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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 målsättningar, 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.
Vidare skall ingå ett förslag till behövliga åtgärder för regional reglering av fisket, ett förslag till
fördelning av ägarersättningar, uppgifter om vilka områden som är av betydelse ur fiskeri-ekonomisk
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 innehålla en plan för uppföljning av fisket och 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, som utarbetats av Jordoch 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 fastställdes. Planen har utarbetats i samarbete mellan styrelsen och verksamhetsledaren
samt representanter för delägarlag, kommersiella fiskare, lokala sportfiskare och lokala fiskeguider.
Hörandet av medlemmar och organisationer har genomförts som möten mellan fiskeriområdet och
kommersiella fiskare (17.9 2020); fiskeriområdet och delägarlag i Nykarleby (21.9 2020);
fiskeriområdet och delägarlag i Jakobstad, Öja och Larsmo samt Larsmo-Öjasjön (24.9 2020) och
fiskeriområdet och delägarlag i Esse-, Purmo-, Kovijoki-, och Kronoby åar (29.9 2020).
Ett utkast till nyttjande och vårdplan kungjordes för medlemmarna i fiskeriområdet under tiden 1 –
31.3 2021. 15 kommentarer inkom under kungörelsetiden (bilaga 6). Utkastet korrigerades inför
stämman 11.8.2021.
Planen omfattar tre delområden.
Delområde 1 Havsområdet.
Delområde 2 Larsmo-Öjasjön och åarna som mynnar i sjön.
Delområde 3 Nykarleby älv och Munsala å.
Planen har godkänts på årsstämman 11.8.2021.
Den godkända planen för nyttjande och vård gäller i högst 10 år från dess godkännande.
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2 Norra Kust-Österbottens fiskeriområde
Till Norra Kust-Österbottens fiskeriområde hör havsområdet utanför Öja, Larsmo, Jakobstad och
Nykarleby samt de rinnande vattendragen Kronoby å, Esse å, Purmo å, Kovijoki å, Nykarleby älv,
Munsala å samt den invallade Larsmo-Öjasjön. I inlandet finns många större eller mindre sjöar.
Vattenarealen uppgår till ca 54 000 hektar. 73 % av den arealen finns i havet. Den största sjön (80
km2) är sötvattensbassängen Larsmo-Öjasjön. Lappo å, eller Nykarleby älv är den största av åarna.
Fiskeriområdet ligger inom de sex kommunerna Karleby, Larsmo, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och
Nykarleby.
Havet är det fiskeriekonomiskt absolut viktigaste delområdet. Här idkas ett framgångsrikt
kommersiellt fiske vid sidan om fritidsfisket. Också i Larsmo-Öjasjön idkas kommersiellt fiske vid
sidan av fritidsfisket. I åarna och i de mindre sjöarna idkas fritidsfiske.
Fiskeriområdet gränsar i norr till Mellersta Österbottens fiskeriområde, i öster till Sjönejdens och
Lappo ås fiskeriområden och i söder till Kvarkens fiskeriområde (figur 1). Norra Kust-Österbottens
fiskeriområdets gränser fastställdes av Egentliga Finlands NTM-central den 12.12 2017
(VARELY/4728/5730/2017).

Figur 1. Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.

