 13 §) på basen av dessa
områden bevilja tillstånd av högst fem år åt en kommersiell fiskare om vattenområdet lämpar
sig väl för kommersiellt fiske, fiskbestånden medger detta, överenskommelse med
fiskerättsinnehavaren inte har nåtts, och fisket inte medför betydande olägenheter för annan
användning. Områdena och deras begränsningar inverkar inte på delägarlagens egna tillstånd
för kommersiellt fiske.
De flesta områden lämpar sig för kommersiellt fiske med nät, ryssja eller andra kustfiskeredskap.
De områden som är för grunda, kraftigt försurade eller har en stor fritidsbebyggelse lämnar
naturligt utanför fisket. Även livligt trafikerade områden bör lämnas utanför. Karperöfjärden och
de andra insjöarna där det bedrivs fritidsfiske, lämpar sig inte för kommersiellt fiske. Inom
planeringsområdet finns inga områden som lämpar sig för trålfiske. Områden lämpliga för
kommersiellt fiske indelas i yttre och inre områden bild 18. De inritade områdena försöker
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beakta viktiga lekområden, områden med stor sommarstugebebyggelse och livliga farleder eller
områden med stor båttrafik.
Abborrbestånden är utnyttjade maximalt och det rekommenderas inte att uttaget av abborre
ökar inom fiskeriområdet (Olin & Veneranta 2020). Däremot kan fiske efter de mindre
utnyttjade arterna som braxen, id och mört utökas. Men man bör beakta att större flador och
viktiga lekplatser i de inre fjärdarna inte lämpar sig för kommersiellt fiske under våren.
Tillståndsavgifter för kommersiellt fiske graderas efter område. På yttre områden på öppen fjärd
bör tillståndens pris vara minst 1 €/enhet, och maximalt 300 enheter medan tillstånden på inre
fjärdar bör ha ett pris på 4 €/enhet och begränsas till max 40 enheter.

Bild 18. Områden inom Kvarkens Fiskeriområde som lämpar sig för kommersiellt fiske.
Områdena delas in i yttre områden och inre områden.

2.3.3. Områden som lämpar sig väl för fisketurism
Enligt lag om fiske § 36 skall i fiskeriområdets nyttjande och vårdplan definieras områden som
lämpar sig väl för fisketurism.
Enligt lag om fiske 18 § kan NTM-centralen inom sitt verksamhetsområde ge tillstånd åt
fiskeguider att ordna tillställningar med mete, pilkfiske eller handredskapsfiske och där högst
sex fiskare åt gången deltar. Fiskeguider kan även fortsättningsvis göra avtal med fiskevattnens
ägare om annan form av fiske eller för fiskeverksamhet där fler än sex fiskare deltar.
Områden som lämpar sig för fisketurism är sådan där det finns närhet till större
befolkningscentra, boende, tillgång till bastu- eller konferensutrymmen, allmänna bryggor eller
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rastplatser, utsättningsplatser för båt, parkeringsplats dessutom behövs även goda fiskevattnen
och främst ett starkt bestånd av rovfisk som gädda, gös och abborre samt möjlighet att fånga
stora fiskar. Faktorer som kan begränsa lämpligheten är stor strandbebyggelse, viktiga
lekplatser, annat fiske som bedrivs på området, förbudsområden i kapitel 2.4 i denna plan samt
sådana områden som finns med i karttjänsten www.kalastusrajoitus.fi.
Man kan även tänka sig att för fisketurismen särskilt lämpliga platser innefattas i följande punkt
2.3.4 och att man utvecklar dessa områden även för fisketurism.

2.3.4. System för gemensamma fisketillstånd till fritidsfisket och utvecklingen av dem
Ett samtillståndsområde är ett större vattenområde, inom vilket kan ingå flera vattendelägarlags
vattenområden. För att grunda ett samtillståndsområde bör vattendelägarlag genom avtal
överföra rätten att sälja fiskekort till fiskeriområdet.
Inom ett samtillståndsområde kan säljas fiskekort som gäller för fiske med flera än ett spö åt
gången t ex för trolling, sikmete och ismete.
Idag finns inga samtillståndsområden inom området. Vissa fiskerättsinnehavare säljer inom egna
områden tillstånd för fiske med flera spön eller trollingtillstånd. En förfrågan om grundande av
ett samtillståndsområde gjordes på 1990-talet, men då fanns inget intresse för ett dylikt. Då var
det i första hand för trolling, men fiskesätten har utvecklats och nu finns ett växande intresse
för ismete och mete efter sik, båda fiskesätten bedrivs med flera än ett spö.
Det utvecklas ett tillstånd för försäljning av fisketillstånden och fiskeriområdet tar på sig
ansvaret för området. Områdena bör vara tillräckligt enhetliga och också relevanta med tanke
på fångstmöjligheterna. Fiskeriområdet utreder möjligheterna att grunda ett
samtillståndsområde under planeringsperioden.

2.3.5. Utveckling av samarbetet inom fiskeriområdet
Utveckling av samarbetet mellan delägarlag inom området syftar till att aktivera små delägarlag
och få icke-konstituerade delägarlag att konstituera sig eller sammanslås, även fiskelag och
vattendelägarlag som ännu inte gått samman bör uppmanas att genomföra sammanslagningen.
Det finns en del brister i uppgifterna om delägarlagen. Ett konstituerat delägarlag skall anmäla
sina kontaktuppgifter till Lantmäteriverket och till fiskeriområdet. Många delägarlag har inte
anmält kontaktuppgifter överhuvudtaget, orsaken kan vara att man inte känner till att detta skall
göras. Under planeringsperioden uppdaterar fiskeriområdet sina egna uppgifter till
medlemmarna samt informerar om brister i Lantmäteriverkets databas. Framförallt försöker vi
få e-postadresser till alla delägarlag för en snabb informationsgång.
De fiskelag och delägarlag som ännu inte gått samman uppmanar vi att se över och förenkla
förvaltningen i enlighet med Lag om samfälligheter.
Under planperioden utreds om det finns intresse och möjligheter att via överföringsavtal föra
över skötsel av fiskevatten och försäljning av fisketillstånd till fiskeriområdet från sådana
områden där ingen ordnad förvaltning finns eller från sådana områden där det egna intresset
för skötseln av fisket är liten.

2.3.6. För områdets fiskbestånd speciellt viktiga lekområden
Enligt rapporten de kustnära småvattendragens status som fisklekplatser i Österbotten 19971998 (Wistbacka & Snickars 2000) fanns sammanlagt 138 fisklekplatser listade inom Kvarkens
Fiskeriområde. Dessa omfattar allt från större helheter som Kyro älvs mynningsområde till små
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glosjöar. Många lekplatser i rapporten var försvagade eller förstörda av olika orsaker, men
antalet ger en fingervisning av hur talrik Kvarkens skärgård är på flador och glon. Nämnda
rapport uppdateras under 2019-2021 av Österbottens Fiskarförbund.
De stora innerfjärdarna fungerar som lekplats för många fiskarter som nors, braxen och lake,
gäddan leker i små mängder i de flesta vassvikar, abborren och mörten söker sig till grundare
områden med lämplig vegetation för sin lek. Nedan presenteras de lekplatser som enligt VELMUrapporten har stor betydelse för abborren och gösen som lekområde. Många av de övriga
vårlekande arterna: gädda, nors, braxen och andra mörtfiskar söker sig till samma lekplatser som
abborren och gösen.
Enligt Velmu undersökningen finns de för abborren lämpligaste lekområdena i Replot inre
skärgård, de inre skärgårdsfjärdarna mellan Köklot och Värlax samt i Kyro älvs mynningsområde
och inre delen av Maxmo och Vörå skärgårdar (bild 19). Velmu rapporten är en
sannolikhetsmodell som utgår från var man hittat abborryngel och var man hittar liknande
miljöer. Rapporten tar inte ställning till miljöfaktorer som försurning av lekområden eller
strukturella förändringar.

Bild 19. Gynnsamma områden för abborren enligt Velmu-undersökningen. Samma områden kan även vara
lämpliga som lek- och yngeluppväxtområden för gädda, mört och andra vårlekande fiskarter. Ju mörkare
blått desto lämpligare område och större sannolikhet att hitta abborryngel (Velmu 2007-2014).

Förutom de inre fjärdarna är flador, grunda avsnörda havsvikar, glon och träsk viktiga lekplatser
i skärgården (bild 20). Kvarkens Fiskeriområde kommer att fokusera på att bevara eller återställa
flador, glon och sjöar för att säkra fiskreproduktionen och ett gott fiskbestånd.
Enligt Kvarken Flada (Projektrapport 2019) är glon som lekplatser desto viktigare ju längre ut i
den yttre skärgården man kommer, eftersom de erbjuder en skyddad miljö med lämpliga
temperaturförhållanden och gott om föda. Då temperaturen i skyddade glon är högre än
omgivande havsområden, utvecklas rommen snabbare, ynglen växer snabbare och
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överlevnaden ökar, dessutom klarar också större yngel den kommande vintern bättre. Träsk och
glon ger också ynglen skydd från storspiggen, som kan vara en svår predator på nykläckta yngel.
Ynglens överlevnad under den första sommaren kan vara avgörande för storleken på
fiskbestånden de följande åren. Samtidigt är kustområdena utsatta för ett högt
exploateringstryck och många lekområden har försämrats eller förstörts på grund av
muddringar, bebyggelse, byggande av vägar, felaktigt placerade vägtrummor eller försurning.
Det kanske största enskilda hotet mot flador och glon är muddring av tröskeln i inloppet och
grävande av kanaler, åtgärden leder till sänkt vattennivå och inflöde av kallt havsvatten. De
grunda vegetationsrika stränderna är viktiga för rommens och ynglens överlevnad och då
vattennivån vid lågvatten sjunker torrläggs dessa områden. Inflöde av kallt havsvatten försenar
rommens kläckning och minskar överlevnaden och tillväxten hos fiskyngel. Vattentemperaturen
på lekområdena borde under den första sommaren inte få sjunka under en för ynglen kritisk
artspecifik nivå (Kuningas m.fl. 2019). Jord- och skogsbruk och dikningar bidrar till övergödning
och försurningsproblem. Felaktigt placerade vägtrummor över bäckar är vanliga problem vid
sjöar och glon, sönderkörda bäckar eller vägar som snör av sjöar och avrinningsområden kan ge
mindre vattentillrinning och öka igenväxningen. Även dikning av våtmarker och vattendrag kan
ge problem.