2

Fiskeriområdets verksamhet styrs av Lagen om fiske samt av sina stadgar, som godkändes av
fiskeriområdets stämma den 13.2.2019 och fastställdes av Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Egentliga Finland den 5.11.2019.
Fiskeriområdet är enligt lagen en offentligrättslig förening, som har som uppgift att utveckla
fiskerihushållningen inom det egna området och att främja samverkan mellan fiskeriområdets
medlemmar för ett hållbart nyttjande och en hållbar vård av fiskeresurserna. Medlemmar i
fiskeområdet är innehavarna av fiskerätten, vattenägarna samt de kommersiella fiskarnas och
fritidsfiskarnas lokala organisationer.
Norra Kust-Österbottens fiskeriområdes medlemmar utgörs av 22 konstituerade delägarlag samt av
3 fiskargillen, som via avtal med städerna Karleby och Jakobstad samt Pedersöres kommun förvaltar
dessa städers/kommuners vattenområden (figur 2). Det finns dessutom ett privat vattenområde
som, p.g.a. sin storlek (> 50 ha) enligt Lagen om fiske är medlem i området i fiskeriområdet. Också
Forststyrelsen, som förvaltar statens vattenområden inom fiskeriområdet, är medlem i
fiskeriområdet.
Medlemmarna i fiskeriområdet förvaltar sammanlagt 98,5 % av områdets hela vattenareal. Inom
området finns hela 307 vattenägare. Utöver de ovannämnda medlemmarna i fiskeriområdet är
majoriteten privata vattenägare med små vattenarealer, oftast under 5 ha. Dessa vatten är ofta träsk,
små sjöar, sandtag eller små bäckar utan egentlig fiskeriekonomisk betydelse. I Kovjoki å i Pedersöre
och Nykarleby finns inga konstituerade vattensamfälligheter. Även i nedre delen av Purmo å i
Pedersöre finns vattenområden som inte står under ordnad förvaltning.
Tabell 1 presenterar en sammanställning av vattenägarna samt deras lagstadgade röstetal i
fiskeriområdets stämma. Vid stämman har varje företrädare, som representerar ett minst 1000 ha
stort vattenområden, 3 röster. Varje företrädare som representerar vattenområden mellan 500 och
1000 ha har 2 röster och varje företrädare med vattenområden mellan 50 och 500 har 1 röst. Figur
2 visar de konstituerade vattenägarnas gränser inom fiskeriområdet.
Tabell 1. Gruppering av vattenägarna på basen av storleken (ha) och på basen av andelen av den
totala mängden vattenägare inom Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.
Areal

Antal vattenområden
(vattenägare)

% av antalet
vattenägare

summa areal

% av totala
arealen

(ha)

(st)

%

(ha)

(ha)

<5

250

257

> 0,5 %

82,5%

Antal röster
i f-området
0

5 – 50

25

8%

516

0,9%

0

50 – 500

14

4,5%

2386

4,5%

14

500 – 1000

3

1%

1863

3,5%

6

> 1000

12

4%

48491

90,5%

36
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Figur 2. Delägarlagen, fiskargillen och det privata vattenområdet (> 50 ha) inom fiskeriområdet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Öja delägarlag
Eugmo bys samfällda områden
Larsmo bys samfällda områden
Vestersundby bys samfällda områden
Kyrkoby bys vattenområden
Pörkenäs fiskelag
Socklot delägarlag
Nykarleby delägarlag
Vexala delägarlag
Munsala samfällda områden
Monäs m fl byars samfällda områden
Kantlax bys vattenområde

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Karleby stad (Gamlakarleby fiskargille)
Kvikant bys samfällda områden
Kronoby skifteslags samfällda områden
Lepplax-Norrby samfällda vattenområden
Jakobstads stad (Vestersundsby fiskargille)
Terjärv samfällighet
Pirilö hemmans samfällda områden
Pedersöre kommun (Kållby-Edsevö fiskargille)
Över-Ytteresse delägarlag
Lappfors delägarlag
Purmo Fiskelag
Jeppo – Ytterjeppo fiskelag
Privat vattenområde
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3 Plan för havets delområde
3.1 Grundläggande information om vattenområdet, fisket och
fiskbestånden
3.1.1 Vattenområdet
Fiskeriområdets areal i havet är 42 395 ha. Vattenområdet förvaltas av 12 konstituerade delägarlag,
ett fiskargille och en privat vattenägare (tabell 2, figur 3)
Tabell 2. Delägarlag, fiskargillen och privata vattenägare i havsområdet.
Delägarlag
Monäs m.fl byars samfällda områden
Eugmo bys samfällda områden
Larsmo bys samfällda områden
Öja delägarlag
Nykarleby delägarlag
Kantlax bys vattenområde
Socklot delägarlag
Vexala delägarlag
Vestersundby bys samfällda områden
Pörkenäs fiskelag
Munsala samfällda områden
Kyrkoby delägarlag

Areal (ha)
8025
7310
5756
4804
3695
3398
3260
2502
1837
590
305
300

Fiskargillen
Vestersundsby fiskargille (Jakobstad)

518

Privat vattenägare
NN

95

I havsområdet finns talrika stora eller små holmar, öar och skär utanför Nykarleby och Larsmo. I
skärgården finns grunda vikar och öppnare fjärdar. Övriga delar av området har öppna kuster med
enstaka skär. Djupet i skärgårdsområdena varierar mellan 0 - 10 m. I havsområdena och utanför
skärgårdarna är havsområdet på några ställen 20 - 30 m djupt. I skärgården och längs kusten
förekommer grunda flador och glosjöar. Till skärgårdsområdena mynnar Nykarleby älv samt Kronoby,
Esse-, Purmo- och Kovjoki åar via Larsmosjön.
Delar av havsområdet och den yttre skärgården skärgården hör till Natura 2000 och ingår i
strandskyddsområdet.
Områdets största och djupaste farled är 11 m djup och ca 13 km lång och går in till hamnen i
Alholmen i Jakobstad. Farleden in till Kanäs oljehamn i Kantlax i Nykarleby är 7 m djup. Det finns ett
tätt nätverk av mindre båtfarleder som genomkorsar hela området.