Bild 20. Lekplatser (flador, glon och träsk) samt speciellt gynnsamma yngelproduktionsområden för
abborre (velmu).

Enligt Lukes undersökning (Olin & Veneranta 2020) vandrar de flesta abborrar endast 5 – 10
km från lekplatsen. Därför borde ett system med fungerande lekplatser finnas inom ett
avstånd på max 10 km från varandra.
Fiskeriområdet har tidigare gjort inventeringar och restaureringsförslag för Backfladan i Replot,
Hemträsk i Koskö, Kastbälgen i Västerhankmo, Storträsket i Brändövik, Kvarnbäcken i Voitby.
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Inom andra projekt (Kvarken Flada, Flisik, LUKE) har utredningar eller restaureringar gjorts för
Kökmokanalen i Petsmo, Stor- och Lillträsk i Oravais, Strömsvik i Oravais, Globäckfladan i
Vallgrund, Ängelholmspotten i Vallgrund, Verkvikfladan och Bredgrund i Iskmo, Backfladan i
Replot.
Av de inventerade objekten har följande restaurerats de senaste åren: Kökmokanalen,
Kvarnbäcken, Stor- och Lillträsk, Strömsvik, Ängelholmspotten, Globäckfladan, Verkvikfladan,
Bredgrund och Backfladan.
Följande flador och glon anses som speciellt produktiva och viktiga barnkammare för
framförallt abborren. De flador som är märkta med stjärna (*), har i olika undersökningar
listats som speciellt produktiva:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Backfladan*, Replot
Globäckfladan*, Vallgrund
Degerverksfladan, Vallgrund
Stråkfladan, Vallgrund
Djupörsvattnet, Vallgrund
Raggskärsfladan, Vallgrund
Papposfladan*, Söderudden
Käringssund*, Valsörarna
Bysund, Valsörarna
Verkviksfladan*, Iskmo
Hästängsfladan, Iskmo
Iskmo sund* och Grönvik fladan, Iskmo
Tärnesreven*, Panike
Västanfjärden-Kalskärsfjärden, Brändövik-Björköby
Bodvattnet*, Björköby
Trutörsfladan, Märaskär
Mellanfladan-Kulinkarfladan*, Mickelsörarna
Väntträsk och delar av Österö brunnen, Maxmo
Särkimo brunnarna, Maxmo
Strömsbäckens utlopp, Oravais

Målsättningen under programperioden är att upprätthålla vandringsvägar, restaurera förstörda
lekplatser samt bevaka åtgärder som försämrar vattenkvaliteten.
Gösen leker i Kyro älvsmynningsområde och i de utanförliggande fjärdarna (bild 21). Göshannen
stannar i lekområdet och sköter om rommen och vaktar rom och yngel mot predation. Eftersom
lekområdet är begränsat och ett alltför kraftigt fiske kan äventyra yngel-produktionen om
göshannarna fiskas bort, fredas det centrala yngelproduktionsområdet under juni månad. Dock
är det till stor del temperaturförhållanden under vår och försommar som ger största variationen
i yngelproduktionen. En varm vår och försommar ger högre överlevnad, snabbare tillväxt och
således en högre yngelproduktion.
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Bild 21. Gynnsamma områden för gös enligt Velmu-undersökningen. Ju mörkare blått desto lämpligare
område och större sannolikhet att hitta yngel av gös (Velmu 2007-2014).

Inom området finns två olika former av sik. Långgrunda vidsträckta sandstränder är de mest
produktiva områdena för den havslekande sikens yngelproduktion. Dylika finns i de norra
delarna av Fiskeriområdet (bild 22). Den havslekande siken som leker i Kalajoki-VexalaMickelörarnas område utgör enligt LUKE’s utredning en egen genetiskt grupp av naturligt
förökande havslekande sik (Koljonen et al 2019)
Lekande bestånd av storsik finns inom området på några fåtal platser. Dessa områden märks
inte ut på grund av deras utsatthet.

Bild 22. Gynnsamma områden för havslekande sik enligt Velmu-undersökningen. Ju mörkare blått desto
lämpligare område och större sannolikhet att hitta yngel av sik (Velmu 2007-2014).
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2.4. Åtgärder för vård av fiskbestånden och utvecklandet av fisket
2.4.1. Förslag på åtgärder för regional reglering av fisket
2.4.1.1 Regleringar enligt Lag om fiske 53 § som införs genast
Inom planeringsområdet leker gösen i Kyro älvs mynningsområde och utanförliggande fjärdar.
Inom området har gällt förbud för fiske av gös från och med år 2000, syftet har varit att skydda
gösen under dess lekperiod i juni. Stammen är en av de nordligast förekommande naturligt
lekande stammarna och den har ett relativt begränsat lekområde. Gösen är en värdefull fiskart
inom området med ekonomisk betydelse både för kommersiella fisket och fritidsfisket. Då
lekområdet är begränsat kan ett alltför kraftigt fiske under lektiden äventyra stammens
fortbestånd. Enligt uppgift från delägarlagen har gösbeståndet ökat och fredningen har en
positiv effekt på gösstammen. Fiskeriområdet anser det vara skäl att fortsätta fredningen av
gösen under juni månad.
Enligt Lag om Fiske 379/2015 är det inte mera möjligt att freda enbart gösen. Därför föreslår
fiskeriområdet att NTM-centralen inför ett totalförbud för fiske inom på det på kartan (bild 23)
inritade området mellan 1.6–25.6 under två års tid med stöd av lag om fiske 53 § punkt 2.
Förbudsområdet ligger inom Vassor bys, Västerhankmo, Österhankmo, Maxmo kyrkobys,
Kärklax bys samt Tottesund delägarlags vattenområden. Området är ca 1000 ha och Vassor,
Maxmo och Tottesund har de största vattenområdena inom förbudsområdet, de övriga
delägarlagens andelar är ringa till arealen.
Efter två år utvärderas begränsningen och ifall det gjorts ändringar i lag om fiske, så att det är
möjligt att förbjuda fiske av endast en fiskart ändras förbudet till att gälla enbart gösen och
förbudsområdet utvidgas till tidigare omfattning.

Bild 23. Vattenområde där allt fiske förbjuds årligen under tiden 1 – 25.6 för att garantera gösens
yngelproduktion. Förbudsområdet tar i beaktande det kommersiella fisket efter braxen under
vårperioden, området strax utanför dansbanan på Maxmo Kyrkobys vattenområde undantas från
förbudet på grund av att det är ett populärt ställe där barn och ungdomar metar.
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För siken införs ett minimimått på 30 cm för att skydda siken på uppväxtområden. Södra KustÖsterbottens fiskeriområde har redan infört minimimått på sik på 30 cm genom Närings-, trafikoch miljöcentralens beslut. Minimimåttet är i kraft hela året och gäller allt fiske efter sik.

2.4.1.2 Begränsningar av allmänna fiskerättigheter 54 §
För att skydda de mest värdefulla lekplatserna för vårlekande fisk är det skäl att införa
handredskapsfiskeförbudsområden för vissa lekområden. Fiskeförbud för handredskapsfiske
gäller fiske under perioden 1.3–15.5 och förbudet bör även gälla områden utanför,
vandringsvägar samt själva lekplatsen. Dylika områden är speciellt viktiga lekplatser och där ett
alltför hårt handredskapsfisketryck kan äventyra lekfiskbeståndet av framförallt abborren.
I första hand införs fiskeförbud för följande lekplatser Bodvattnet och Karlskärsfjärden,
Björköby, Backfladan, Replot och Djupören, Vallgrund. För övriga viktiga lekplatser i kapitel 2.3.6
görs en utvärdering av fredningsbehovet ifall fisketrycket ökar markant. Fiskeförbudet söks skilt
av delägarlagen, berörda eller av fiskeriområdet.
Delägarlagen rekommenderas införa förbud för nätfiske och annat fiske inom samma områden
under förbudstiden, ifall områdena är sådana att där förekommer dylikt fiske.

2.4.1.3 Regleringar enligt Lag om fiske 53 § som utreds närmare och införs senare
För olika fiskarter kan tas i bruk minimimått i fisket, även maximimått kan utredas om man vill
skydda stora individer i ett lekbestånd. Genom minimimått eller genom att skydda stora
individer kan man även förhindra att ett fiskbestånds storleksfördelning minskar över tid.
Fiskeriområdet utreder även behovet av att införa minimimaskstorlek på 40 mm för abborrfiske
eller ett minimimått på abborren (23 cm).
Abborrbestånden inom området är maximalt utnyttjade och det kommersiella abborrfiskets
fångster borde förskjutas så att större andel av fångsten sker under sommaren.
Olin & Veneranta 2020 rekommenderar i sin rapport för abborrfisket följande:
• I reglering av abborrfisket bör man observera kända lekområden för abborren, t.ex. Velmu
produktionsområdeskartor, eller om möjligt, på basen av noggrannare utredningar, och
reglera fisket lokalt i dessa verkningsområden (t.ex. 10 km radie från lekområden).
• Speciellt bör man på fiskeriområdes- och delägarlagsnivå uppmärksamma speciellt
abborrfångstens tidpunkt. Sensommarens fångster har försvagats under de senaste åren, och
en delorsak är kraftigt fiske efter stora abborrar under våren.
På basen av rekommendationen utreder fiskeriområdet sådana lekområden för abborre där det
kan vara skäl att införa totalförbud av fiske från islossningen till 31 maj med stöd av lag om fiske.
Många delägarlag har redan egna fredningsområden för viktiga lekplatser.

2.4.1.4 Reglering av fisket och införande av förbudsområden för att skydda den havslekande
harren
Fisket efter havslekande harr är förbjudet genom förordning. Beståndet av havslekande harr
inom fiskeriområdet är extremt svagt om det alls finns kvar. De senaste observationerna av harr
har gjorts kring Replot. Observationerna är så fåtaliga och spridda att det inte är möjligt att ge
rekommendationer på basen av dem. Fiskeriområdet planerar att återinföra ett lekbestånd av
harr i samarbete med myndigheterna.
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För att minska på dödligheten och förbättra resultaten av utplanteringar bör de områden där
harren planteras ut och leker skyddas genom att införa fiskeförbud för att minska på
harrstammens dödlighet som bifångst i annat fiske.
Genom inrättande av förbudsområde skyddas områden där harren leker, områden där harryngel
planeras ut, områden där moderbestånd fiskas, kända naturliga lekområden och iståndsatta
lekområden. Potentiella lekplatser och andra motsvarande områden bör utredas innan
förbudsområden införs. Projektet med att återinföra harr har ännu inte startat och den
nuvarande Förvaltningsplanen för harr skall uppdateras av myndigheterna. Därför ges i denna
plan inga förslag på specifika förbudsområden eller tas med kartor över tidigare kända lekplatser
(se kapitel 5 om harren).
Förbudsområden införs i samarbete med delägarlagen enligt rekommendationer i
Förvaltningsplanen för harr. Fiskeförbudet bör omfatta allt fiske. Begräsningarnas inverkan samt
fortsättning på förbudsområden granskas på basen av uppföljning av deras verkan.

2.4.1.5 Rekommendationer till delägarlagen och personer som fiskar
Fiskeriområdet rekommenderar att man släpper tillbaka stora individer av abborre och gädda i
allt fiske. För abborren individer över 1 kg och för gädda individer över 80-90 cm.
Stora individer är speciellt värdefulla då deras romkorn har en bättre överlevnad än mindre
individers.

2.4.1.6 Enligt lag om fiske gällande bestämmelser i Kvarken
Enligt förordningen om fiske är allt fiske av naturligt lekande öring förbjudet och i havet är det
inte tillåtet att fiska öring med flytnät, det vill säga nät som sätts ut vid vattenytan eller närmare
än 1,5 m från vattenytan.
Enligt förordning om fiske gäller följande fångstmått i havet i Kvarkenområdet: lax 60 cm, öring
med bortklippt fettfena 50 cm, gös 40 cm
Harr i havet är fredad hela året
Nejonöga fredad 1.4 – 15.8
Kräfta fredad 1.11 – 21.7 kl. 12

2.4.1.7 Förslag till ändring av lagstiftningen på nationell nivå enligt Lag om Fiske 40 §
Fiskeriområdet har enligt tidigare lagstiftning fredat enbart gösen i Kyro älvs mynningsområde.
Fredningen av gösen är en accepterad metod i området för att skydda ett begränsat bestånd.
Med nuvarande lagstiftning är det inte mera möjligt att regionalt freda enbart en fiskart.
Genom att införa totalförbud för fiske, som är den enda möjligheten enligt nuvarande
lagstiftning, förbjuds även i onödan sådant fiske, som det inte är nödvändigt att förbjuda för
att uppnå målen med fredningen. Fiskeriområdet framställer att den nationella lagstiftningen
ändras så att det är möjligt att freda enbart en fiskart även genom regionala begränsningar.

2.4.2. Plan över restaureringsåtgärder
Målsättningen med restaurering av lekplatser är att i första hand upprätthålla vandringsleder,
samt att restaurera förstörda lekplatser. Fiskeriområdet gör upp en åtgärdslista (bilaga 2) över
kända objekt, som är i behov av restaurering. För dessa objekt gör fiskeriområdet upp
restaurering- och åtgärdplaner med planerade restaureringsåtgärder och målsättning under
programperioden. Fiskeriområdet söker finansiering samt diskuterar med berörda markägare
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och söker om åtgärdstillstånd. Genomförande av restaureringar är beroende av finansiering och
tillstånd av markägarna.
Fiskeriområdet deltar även aktivt i uppdateringen av den tidigare fisklekplatsrapporten
Wistbacka och Snickars 2000, nya lekplatser som inte finns med i tidigare rapport bör fås med.
Fiskeriområdet kommer att fortsätta med att söka efter och restaurera bäckar för anläggande
av lekplatser för harr och havsöring.
Fredning av lekplatser kan även vara ett sätt att garantera fiskreproduktionen. Ett kraftigt
fisketryck kan påverka mängden fisk som kommer in till flador för lek, vilket leder till minskning
av fiskbestånden. Genom fredningar regleras fisket både utanför och inne i flador och sjöar.
Fredning är i dagens läge svår och byråkratisk att genomföra, myndigheterna bör underlätta
processen med fredning av den allmänna fiskerätten eftersom det inte finns andra möjligheter
för vattendelägarlagen att freda lekplatser.

2.4.3. Plan över utsättning av fisk
Enligt Lag om Fiske 74 § är det tillåtet att plantera ut fisk i ett vattendrag endast om en fiskart
eller bestånd av en art nämns i nyttjande och vårdplanen.
Inom området finns inga utplanteringar baserade på ålägganden. De fiskutsättningar som görs
sker med privata medel.
Utsättningar av havsöring fortsätter som tidigare och utsättningarna behövs för att vi skall ha
ett fiskbart bestånd inom området. Alla havsöringsyngel som sätts ut skall vara fenklippta. För
uppföljningen skulle det vara bra att märka de utsatta havsöringsynglen under ett par års tid.
Utsättning av vandringssik fortsätter som tidigare för att stöda det kommersiella fiskets fångster.
I första hand används en stam av Malax siken, som är en lokal havslekande storvuxen sikstam.
Ifall det hittas finansiering är fiskeriområdet intresserad av att förstärka den egna Kyro älvs
sikstam och använda den för sikutsättningar i Kyro älvs influensområde.
Bäcköring och insjööring är för utsättning i åar och insjöar. Utsättningarnas resultat bör följas
upp.
Av gösen har hittills utplanterats Pyhäjärvi stam, fiskeriområdet ersätter utplanteringarna med
en havslekande stam genast det är möjligt.
Gädda och lake är livskraftigt och utsättningar behövs inte för tillfället för att upprätthålla dessa
bestånd. Men ifall bestånden av någon anledning skulle krascha vilket skett tidigare till exempel
på grund av försurning av lekplatserna, bibehålls möjligheten att även plantera ut dessa.
Tidigare har det gjorts försök att plantera ut lax i Kyro älv, det är inte aktuellt för tillfället, men
ifall älvens vattenkvalitet skulle förbättras i framtiden och vandringshinder avlägsnas, kan det
finnas intresse för utplantering av lax, samma gäller även för flodkräfta.
Beståndet av den havslekande harren återinförs och stärks genom utplanteringar under ett
flertal år. Harryngel planteras ut på områden där det tidigare funnits naturliga bestånd av
havslekande harr samt på områden som iståndsätts för harren. Hur utsättningarna lyckas bör
följas upp och vid behov görs ändringar i planen och vilket bestånd som används vid
utplantering.
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Fiskart
Havsöring
Bäcköring
Insjööring
Vandringssik
Gös
Gädda
Lake
Lax
Harr
Flodkräfta

Bestånd som används
Storå ås stam (Isojoki kanta)
Rautalampi
Rautalampi
Malax å sik, Iijoki stam, Kyro älvs stam
Pyhäjärvi, helst havslekande stam
Havslekande stam
Bottenvikens bestånd i Kyro älv
Havslekande stam från Iijoki, Krunni
Frisk flodkräftstam

Tabell 3. Fiskart och vilket bestånd som bör användas vid utplanteringar inom fiskeriområdet.

2.4.4. Naturnäringsdammar
Sandfladan naturnäringsdamm i Vallgrund upprätthålls av Vallgrunds fiskargille och Norra-Södra
Vallgrund delägarlag. I naturnäringsdammen läggs årligen ut nysskläckta sikyngel. Ynglen fiskas
med ryssjor på hösten och de försträckta ynglen planteras ut inom Vallgrund-ReplotBjörköbyområdet. Under perioden 2002 – 2019 har man sammanlagt lycktas producera
1 097 000 stycken försträckta sikyngel.
Under åren 2019-2020 har naturnäringsdammen haft problem med förekomst av storspigg och
produktionen av försträckta sikyngel har varit liten.
Bäcken upp till Sandfladan är stängd för fiskvandring, men via den släpps årligen ut en sikyngel
direkt till Revöfjärden. Problemet nu är att mynningen börjar vara igenväxt och borde rensas
upp.
Målsättningen med Sandfladan är att försträckningen av sikyngel fortsätter och att bäckens
nedre lopp rensas upp från vattenväxtlighet under planeperioden.