På statens områden, strax utanför fiskeriområdets yttre gräns kommer det att etableras en stor
5

fiskodling. Tillståndsprocessen för den är i skrivande stund på gång (figur 4).

Figur 3. Vattenägare i havsområdet. Punkterad (röd) linje = fiskeriområdets gräns
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Djupfarleden till Jakobstad muddras med jämna mellanrum i större eller mindre omfattning. Den
senaste muddringen skedde 2011 ̶ 2015. Även mindre muddringar företas frekvent runt om i
skärgården, i samband med underhållet av det täta nätverket av småbåtsfarleder. Även
sommarstugeägarna muddrar i regel stränderna framför villorna. Landhöjningen (8 - 9 mm per år)
påverkar strömningsförhållanden, uppgrundning och igenväxning.
Vattenkvaliteten i havsområdet påverkas av avloppsvatten- och kylvattenbelastning från industri,
kommunala reningsverk och kraftverk. Utsläppen av humushaltigt, näringsrikt och ofta även surt
vatten från Larsmo-Öjasjön påverkar de inre delarna av Larsmo skärgård. Utflödet från Nykarleby älv
(Lappo å) påverkar Nykarleby inre skärgård bestående av vattenområde som hör till Munsala,
Nykarleby, Socklot och Vexala samfälligheter, och Nykarleby skärgård ut till Hällgrund. Orsaken till
den dåliga vattenkvaliteten i Larsmo-Öjasjön, Lappo å samt i åar och bäckar är den diffusa
belastningen från jord- och skogsbruk, samt punktbelastning från torvtäkter och pälsfarmer i
vattendragens tillrinningsområden.

Figur 4. Natura 2000 områden #####, farleder och farledsområden _____ samt platsen för den
planerade fiskodlingen = o Punkterad röd linje = fiskeriområdets gräns.
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Dränerade sura sulfatjordar belastar merparten av områdets vattendrag med tungmetaller och syra.
I den helhetsutvärdering av vattenförekomsternas ekologiska status, som utgör grunden för den
nationella vattenvårdsplaneringen, klassificerades det ekologiska tillståndet i vattenförekomsterna i
de inre delarna av skärgården utanför Jakobstad, Larsmo och Öja som otillfredsställande. Det
ekologiska tillståndet de yttre havsområdena utanför Jakobstad, Larsmo och Öja klassificerades som
måttligt. Detsamma gäller även Nykarleby inre skärgård bestående av vattenområde som hör till
Munsala, Nykarleby, Socklot och Vexala samfälligheter och Monåfjärden i Nykarleby. Det ekologiska
tillståndet i det yttre havsområdet utanför Nykarleby klassificerades som gott (figur 5, bilaga 5).

Figur 5. Ytvattnens ekologiska status i nejden år 2019 (Källa: Finlands miljöcentral och NTM-centralen i Södra
Österbotten).

Det finns 6 fiskehamnar i området; - Bosund fiskhamn och Inre Bergskär i Larsmo, Ådö fiskehamn i
Jakobstad, Grisselören i Socklot, Brännskata fiskehman i Vexala och Norrskata fiskehamn i Monäs.

Längs fiskeriområdets kust finns det idag aktiva fiskelägen för de kommersiella fiskarna i
Larsmo (Jovarpet, Gadden och Öuran) och Socklot (Hällgrund) (figur 6).

3.1.2 Fisket
Kommersiellt fiske
Det kommersiella fisket inom Norra Kust-Österbottens fiskeriområde pågår hela året och fördelar sig
jämnt över hela havsområdet.

Området ligger inom de internationella havsforskningsrådet fångstrutor ICES 19 och 24 (figur
8

8). Uppgifterna om ryssjeplatserna erhölls av kommersiella fiskare i samband med
diskussionsmöten om nyttjande- och vårdplanerna under hösten 2020. Områdena för det
kommersiella nätfisket är tagna från LUKES karttjänst https://opendata.luke.fi

Figur 6. Fiskehamnar (blått) och fiskelägen (stjärnor) i Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.