2.4.5 Förslag till hantering av skarv och säl
För att kunna uppfylla delmål 3 behövs en reducering av sälstammen gällande både gråsälen
och Östersjövikaren. Fiskeriområdet tar initiativ för att utveckla jakten i samarbete med
jaktföreningarna. En viktig åtgärd för att öka jaktintresset är att få bort EUs förbud mot
försäljning av sälprodukter.
Fiskeriområdet arbetar för att jakt på gråsäl och även Östersjövikaren skall vara tillåtet på
Kvarkens naturskyddsområde om detta inrättas. Dessutom bör det vara tillåtet att inom
naturskyddsområdet ta iland på grynnor för att kunna jaga gråsäl och östersjövikare från fast
mark. Det är tydligt att vikaren är lika skadlig för fisket i Kvarkenregionen som gråsälen, i den
inre skärgården och speciellt vintertid ställer vikaren till större skador på fisket än gråsälen.
Ingendera av sälarterna är mera hotade och därför anser fiskeriområdet att sälskyddsområdet
på Snipansgrund-Medelkallan kan tas bort. Redan 2004 konstaterades att sälskyddsområdet har
stor inverkan på sikfångsterna och sälen gör stora skador på fiskebragder inom området
(Kauppinen & Harjunpää 2004)
Skarvbeståndet bör fås ner på en hållbar nivå med tanke på lekbestånden av abborre, det
kommersiella fiskets fångster, fiskemöjligheter och fångster för fritidsfisket, samt skarvens
eventuella konkurrens om födan med rovfisken (gädda). Fiskeriområdet anser att antalet
häckande par inom Kvarkens fiskeriområde bör fås ner till 2014 års nivå, inga nya kolonier tillåts
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och antalet häckande par i de nuvarande kolonierna får inte överstiga 250 par/koloni. De
åtgärder som föreslås i Skarvarbetsgruppens rapport 2017 genomförs med begränsning av
antalet kolonier i Oravais-Monåfjärden till högst 2 med en större och en mindre koloni. Inom
Revöfjärden och Kyro älvs vattenområden tillåts inga skarvkolonier.
Nya kolonier hindras att etablera sig genom av myndigheterna tillåtna metoder. Storleken på
nuvarande kolonier fås ner genom åtgärder som oljning av ägg under flera år.
Ökning av bestånden av skarv och vikare på havsharrens levnadsområden kan hota lokala
naturliga bestånd samt försök att återinföra harren genom ett ökat predationstryck på harren.
Skarvens och sälens förekomst och predation på havsharrens fiskeförbudsområden bör följas
med och vid behov bör det vidtas åtgärder för att reglera skarv- och sälstammarna på områden
som är fredade för havsharren. Åtgärder bör även vidtas i den närmaste omgivningen till dylika
områden och häckande skarvkolonier bör inte tillåtas i närheten av områden som är fredade
som lek-, utsättningsplatser och uppväxtplatser för harren. Speciellt uppmärksamhet bör riktas
till förekomst av säl under lektiden på områden där det förekommer moderfiskbestånd och som
är kända och fredade lekområden för harr.
Åtgärderna mäts genom att följa upp utvecklingen av fiskfångster och utvecklingen av
lekbeståndet av abborre i vissa utvalda vattendrag. Ett dylikt vattendrag kan vara Globäckfladan
i Vallgrund där det finns tidigare yngelnotningar att jämföra med.

2.4.6 Utvecklingsprojekt för fisket
För att uppnå delmålen i planen söker fiskeriområdet om pengar samt administrerar projekt
som har som avsikt att minska skador av säl och skarv, upprätthålla strukturer som underlättar
för fritidsfisket och för det kommersiella fisket och utvecklar försäljningen av fisketillstånd samt
informerar om fisket för att väcka intresse eller för att undvika konflikter mellan grupper.
Konkreta utvecklingsåtgärder som har diskuterats för fritidsfisket är biljettautomat för fiskekort,
telefonapp för betalning, video med informationsmaterial till pilkfiskare om abborrbeståndet,
utvecklande av egna eller delägarlagens hemsidor för bättre information bland annat om var
man får köpa flera spötillstånd.
Fiskeriområdet avser även genom projekt följa upp lekbeståndet och yngelproduktionen av
abborre som stiger till ett bestämt lekområde (t ex Globäckfladan) och göra upp
restaureringsplaner för fisklekplatser samt restaurera fisklekplatser.
Pengar för olika projekt söks bland annat från Leader, befrämjandemedel för
fiskerihushållningen och NTM-centralens understöd för genomförande av vattenvård och
havsvård samt vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder.
Syresituationen i Klobbfjärden försämras vintertid och är speciellt svår under stränga vintrar
med tjockt och långvarigt istäcke. Detta försvårar för yrkesfisket på vattenområdet då fiskarna
dör i näten. För att förbättra syresituationen men även tillgängligheten med båt till Klobbfjärden
anser fiskargillet och delägarlaget att broöppningen över Storströmmen i Söderudden bör
breddas och fördjupas.

2.5. Plan för hur uppföljning av fisket och fiskbestånden skall genomföras
Det kommersiella fiskets fångster följs i första hand upp genom den officiella fångststatistiken
per fångsruta som fås av LUKE. Fritidsfiskets fångsutveckling följs upp genom den statistik som
baseras på LUKE’s fångstuppföljning.
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Uppföljning av fiskbestånden behövs för att kunna följa upp beståndens utveckling. Men kan
även användas för att påvisa skador orsakade av miljöförändringar eller arter. Därför skulle det
vara viktigt att få en pålitlig fångstuppföljning för flera delområden. Fiskeriområdet utreder
intresset för fångstbokföring för vissa speciellt utsatta områden. Till exempel för Vallgrund och
Oravais skulle det vara viktigt med en fångstuppföljning för att påvisa eventuella skador av skarv
på fångsterna. Fiskeriområdet följer med utvecklingen av Oma Kala-tjänsten för att se om den
kan användas för fångstuppföljningen.

3.

Plan för delområde 2; älvar, åar och större sjöar

3.1. Kyro älv, Kimo å, Vörå å, Kalapää träsk, Röukas och Keskis träsk, Karperö fjärden
3.1.1. Kyro älvs vattenområde
Kyro älv är landskapets största älv och har en största längd på 200 km av vilket huvudfåran utgör
147 km. Kyro älvs mynningsområde är stort och det är både ett värdefullt fågelvatten och ett
viktigt reproduktionsområde för fisk. Avrinningsområdet är 4 920 km med endast 1,3 % sjöandel,
med andelen jordbruksmark är 25 % och skog 64 %. Då sjöandelen i avrinningsområdet är litet
och de flesta våtmarker och stora delar av skogsmarken är dikade har älven en kraftig växling i
vattenföringen, med en medelvattenföring på 44 m³/s i nedre loppet. I älven finns sex kraftverk,
av vilka det i Voitby finns inom området och det är även det minsta kraftverket i älven. Voitby
kraftverk har inga fiskeriekonomiska ålägganden.
I Kyro älv har under åren 1968 - 2004 förverkligats omfattande vattendragsarbeten för
översvämningsskyddet. Till arbetena har hört vattendragsrensningar, invallningar,
pumpstationer, uträttning av fåror, konstgjorda sjöar, regleringsdammar och kraftverksbyggen.
Älven rinner till stora delar igenom ett så kallade alunjordområde (sulfatjordar). Dessa marker
som avlagrades under Litorinatiden innehöll höga halter av bl. a. metallsulfider och kvävehaltiga
föreningar. Så länge sedimenten hålls under havsytan eller under grundvattennivån utgör de
inget problem. Torrläggningen av odlings- och skogsmark leder till att grundvattennivån sänks
och sulfider som finns i jorden kommer i kontakt med luftens syre och oxideras. När de oxiderade
markerna kommer i kontakt med vatten löser sig sulfater, vätejoner, metaller och
kväveföreningar och sköljs ut i vattendragen som försuras. Hösten 2019 var pH lågt i älven, i
Skatila uppmättes som lägst 4,9, så lågt har inte pH i älven varit sedan 2010 (Tolonen 2019).
Orsaken till de låga värdena beror på tidigare års torra somrar.
Kyro älv är ett starkt jordbruksområde och jordbruket är älvens största belastare av
näringsämnen, för fosforns del stor jordbruket för 61 %. Jordbruket påverkar väsentligt också
älvens surhetsgrad eftersom största delen av åkrarna nedanför Ilmajoki är så kallade
sulfatjordar. De största punktbelastarna av Kyro älv är de kommunala reningsverken och
torvtäkter, men deras belastning är i dagens läge endast 5 % av totalbelastningen av fosfor.
Kyro älvs delta är det viktigaste lek- och yngelproduktionsområdet i Kvarkenregionen och
fiskproduktionen är starkt beroende av variationer i älvens surhetsgrad.

3.1.2. Fisket och fiskbestånden i Kyro älv
Inom ramen för åläggandeuppföljning av vattendragsarbeten utför NTM-centralen provfiske,
elfiske i forsar, fiske av Kyro älvs sik och yngelnotning i älven och mynningsområdet.
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I Kyro älv finns ett mångsidigt fiskbestånd och i de provfisken och yngelnotningar som utförts
nedan om Voitby och i mynningen har man erhållit abborre, gädda, tånglake, lake, löja, stäm,
mört, gärs, småspigg, braxen, gös, sik, björkna och id. I älven förekommer även nejonöga.
Mörten dominerar fångsterna både till antal och vikt följt av braxen. Högre upp i älven har man
även fått stensimpa och öring.
Fisket i älven är småskaligt och närmast handredskapsfiske. Nejonögon fiskas i små mängder i
Voitby med mjärdar.

3.1.3. Delmål och åtgärder i Kyro älv
Kyro älv är viktig för fiskbestånden i området och en förbättrad vattenkvalitet i älven skulle
avsevärt kunna öka de fiskbara beståndens storlek på ett brett område. Fiskeriområdet verkar
för att åtgärder planeras i älvens avrinningsområde som förbättra vattenkvaliteten och minskar
på den sura belastningen från alunjordar. Vattenvårdens åtgärdsprogram för 2022-2027. I
förslaget till vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram för Kumo älv-SkärgårdshavetsBottenhavets vattenvårdsområde 2022-2027 finns åtgärder som syftar till att förbättra
vattenkvaliteten och åtgärda framförallt diffusbelastning, strukturella förändringar och de
problem med sura sulfatmarker som förekommer tidvis.
Inom fiskeriområdet finns två dammar, den nedre dammen vid Voitby fors utgör ett
vandringshinder och genom att åtgärda den kunde man ge Kyro älvs sik möjlighet att nå nya
fortplantingsområden högre upp i älven. Åtgärden skulle sannolikt även förbättra för älvens
bestånd av nejonöga. Enligt den nationella fiskvägsstrategin är åtgärder som främjar den
naturliga fortplantningen ändamålsenligt och till och med nödvändigt för att bevara den
biologiska mångfalden och ett vandringsfiskbestånd som förökar sig naturligt kan producera en
stor mängd yngel.
Dammen vid Hiirikoski kraftverk har försetts med en fisktrappa.
Delmål: Förbättring av älvens vattenkvalitet och att få dammen i Voitby fors vandringsbar är de
viktigaste delmålen. Fiskeriområdet är även intresserad av att stärka älvens eget sikbestånd och
fiskeriområdet avser utreda möjligheterna att bygga upp ett eget moderfiskbestånd av Kyro älvs
sik.

3.2.1. Kimo å
Kimo å är 18,4 km lång och rinner upp i Röukas träsk, dess avrinningsområde är 196 km² med
2,2 % sjöandel. Till ån rinner också utflödet från Kalapää träsk samt Munsolbäcken och
Hypbäcken. Fallhöjden till havet är ungefär 35 m och forsarna ner till havet har utnyttjats för
vattenkraft under tidigare århundraden. I ån finns 5 dammar av vilka 4 utgör totala
vandringshinder. Det mest kända torde vara dammarna vid Kimo bruk, där ett järnbruk startade
på 1700-talet. Ån kantas till stora delar av åkermark och den rinner i sin helhet genom sura
alunjordsområden vilket präglar dess vattenkvalitet.
Ån mynnar i Norrfjärden i Oravais. Mynningsområdet är ett viktigt lekområde. I ån kan
förekomma någon enstaka gädda och abborre, men ån har inget eget fiskbestånd. I nedre delen
av ån har fiskargillet planer för utveckling av fisket. Fiskargillet lägger ut kalksten i ån vid
masugnsområdet, åtgärden har pågått under flera års tid och kommer att fortsätta.
Det pågår planering för sökande av tillstånd för dikning av delar av Kimo å och tillståndsprövning
i vattendomstolen för att hantera översvämningsriskerna.
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Delmål och åtgärder i Kimo å: Förbättrande av vattenkvaliteten och fortsatt kalkning av ån,
utvecklande av fisket om vattenkvaliteten och andra planerade åtgärder möjliggör detta.

3.3.1. Vörå å
Vörå å är 38 km lång och hela avrinningsområdet är 222 km². Sjöprocenten är endast 0,04 %
vilket leder till kraftiga variationer i vattenflödet, flera små bäckar mynnar i ån bland annat
Marabäcken från Djupvattenträsket i Karvat. Vörå å har rensats fler gånger. I mellersta och nedre
loppet rinner ån genom ett flackt och vidsträckt odlingsområde. Vattenkvaliteten i ån är mycket
dålig och beror på många faktorer. Tidvis är pH så lågt som 4 och åns vatten är starkt eutrofierad
det vill säga har mycket höga halter av närsalterna fosfor och kväve. I åns avrinningsområde har
utförts omfattande skogsdikningar och detta tillsammans med å-rensningar frigör sura
substanser ur markerna. Numera är den enda punktbelastningen i ån Vörå kommuns
avloppsreningsverk.
Vörå å har inget eget fiskbestånd och det sura vattnet från ån påverkar de utanförliggande
fjärdarnas yngelproduktion negativt. Under vårflödet sjunker åns pH-värde regelbundet till 4,2 4,4.
Delmål: Förbättring av vattenkvaliteten i åns avrinningsområde

3.4.1. Karperö fjärden
Karperöfjärden är en 312 hektar stora sjö i Korsholm, en liten bit söder om sjön ligger Smedsby
centrum och på sjöns västra sida i dess omedelbara närhet ligger Karperö by. Karperöfjärdens
utloppsbäck Strömmen är ca 5 km långt och har sin början i sjöns nordvästra hörn och mynnar
ut i havet nära Slumpviken. Karperöfjärden är grund, medeldjupet är ca 1 m och största djupet
3 m. Avrinningsområdet är 27 km² och är till största delen beläget på sjöns östra sida.
De centrala problemen som berör Karperöfjärden är övergödning, försurning samt i vissa delar
igenväxning. Via bäcken stiger vårlekande fisk upp från havet och den byggda dammen vid
Strömmens upplopp fungerar bra för fiskstigning. Karperöfjärden är en viktig fisklekplats.
Följande fiskarter finns i Karperöfjärden: gädda, abborre, mört, id, löja, braxen, ruda och gers.
Före fiskdöden år 1966 förekom också lake i sjön. Genom utplanteringar har man försökt
återinföra lake i sjön och på 1990 talet inplanterades också sik och 2013-2014 planterades ut
gös i sjön. Siken växte sig snabbt stor, men någon föryngring lyckades inte, varför det inte mera
finns sik i sjön. Det finns inga rapporter om hur utsättningarna av gös lyckats. Myndigheterna
har år 2021 planterat ut 3 000 st ålyngel i sjön som ett led i att förbättra ålstammen i Finland.
Karperöfjärden har en stor betydelse för områdets rekreation och fritidsbruk. Fisket i sjön är
litet. Vintertid besöks området av pilkfiskare och sommartid är det främst ungdomar som ägnar
sig åt kastspöfiske.
Delmål: Under planeringsperioden utreds om det finns förutsättningar för inplantering av
flodkräfta i sjön.

3.5.1. Kalapää, Keskis och Röukas träsk
Dessa tre träsk förvaltas av Rökiö-Röukas fiskelag. Röukas träsk är en 325 ha stor sjö med ett
maximalt djup på 8-9 m och ett medeldjup kring 3,5 m, sjön har mörkt humusrikt vatten, den är
näringsrik och har haft problem med försurning. Avrinningsområdet är ca 50 km² och omfattar
bland annat två torvproduktionsområden. Keskis träsk 110 ha strax söder om är förbunden med
Röukas träsk via Dammbäcken, Keskis träsk har ett jämnt djup kring 2 m. Kimo å får sin början i
norra delen av Röukas träsk där en dammbyggnad reglerar vattennivån i träsket. I vattenvårdens
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åtgärdsprogram hör Röukas och Keskis träsk till programmet för restaurering av små övergödda
sjöar.
Följande fiskarter förekommer i träsken: gädda, abborre, mört, braxen, lake, id, gers. Gösen och
insjöring samt flodkräfta har planterats i sjöarna. Men man har inte sett några resultat av
inplanteringarna av gös och insjööring. Träsken har alla ett starkt bestånd av gädda och även
abborre, mörten ökar i Keskis och Röukas träsk. Sjöarna har problem med vattenväxtligheten
och man klipper växter årligen i Röukas träsk, i Keskis ökar näckrosens utbredning.
Kalapää träsk 81 ha och har ett största djup kring 3 m och ett medeldjup kring 1,20–1,50 m.
Träsket har problem med igenväxning och syrebrist vintertid, problemen kan härledas från att
tidigare torrläggningsarbeten har minskat träskets avrinningsområde. Den minskade
tillrinningen har gjort att träsket förändrats, vattnets uppehållstid i träsket förlängts och
sedimentationen ökat. Belastningen på träsket utgörs av diffusbelastning från bosättning, jordoch skogsbruk. Vattennivån kan sommartid bli mycket låg och även syrehalten i träsket varierar
starkt under året och kan vintertid under isen vara mycket dålig.
Förutom problemen med vattenkvaliteten är ett annat problem det minskande antalet fiskare
och ointresse hos yngre att engagera sig i skötseln av fisket. Ägoförhållandena i Röukas träsk är
splittrade och det finns flera små okonstituerade vattenområden. Intresset för att lägga dem
under ordnad förvaltning eller sammanslå områden är sannolikt litet.
Fisket i träsken minskar. Fiskelaget säljer årligen kring 140 fiskekort, men uppskattar att antalet
aktiva fiskare är 10-20 personer. Under vinterhalvåret förekommer pilkfiske främst i Kalapää
träsk, under sommaren besöks träsken sporadiskt av kastspöfiskare. Möjlighet att lägga ut båt
finns vid Röukas fritidsområde och vid Kalapää simstrand.
Delmål: ett mål är att ordna upp förvaltningen av de icke-konstituerade områdena och
sammanslå vattensamfälligheterna till större helheter. Fiskelaget är intresserat av att plantera
in gräskarp i sjöarna för att få bukt med vattenväxtligheten. Gäddbeståndet i Röukas träsk borde
beskattas hårdare.

4.

Övervakningsplan
Fiskeriområdet har en fiskeövervakningsplan som följs. Övervakningsplanen har godkänts av
styrelsen 25.5.2021. Övervakningsplanen uppdateras vid behov. Nedan ett sammandrag ur
planen.