Under vinterhalvåret fiskar man närmare kusten, under sommarhalvåret fiskar man längre ute till
havs. Sik- lax- och strömmingsfångst med fällor och storryssjor i den yttre skärgården bedrivs under
tiden maj - oktober. Fisket i de mellersta och inre delarna av skärgården pågår under hela året. Här
fångas gädda, abborre, sik, gös, braxen, lake, id och mört med ryssjor, nät och saxar.
Från LUKE erhölls statistisk angående antal fiskare, fångster och fångstansträngning i fråga om det
kommersiella fisket i ICES rutorna 19 och 24 åren 2010 – 2019. År 2019 fanns det 86 kommersiella
fiskare i havsområdet. Antalet kommersiella fiskare i fiskeriområdet ökade märkbart år 2016 i
samband med att definitionen av benämningen kommersiell fiskare ändrades i Lagen om fiske.
Det kommersiella nätfisketrycket är, enligt statistiken från LUKE, drygt 145 000 nätdygn/år (medeltal
för perioden 2010 – 2019). Fisketrycket av ryssjorna i området är i medeltal drygt 24 500
ryssjedygn/år (figur 8). Figuren visar att nätfisketrycket minskat en aning under den tioåriga
perioden, medan fisketrycket i fråga om ryssjorna ökat.
De kommersiella fiskfångsterna ökade från 237 ton år 2010 till hela 674 ton år 2014 (figur 9). Detta
berodde till stor del på det statliga beslutet att främja fiske på underutnyttjade arter. Målet var att
minska på eutrofieringen genom att avlägsna närsalter ur vattenekosystemet genom att öka fisket
av braxen, mört och id.
9

Figur 7. Kommersiella ryssjeplatser och nätfiskeområden i havet inom Norra Kust-Österbottens fiskeriområde (ICES
rutor 19 och 24) ### = nät; o o o o = ryssjeplatser.

Figur 8. Antal kommersiella fiskare, samt kommersiellt fisketryck i havet i Norra Kust Österbottens fiskeriområde
perioden 2010 – 2019 (LUKE 2019).
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Figur 9. Den kommersiella fångsten i Norra Kust-Österbottens fiskeriområde (ICES rutor 19 och 24) Statistik från LUKE
2019.

De totala fångsterna i havsområdet har under perioden 2010 – 2019 till 70 % bestått av braxen,
strömming och sik. Sikens andel i fångsterna minskade från 24 % år 2010 till under 10 % åren 2013
och 2014. Efter det ökade andelen igen och har de senaste åren hållit sig på ca 15 %. Andelen braxen
i fångsterna ökade under perioden, från 25 % år 2010 till nuvarande drygt 40 % (figur 10).
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Figur 10. De procentuella andelarna av arter i den kommersiella fångsten i Norra Kust-Österbottens fiskeriområde
under perioden 2010 – 2019 (LUKE 2019).

Enhetsfångsterna för sik/laxfällor samt för övriga kommersiella ryssjor i havsområdet utanför
Jakobstad och Larsmo ökade under perioden 2006 - 2015 från ca 9 kg fisk/dygn/fälla till över 13 kg
fisk. Enhetsfångsterna för det kommersiella fisket i havsområdet utanför Nykarleby låg år 2014 på
ungefär samma nivå som enhetsfångsterna i Jakobstads-Larsmo området 2015 år (Wistbacka 2015).
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Tabell 3. Enhetsfångsten CPUE (kg fisk/redskapsdygn för sik/laxryssjor och andra kommersiella ryssjor i det kommersiella
fisket havsområdet utanför Jakobstad åren 2006, 2010 och 2015. (Wistbacka 2016).

JAKOBSTAD REDSKAP
redskap
Småryssja
Sik/laxryssja
Sik/Laxryssja + småryssja
Alla nät

2006

2010

2015

(CPUE)
(kg)

(CPUE)
(kg)

(CPUE)
(kg)