4.1. Målen för fiskeövervakningen inom området
De viktigaste målen 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 fiskeriområdet. Målsättningen är att fiskeövervakningen ökar och att
fiskeområdet har två aktiva fiskeövervakare vilka kan övervaka fiskeriområdets egna beslut och
vilka vid behov eller på beställning kan fungera som fiskeövervakare över hela fiskeriområdets
vattenområde.

44
Övervakaren för dagbok över sina uppdrag och rapporterar i slutet av varje säsong skriftligt till
fiskeriområdet om övervakningen. Övervakarnas rapporter utvärderas av styrelsen och
övervakare vid ett gemensamt möte. Ur fiskeövervakarens rapport bör framgå åtminstone, antal
timmar, antalet granskade fiskare/redskap, antal personer som fiskat utan tillstånd, antal givna
anmärkningar, antal åläggande, antal brottsanmälan och omhändertagna redskap.
En person som fungerar som fiskeövervakare har genomgått utbildning och genomfört ett
godkänt prov för fiskeövervakare. Det är Närings-, trafik och miljöcentralen som svarar för
godkännande av fiskeövervakare. Fiskeriområdet ordnar så att fiskeövervakarna har en
uppdaterad utbildning och ordnar vid behov kurser i samarbete med övriga organisationer.
Övervakningsplanen gäller fiskeriområdets övervakning av allmänna bestämmelser i lag om fiske
t ex betalning av fiskevårdsavgiften och märkning av redskap samt beslut som gäller fiskeförbud
tagna av NTM-centralen.
Vattenägarna/medlemsorganisationerna kan ha egna beslut om hur fisket bedrivs på deras
områden. Fiskeriområdet övervakar dylika beslut endast på begäran eller regelbundet om ett
avtal om övervakning har uppgjorts mellan vattenägaren och fiskeriområdet. Delägarlagen kan
ge egna fullmakter åt godkända fiskeövervakare.
Fiskebrott är ett målsägandebrott ifall endast enskilds rätt kränkts, vilket betyder att en
allmänna åklagare inte får väcka åtal, om inte målsägande anmäler brottet till åtal. Det vore skäl
för delägarlagen/fiskerättsinnehavaren att på sina stämmor besluta om att fiskebrott på deras
vatten alltid leder till åtal. Då kan en fiskeövervakare lägga en kopia av beslutet till sin anmälan
om fiskebrott.
Fiskeriområdet har befullmäktigat 13 personer att fungera som fiskeövervakare för området
fram till 2022. Dessa är Eirik Österåker, Niklas Fågelklo, Mats Fågelklo, Stefan Sundvik, Reijo
Ruotsala, Ari Isosalo, Sten Källskog, Tom Källskog, Mats Norrgård, Mats Lövdahl, Andreas Holm,
Leif Svens och Harry Håkans.

4.2. Specificerad övervakningsplan för Kvarkens fiskeriområde
I vattendrag där den allmänna fiskerättigheterna begränsats hittar man information om
fiskebegränsningar på kalastusrajoitus.fi. Här finns information om de vattenområden som
omfattas av begränsningar för mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt lagen om fiske och
beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Myndigheten har markerat vattendragen för
vandringsfisk på kartan i webbtjänsten. I tjänsten finns också information om områden där det
råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen, om andra begränsningar av fisket i vattendrag för
vandringsfisk och närings-, trafik- och miljöcentralernas beslut om fiskebegränsningar enligt den
nya lagen om fiske.
Enligt NTM-centralens beslut finns det ett lax- och sikförande vattendrag inom fiskeriområdet.
Det är Kyro älv som även har en fiskled, fiskleden sträcker sig ut till Pudimofjärden (bild 24).
I Kyro älvs vattendrag gäller följande:
• Fritt mete, pilkfiske och spöfiske enligt 8 § i lagen om fiske är inte tillåtet i forsar och
strömdrag
• nätfiskeförbud 15.8 – 30.11 (bild 24)
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• förbud att hålla storryssja (bild 24)
• trål- och notningsförbud (bild 24)

Bild 24. Kyro älvs förbudszoner och fiskled. Nätfiskeförbudzonen röd med svarta kanter.
(källa: kalastusrajoitus.fi).

Övriga förbudsområden: Kraftverksdammar enligt lag om fiske får inte fiske bedrivas i kanal
som leder vatten till kraftverk eller på en sträcka etthundra meter nedanom dammbyggnaden
(LF 26 §).
• Hiirikoski kraftverksdamm i Kyro älv, Lillkyro.
• Kimo bruks övre och nedre regleringsdamm, Oravais
• Voitby kraftverksdamm, Voitby

Bild 25. Förbudsområde Voitby och Hiirikoski kraftverksdammar
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Lista på områden som är i behov av övervakning
Tidpunkt

Var/plats

tema/orsak

marsapril

Svedjehamn,
Björköby

1.3–15.5

Djupören,
Vallgrund

juni

Kyro älv +
mynningsområde
Hiirikoski damm

pilkfiske, mete och
handredskapsfiskeförbud,
abborren stiger upp för lek
till Bodvattnet
pilkfiske, mete och
handredskapsfiskeförbud,
abborren stiger upp för lek
till Djupörsvattnet
lekfredning, allt fiske
förbjudet
Totalförbud av fiske
nedanom damm, problem
med fiske, farligt område
ifall kraftverket startar.
Förbudstavlor slits ner.
fiskeövervakningsvecka/
betalning av
fiskevårdsavgiften

juniaugusti

juni

hela området

okt-nov

hela området

sikfredning

Tidsåtgång
6h

Ansvarig
övervakare

6h

6h

Leif Svens

5h

15 h

Leif Svens
Mats Lövdahl
Mats Norrgård
Ari Isosalo

15 h

Utöver de specificerade uppgifterna under rubriken tema/orsak utför fiskeövervakaren övriga
lagstadgade uppgifter (information, kontroll av fiskekort, redskapsmärkning) under
övervakningsresorna. Vid övervakningsuppdrag bör man vara minst två personer endera två
övervakare eller så en övervakare och en delägare.
Fiskeområdet genomför årligen en intensifierad övervakning över betald fiskevårdsavgift i juni.

4.3. Instruktioner och förfarande vid fiskeövervakning
Om person som bedriver fiske inte kan uppvisa bevis på erlagd fiskevårdsavgift
•

ges uppvisningsanmodan

Fiske under gösens fredningstid, under tiden det råder totalförbud för fiske inom ett begränsat
område. Påträffade redskap inom förbudsområdet avlägsnas. En brottsanmälan görs till
polisen och fiskeriområdets verksamhetsledare eller ordförande informeras
• paragraferna i lag om fiske följs gällande omhändertagande § 111, händelserapport §
117, och fiskeförseelse § 118
• nät påträffas som innehåller gös, näten avlägsnas och brottsanmälan görs till polisen
samt information till fiskeriområdets ordförande och verksamhetsledare (044-527
2314)
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Fiske på förbudsområden
•
•

Personen uppmanas sluta fiska inom området och släppa fångsten tillbaks
om uppmaningen inte följs eller samma person påträffas på nytt görs en
brottsanmälan

4.4. Avtal mellan medlemsorganisationer och fiskeriområdet
För närvarande finns inga avtal mellan fiskeriområdet och medlemsorganisationer om
överföring av övervakningsuppgifter eller andra uppgifter på fiskeriområdet.
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Beaktande av vandringsfiskar, hotade fiskarter och den biologiska
mångfalden i samband med de föreslagna åtgärderna
Havsöring finns numera kvar endast i 12 åar i Finland av vilka de flesta mynnar ut i Finska viken,
den närmaste ån med ett naturligt bestånd av havsöring i Österbotten är Lappfjärds-Storå å i
södra Österbotten. Havsöringen klassas som ytterst utrotningshotad. Fisket av havsöring inom
området sker på ett blandbestånd. Inom fiskeriområdet planteras årligen ut havsöring, vars
fettfena är bortklippt. Endast 10 % av den havsöring som fångas beräknas härstamma från en
naturlig population. Största delen av havsöringen fångas i havet endast en bråkdel fångas i åar
och älvar, en stor del fångas som undermålig under sitt första levnadsår.
I den nationella lax- och öringsstrategin föreslås flera åtgärder för att bevara och återupprätta
den naturliga havsöringsstammen. Dessa åtgärder förverkligas genom förordning och i
nuvarande förordning om fiske finns bestämmelser om minimimått, att havsöring som har
fettfena bör släppas tillbaka och förbud mot fiske av havsöring med flytnät.
I Kyro älv finns ett litet bestånd av vandringssik och i mynning leker ett bestånd av storvuxen
mynningssik. Den sik som stiger upp i Kyro älv följs årligen med på hösten. Fångsten mäts, vägs
och märks för att utreda vandringsvägar. Tidigare har siken även mjölkats på rom och
nysskläckta sikyngel har planterats ut i Voitby. Yngelnotning genomförs under våren för att
granska hur sikens naturliga förökning lyckas. Yngel av sik har hittats nedanom Voitby fors åren
2012, 2014 och 2016.
Havslekande harr förekommer fortfarande sporadiskt inom området, men den kan anses vara
ytterst utrotningshotad. Havslekande harren är totalfredad sedan 2016 i lagen om fiske. Före
1950-talet fiskades harr allmänt, men fisket upphörde redan på 1960-talet på grund av
minskning av beståndet, beståndet har fortsatt att minska och numera fångas endast enstaka
individer i Kvarken. Orsaken till minskningen kan vara en effekt av många faktorer, igenväxta
lekområden på grund av övergödning, predation, fiske och konkurrens med andra arter.
Luke har definierat speciella harrområden utgående från deras utbredning i havsområdet.
Kvarkens Fiskeriområde hör till utbredningsområde II Kvarken (Bild 26). Inom området vidtas
nödvändiga åtgärder för att trygga den havslekande harrens livscykel t.ex genom fredning av
lekområden.
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Bild 26. Havsharrens utbredning i Österbotten enligt Naturresursinstitutets (LUKE) fisk-atlas.
Forststyrelsen har gjort upp en skötselplan för havslekande harr, Kvarken utgör ett av tre
vårdområden i Bottenhavet där det förekommer harr. Målsättningen med skötselplanen är att
återupprätta och förstärka harrbeståndet i alla områden. Beståndet i Kvarken är svagast och det
kan vara för sent att få tag på moderfisk för att återinföra det egna harrbeståndet.
Fiskeriområdet stöder åtgärderna för återinförande av harren i Kvarken. Forststyrelsen kommer
att uppdatera skötselplanen.
Skötselåtgärder för havslekande harr:
- Utreder om det går att få tag på tillräckligt med moderfisk för att etablera ett eget
bestånd av harr (Fiskeriområdet 2020 och 2021)
- Inventering av harrens lekområden (Luke 2020)
- Utsättning av yngel från Krunni moderfiskbestånd (om inte får egen moderfisk)
(Forststyrelsen 2020 - ), etableras nya bestånd på några utvalda platser
- Uppföljning av utsättningarna, märkning av yngel
- Iståndsättning av lekplatser
- Fredning kring lekgrynnor i april-maj (vattendelägarlagen, fiskeriområdet)
- Övervakning (Fiskeriområdet)
Flodkräftan förekommer inte mera på sina tidigare utbredningsområden. Kräftpesten,
signalkräftan och försurningen av åar och älvar har försämrat dess livsmiljö och eventuella
bestånd av flodkräftan har försvunnit. Kräftpesten härjade i Kyro älv 1999 och efter det har
endast sporadiskt påträffats flodkräfta i övre delen av älven. I Kyro älvs övre del har även
inplanterats signalkräfta, ett bestånd som man nu försöker utrota. Den nationella kräftstrategin
2014 föreslås att kräftans livsmiljöer och bestånd skyddas, förvaltas och återupplivas inom
artens hela utbredningsområde. Flodkräfta som art skall ha så starka bestånd att den går att
nyttja och kräftfiske och konsumtion av kräftan ökar.
Flodkräfta finns inom området utplanterad i några sjöar. Vattenkvaliteten i våra åar och älvar är
inte sådan att det går att återinföra flodkräftan inom denna planeringsperiod. Inplantering av
flodkräfta i större sjöar kan fortsätta, speciellt om det visar sig att flodkräftan trivs och förökar
sig. Åtgärden är i linje med den nationella kräftstrategin.
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6

Beaktande av signalkräftan och övriga främmande arter
Inom planeringsområdet finns för närvarande inte främmande arter eller bestånd av signalkräfta
som skulle utgöra ett hot mot områdets naturliga fiskfauna. Fortsatt spridning av signalkräftan
förhindras genom upplysning och att det numera är förbjudet att plantera ut den. Den torde
inte utgöra ett hot mot flodkräftan, som endast finns utplanterad i några sjöar.
Eftersom främmande eller invasiva arter kan sprida sig till området gäller det att vara
uppmärksam på deras utbredning samt rapportera fynd av dylika.
Åtgärder:
– observationer av främmande arter anmäls till myndigheterna. Blankett för ändamålet finns
på www.vieraslajit.fi
– främmande fiskarter får inte användas som betesfisk
– Inom fiskeriområdet bör inte beviljas tillstånd för utplantering av signalkräfta
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Förslag till fördelning av den andel av de influtna
fiskevårdsavgifterna som ska användas för ägarersättningar
Fiskeriområdet delar ut ersättningarna till vattenområdets ägare enligt de anvisningar som finns
i KALPA-tjänsten. I tjänsten finns uppgifter om vattenområdets ägare, fastighetsregisternummer
samt varje vattenområdes areal. Fiskeriområdets verksamhetsledare har tillgång till tjänsten
som är avgiftsfri för fiskeriområdet. Det är önskvärt att varje delägarlag anmäler sina uppgifter
som delägarlagets namn, ordförande samt dennes kontaktuppgifter till Lantmäteriverket för att
få in rätt information i registret.
Den ersättning som delas ut till vattenägarna baserar sig på fisketrycket från det avgiftsbelagda
allmänna spöfisket samt från fiskeguideverksamheten, det vill säga det fiske som utövas med
kastspö eller trolling med ett spö. Pilkfiske och mete räknas inte in i fisketrycket.
I KALPA ges varje vattenområde ett värde utgående från fisketrycket. Värdena som ges är från 0
till 5, där 5 är det högsta värdet. För fiskeriområdet definieras ett basvärde. Basvärdet för
fiskeriområdet är 4. I karttjänsten definieras sedan de områden som avviker från basvärdet.
Värdet 0, ingen belastning, ges till stora djupa och öppna fjärdar eller till fjärdar i anslutning till
öppet hav, områden med fiskeförbud året om, områden som p.g.a. miljöproblem eller
igenväxning inte möjliggör fiske
Värdet 1, liten belastning, yttre områden kring holmar eller grunda och försurade områden med
lågt fisketryck
Värdet 2, måttlig belastning, yttre områden kring öar där det förekommer fiske periodvis t ex
havsöringsfiske, mellanområden mellan fjärd och kust
Värdet 3, medelstor belastning, kustvatten där det av någon anledning är mindre fisketryck än
övriga kustvatten
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Värdet 4, de flesta kustnära vatten
Värdet 5, stor belastning, områden kring broar eller andra områden där det även bedrivs ett
intensivt fiske från stranden
Fördelningen av ägarersättningarna behandlas årligen på fiskeriområdets stämma.
Vattenägarna kan genom beslut på den egna stämman ge fullmakt åt fiskeriområdet att behålla
pengarna. Fiskeriområdet använder då dessa pengar för fiskevattenvård. En årlig plan för
utsättning av fisk för ägarersättningarna godkänns på fiskeriområdets stämma.
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Intressebevakning
Övergödning och försurning förorsakar problem för fisket och för fiskens yngelproduktion.
Fiskeriområdet kan inte med egna åtgärder påverka eller åstadkomma förbättringar i
vattenkvaliteten. Fiskeriområdet försöker påverka tillståndet i havsområdet genom att delta i
samarbetsgrupper och genom att ge utlåtanden på åtgärder som påverkar miljöns tillstånd.
Fiskeriområdet deltar i planeringen för vatten- och havsvårdens åtgärdsprogram vilka
uppdateras med sex års mellanrum. Fiskeriområdet är även medlem i Kyro älvs fond för att
stöda vattenvårdsarbetet i Kyro älv.
De ökande säl- och skarvstammarna förorsakar stora problem för det kommersiella fisket och
skarven inverkar negativt på abborrbeståndet. Fiskeriområdet deltar aktivt i den regionala
skarvarbetsgruppen och arbetar aktivt för att införande av nya skyddsområden inte medför
ytterligare begränsningar i säljakt och fiske.
De åläggandeprogram som finns inom fiskeriområdet bör ge uppgifter om fiskbestånden och
fisket som kan användas vid planeringen av fisket.
Fiskeriområdet är medlem i Österbottens Fiskarförbund r.f. och försöker den vägen påverka
fiskeripolitiken och fiskerilagstiftningen gemensamt med andra fiskeriområden.
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Kommunikationsplan

9.1. Målsättning
För att fiskeriområdet skall fungera effektiv behövs en fungerande kommunikation mellan olika
parter. Kommunikationen kan delas upp i en yttre kommunikation till samarbetspartners och
fiskeriområdets medlemmar och en inre kommunikation mellan styrelsen, verksamhetsledaren,
årsstämman och fiskeövervakare.

9.2. Kommunikationens målgrupper
Huvudansvarig för den yttre kommunikationen är fiskeriområdets styrelse och
verksamhetsledaren. Fiskeriområdet kan ha en utsedd kommunikationsansvarig och en
chefskoordinator för fiskeövervakarna, för information om fiskeövervakning.
Målgrupp:
• Delägarlagen och ägare av vattenområden
• Fiskare, fiskargillen och övriga organisationer
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• Sommarstugeägare och båtfolk
• Tidningar
• Myndigheter
Behov av information: fiskeregler, fiskekort, skötsel av fiskevatten, utplanteringar,
restaureringar, projekt, fiskeriområdets beslut
Huvudansvarig för den inre kommunikationen är fiskeriområdets styrelse och
verksamhetsledare samt chefskoordinatorn för fiskeövervakarna.
Målgrupp:
•
•
•
•
•