2,74
9,07

2,42
10,46
0,42

13,37
0,38

Fritidsfiske
Till fritidsfiskare räknas alla de fiskare som inte införts i ett register över personer som bedriver
kommersiell fiskeverksamhet. Hit räknas t.ex. husbehovsfiskare, som fiskar med nät eller småryssjor,
samt personer som idkar trolling, mete eller pilkfiske. Fritidsfiskarna i området kommer både från
närområdet och från områden som ligger längre borta. En stor andel av fritidsfiskarna är själva
vattenägare då de besitter mantal i vattendelägarlagen.
Fritidsfisket inom fiskeriområdet är väl dokumenterat tack vare de fiskeriundersökningar som vart
femte år görs för havsområdena utanför Jakobstad och Karleby. De bekostas av de ålägganden som
industrierna ålagts. Värdefull information fås även tack vare den årligen insamlade fiskeri-statistiken
från delägarlagen i området. Insamlingen sköts av det tidigare fiskeområdet som nu ombildats till
fiskeriområde.
År 2014 gjordes även en fiskeriundersökning i havsområdet utanför Nykarleby (Wistbacka 2015). I
den undersöktes såväl det kommersiella fisket som fritidsfisket. Fiskeriundersökningarna i
havsområdet riktar sig till alla de personer som löst fiskekort från de olika delägarlagen i området.
Undersökningarna gäller dock inte det fiske som bedrivs på basen av den avgiftsfria allmänna rätten
att meta eller pilka, och inte heller det spöfiske som bedrivs på basen av erlagd statlig
fiskevårdsavgift.
Enligt statistik från fiskeriområdet fanns det år 2019 i havsområdet drygt 1030 fritidsfiskare, som löst
fiskekort från något av de 14 delägarlagen och fiskargillena i området.
Fritidsfisket bedrivs under hela året och fördelar sig jämnt över hela havsområdet. I fiskeriområdets
inre skärgårdsområden fångas främst abborre, sik, braxen, id, gös, lake och mörtfiskar. I de yttre
områdena fångas sik, lax, öring, strömming och siklöja. Man fiskar med nät, småryssjor och kastspö
i hela området. Sommarstugeägarna metar och använder katsor vid stränderna både vid fastlandet
och ute på holmarna. Sportfiskare idkar trolling även långt ute i det öppna havsområdet. Under
vintern läggs nät under isen.
Fritidsfisketrycket, mätt i nätdygn/år, är ca 25% av det kommersiella nätfisketrycket. Fritidsfisketrycket i havsområdet år 2014 utanför Jakobstad-Larsmo samt år 2015 utanför Nykarleby, mätt
som redskapsdygn, presenteras i figur 11 (Wistbacka 2015 och 2016).
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Redskapsdygn/år JAKOBSTAD 2015

Redskapsdygn / år NYKARLEBY 2014
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Figur 11. Fisketrycket från fritidsfisket i havsområdet utanför Jakobstad och Larsmo samt Nykarleby (Wistbacka 2015
och 2016).

Över hälften av fritidsfiskarna är nätfiskare. En fjärdedel fiskar med kastspö. Resten fiskar med katsa,
småryssja genom trollning, mete eller pilkning. Mindre än 1 % av fritidsfiskarna idkar mete på isen
eller flugfiske. (Wistbacka 2015 och 2016).
Enligt fiskeriundersökningen i havet utanför Nykarleby uppgick fångsten från fritidsfisket år 2014 till
14 tonfisk. Medelfångsten för fritidsfiskaren var 99 kg fisk. Den största andelen av fångsten bestod
av braxen (27%) sedan följde abborre (15 %), gädda (13%), sik (11 %) och mört (10%).
Variationerna i fångstmängderna mellan de olika fritidsfiskarna var stor. För att få en åskådligare bild
av fritidsfiskarnas fångster delades de upp i tre grupper beroende på storleken på fångsterna (tabell
4).
Tabell 4. Fritidsfiskarnas fångster i Nykarleby grupperade i tre kategorier beroende på storleken på deras fångster år
2014. (Wistbacka 2015)

Fångstkategori
< 40 kg
40 – 99 kg
> 100 kg

medeltal

SD

17 kg
68 kg
282 kg

±11 kg
±20 kg
±140 kg

median
15 kg
64 kg
298 kg

max
38 kg
98 kg
606 lk

min
2 kg
42 kg
111 kg

N=
N=71
N=33
N=39

Enligt motsvarande fiskeriundersökning i Jakobstads – Larsmo havsområde år 2015 uppgick
fritidsfiskets fångst till 13,5 tonfisk år 2015. Medelfångsten för fritidsfiskaren var 140 kg Den största
andelen av fångsten var sik (19%), följt braxen (17 %), id (14%), abborre (11 %) och gädda (9 %).
Variationerna i fiskfångsterna mellan de enskilda fritidsfiskarna var också här mycket stora. För att
få en åskådligare bild delades fiskarna här upp i fem kategorier (tabell 5).