Fiskeriområdets medlemmar
Årsmöten
Styrelsen
Verksamhetsledaren
Fiskeövervakare

9.3 Kommunikationskanaler och utvärdering
Fiskeriområdets internetsida fungerar som officiell kommunikationskanal, i övrigt används epost, tidningar och brev. Fiskeriområdet utreder om det finns behov av en facebook-grupp för
kommunikationen till allmänheten, organisationer och medlemmar.
Kommunikationsbehovet utvärderas på årsbasis och tas med i den årliga verksamhetsplanen.
Ett sammandrag av årets kommunikation tas med i verksamhetsberättelsen, samtidigt
utvärderas resultatet av kommunikationen och ifall det behövs en effektivare information.
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Verkställande av nyttjande- och vårdplanen
Nyttjande- och vården av fiskeriområdets fiskeriresurser ska enligt lag om fiske ordnas i enlighet
med den godkända planen för nyttjande och vård. Fiskeriområdet samt innehavare av fiskerätt
svarar för planens genomförande till den del genomförande gäller dem och skall ordna sitt fiske
samt vården av fiskevattnen enligt riktlinjerna i nyttjande och vårdplanen. Myndigheterna skall
ta i beaktande de åtgärder och riktlinjer som finns i den godkända planen.
Närings-, trafik och miljöcentralens skyldighet är att informera om planen till övriga myndigheter
samt verkställer de regionala regleringsåtgärder vilka kräver NTM-centralens beslut.
Verkställande av åtgärder i vård- och nyttjandeplanen och tidsplan för verkställandet beskrivs
närmare i tabell 3.
Fiskeriområdets årliga verksamhetsplan beskriver de åtgärder som verkställs under ett
planeringsår och hur finansieringen av dessa åtgärder ordnas. I den årliga verksamhetsplanen
beskrivs även närmare åtgärder som under året planeras för övervakningen, kommunikation,
samarbete, utplanteringar, uppföljning, deltagande i arbetsgrupper och intressebevakning.
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Tabell 3. Verkställande av åtgärder i vård- och nyttjandeplanen och tidsplan för verkställandet
Uppgift

Tidtabel Ansvarig
l

Samarbetspart

årligen

Fiskeriområdet,
delägarlagen,
fiskargillen

Lekfredning av gös,
ansökan till NTM
Lekfredning av sik

2021

Fiskeriområdet

Österbottens
Fiskarförbund,
delägarlagen,
fiskargillen
Delägarlagen

årligen

Österbottens
Fiskarförbund

Stärka Kyro älvs
egna sikbestånd,
moderfiskbestånd
Dammen i Voitby
Havsöringen,
(lämpliga områden
för eget bestånd)
Skötselplan för harr

2025

Vattenområdets
ägare eller
fiskerättsinnehava
re
Fiskeriområdet

Fiskeriområdet
Fiskeriområdet,
Kvarkens
havsöring

NTM, vattenägarna
Vattenområdets ägare,
fritidsfiskarna

Fiskbestånden
Utplanteringar
enligt plan

Åtgärdsplanering
och restaurering av
lekplatser
Karperö fjärden,
utveckling av fisket
och utredning av
lämplighet för
flodkräfta
Yngelproduktionskartering
Utreder behov av
reglering av fisket
enligt Lag om fiske
Fisket
Abborrfisket under
lektiden minskar
och inriktas mera på
sommar- och
höstfiske
Fisket på
naturskyddsområde
n får fortsätta och
inga nya
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Utvärdering av planens effekter och uppdatering av planen
De åtgärder som utförts samt verkställts beskriv i fiskeriområdets årliga verksamhetsberättelse.
I verksamhetsberättelsen utvärderas även behov av uppdatering av vård- och nyttjandeplanen.
En första utvärdering av uppnådda mål görs vid fiskeriområdets stämma 2025.
Verksamhetsledaren gör en utvärdering av uppnådda mål och deras resultat samt gör
tillsammans med styrelsen förslag på fortsatta åtgärder för följande femårsperiod. Följande
utvärdering av planen görs vid årsstämman 2030. Om fiskbeståndens tillstånd har förändrats
väsentligt vid utvärderingen av planen, vidtar fiskeriområdet åtgärder för att ändra planen även
under planens giltighetstid.
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13 BILAGOR
BILAGA 1. Sammandrag över Kvarkens Fiskeriområdets delmål, åtgärder och hur genomförande av
delmålen mäts.
Delmål 1
De för fisket viktigaste fiskarterna
sik, abborre, gädda, braxen, nors
och gös förblir livskraftiga.
Bestånden av abborre, gädda,
braxen, nors och lake grundar sig
på naturlig förökning. Beståndet
av gös och sik stöds genom
utplanteringar samt lekfredning.
Delmål 2
Fisket efter havsöring upprätthålls med utplanteringar.
Utsättning av rom för att
etablera egna lekbestånd av
havsöring i bäckar, åar och älvar.
Fångst av undermålig havsöring
minskar för att förbättra det
ekonomiska
utbytet
av
utsättningarna.
Återinförande
av
den
havslekande harren i samarbete
med
övriga
organisationer,
fiskeriforskning och myndigheter.
Delmål 3
Det kommersiella fisket bör
bibehållas på minst nuvarande
nivå, och för att uppnå det målet
bör näringens verksamhetsförutsättningar förbättras, ökat
fisket efter de mindre utnyttjade
fiskarterna som olika mörtfiskar
samt nors.
Delmål 4
Fritidsfisket och fisketurismen
kan fortsätta som tidigare samt
att inom området utvecklas
intressanta alternativ för
fritidsfisket, konflikter mellan
pilkfiskare och lokalbefolkningen
minskar
Delmål 5
De skador som säl och skarv
orsakar på det kommersiella
fisket samt på fritidsfisket
minskar under perioden.

Åtgärder
Begränsningar i fisket,
reglering av fiskeredskap och
fångstmått, lekfredning,
restaurering av lekplatser,
utplantering av sik och gös.

Mätare
Fångstuppföljning i det
kommersiella fisket och
fritidsfisket. Till att börja
med används LUKE’s
officiella statistik.

Utplantering av havsöring,
utsättning av rom och
restaurering av lämpliga åar,
provfiske av öringsyngel,
upplysning och övervakning.
Samarbete kring skötselplan
för harr, utplantering av
havslekande harrbestånd.
utredning av förekomst av
harr och harryngel på
havsområdet

Åtgärder som ökar
nyinvesteringar och får unga
att investera i fisket, åtgärder
som minskar skador av säl och
skarv

Uppföljning gav det
kommersiella fiskets
fångster och antalet fiskare.

Utvecklande av
samtillståndsystem upplysning
och rådgivning till pilkfiskare
om god fiskesed.

Antalet klagomål minskar

Åtgärderna i
skarvarbetsgruppens rapport
genomförs, tak på antalet
skarvkolonier och beståndets

Intervjuer av kommersiella
fiskare, sälskadornas värde
och antalet skarvkolonier,
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Delmål 6
De fiskelag och vattendelägarlag
som ännu inte har gått samman,
bör uppmuntras att gå ihop till
ett gemensamt vattendelägarlag.
Mindre samfällda områden slås
ihop till större enheter
Delmål 7
Beståndet av gädda och abborre
samt andra vårlekande fiskarter
upprätthålls i första hand genom
vård och restaurering av
naturliga lekplatser och
upprätthållande av
vandringsvägar

storlek, skyddszoner, oljning
av ägg, skyddsjakt.
Ökat samarbete kring säljakt,
ökade jaktkvoter, förbudet
mot kommersiellt utnyttjande
av sälprodukter upphör.
Säljakt på naturskyddsområde
bibehålls.

abborrfångsten utveckling
och lekbestånden.

Rådgivning, utredning om
finns projektpengar för
ändamålet

Antalet sammanslagna
delägarlag

Utredning av enskilda
lekplatsers yngelproduktion
och betydelse för
fiskproduktionen. Genomgång
av lekplatser i behov av
restaurering, projekt,
yngelnotning, provfiske,
märkningsförsök

Genomförda projekt och
restaurerade lekplatser,
yngelproduktion

59
BILAGA 2. Åtgärdslista över restaureringsbehov kustnära fisklekplatser. Komplettering av listan
är satt som delmål 7.
Vattendragets namn

Restaureringsbehov

Kommentarer/part

Söderskata träsk,
Västerö

Återställande av bäck och
fiskuppstigning

Övre utloppet torrt,
nedre delen av bäcken för
bred. Helmi
Återställs till glo gnm att
2021-22
lägga igen grävd kanal

Koskö brunn, KosköPetsmo

Igenfyllande av kanal,
återställande av naturligt
utlopp
Hemträsk, Koskö
Restaurering av bäck
Björnholmsströmmen, Igenväxning, vasslåtter
Vassor
Kalvgrundfladan
bäcken
Bockgrundfladan
bäcken
Söderskata flada,
avlägsnande av vass, bäcken
Köklot
återställs
Rönnskärssund
Bäcken börjar vara igenväxt
med vass
Raggskärsfladan
Städning av bäcken, utloppet i
viken bör fördjupas, för grunt
vid lågvatten
Snyggasträsk,
Vägtrumman under
Söderudden
Söderuddsvägen.
Vandringshinder vid kraftigt
vattenflöde, förstoras
Djupörhålet,
Fiskens vandring kontrolleras,
Vallgrund
ev bäcken åtgärdas
Bäcken från
nedre utloppet igenväxt med
Sandfladan
vass, bör avlägsna växtlighet

Åtgärds
år
2021-22

Plan finns
Hagnäs-Vassor fiskargille
NTM-centralen

2022-23

Köklot fiskargille

2023

Avlägsnande av vass,
Forststyrelsen
Skräp samlas i bäcken
Vallgrund fiskargille

2021

Söderuddens fiskargille
Vägverket

2021
Vallgrund fiskargille

2021
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BILAGA 3. Fiskeriområdets följebrev till NTM-centralen
Fiskeriområdet framställer till NTM-centralen att den godkänner det bifogade förslaget till vårdoch nyttjandeplan enligt lag om fiske 37 § som vård- och nyttjandeplan för Kvarkens
Fiskeriområde.
Planen har uppgjorts enligt de riktlinjer som styrelsen för fiskeriområdet har ställt upp och
godkänts på fiskeriområdets stämma 16/6 2021 samt behandlats i den Regionala
fiskerisamarbetsgruppen xx 2021.
De föreslagna åtgärderna till reglering av fisket enligt Lag om Fiske 53 §, söks i kraft med egna
ansökningar till NTM-centralen.