13

Tabell 5. Fritidsfiskarnas fångster i Jakobstad - Larsmo grupperade i fem kategorier beroende på storleken på deras
fångster år 2015 (Wistbacka 2016)
Gruppering
Grupp 1 (<30 kg)
Grupp 2 (30 – 99 kg)
Grupp 3 (100 -200 kg)
Grupp 4 (300 – 620 kg)
Grupp 5 (1275; 1550 kg)

medeltal
10,2 kg
58,6 kg
170,5 kg
424 kg
1412 kg

SD
7,9
19,7
61,5
113

median
10
60
160
402

max
28 kg
98 kg
299 kg
620 kg
1275 kg

min
0
32 kg
100 kg
300 kg
1550 kg

antal
30
33
20
12
2

3.1.3 Faktorer som påverkar fisket i området
I de två fiskeriundersökningar som gjorts i området 2014 och 2015 ansågs stora bestånd av
”värdelösa arter” vara det som påverkade fisket mest. Man ansåg alltså att man inte kunde fånga
den fisk man önskade sig, utan att mörtfiskarna dominerade för mycket.
Den allmänt ökade eutrofieringen med tilltagande vassbestånd vid stränderna, ökande undervattenvegetation och slambildning på fiskebragder, var också saker som påtalades (figur 12)
(Wistbacka 2015 och 2016).

Figur 12. Faktorer som påverkar fisket i havet i Jakobstad och Larsmo, samt Nykarleby (Wistbacka 2015 och 2016).
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Populationen av både gråsäl och östersjövikare har ökat under de senaste åren men östersjövikaren klassades nationellt år 2019 fortfarande som ”nära hotad” (NT) (Hyvärinen m.fl. 2019).
Båda sälarterna orsakar stora problem för speciellt det kommersiella fisket. Tillgång till lättfångad
föda lockar sälarna till fiskeredskapen. Säl som söker föda i fiskeredskapen förorsakar omfattande
skada för det kommersiella fisket. Skadorna utgörs av förlorad fångst i form av uppätna eller skadade
fiskar och söndrade redskap. Skadorna, som sälarna orsakar det österbottniska fisket, uppgår årligen
till mellan 0,6 och 0,8 miljoner euro (Österbottens Fiskarförbund 2015).
Också skarven orsakar skada för fisket. Den konkurrerar om fångsten och kan skada fisk som fastnat
i nät. Dessutom kan den trassla in sig i nät då den försöker ta/äta fisk.
Skarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) födoval varierar regionalt, lokalt och tidsmässigt. För
närvarande har man inte undersökt födans sammansättning under olika delar av den period som
skarvarna vistas i Österbotten. Skarven äter de arter som för tillfället förekommer rikligt och som är
lätta att fånga. Skarven torde i regel fånga fisk i storlek under 20 cm. I Österbotten är man främst
bekymrade över skarvens inverkan på abborrbestånden och den skada de åstadkommer på fisk i
bragder (Veneranta m.fl. 2019, Svels m.fl. 2019)
De första häckande skarvarna inom fiskeriområdet noterades år 2003 på Fjärdsgrundet. År 2007
etablerades en koloni på Fågelgrund, och år 2012 på Storö grund och Majsagrund. Alla dessa kolonier
ligger i Monåfjärden, utanför Kantlax i Nykarleby. Enligt uppgifter från Södra Österbottens NTMcentral finns det för närvarande inga andra kolonier inom fiskeriområdet. Figur 13 presenterar
utvecklingen i antalet skarvbon från 2003 – 2020 i de fyra kolonierna inom fiskeriområdet. Under
senare år har antalet minskat och en betydande faktor kan vara havsörnens predation på skarvens
ungar.
Antalet skarvbon i 4 storskarvkolonier inom Norra Kust-Österbottens fiskeriområde
2003 - 2020
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Figur 13. Utvecklingen i antalet skarvbon på Fågelgrund, Fjärdsgrundet, Storögrund och Majsagrundet i Monåfjärden
under perioden 2003 – 2020 (Data: EPO_ELY 2020).
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3.1.4 Fiskbeståndet i havsområdet
LUKES beskrivning över beståndsutvecklingen i Bottniska viken 2018 (Raitaniemi 2018) gäller
prognoser för ett betydligt större område än fiskeriområdet, men används här som bakgrundsinformation om fiskbestånden.
Strömming
Strömmingsbeståndet är i balans i området. Inget överfiske förekommer. Trålning är p.g.a. om-rådets
isförhållanden och havsområdets grunda och steniga karaktär nästintill omöjlig att utföra.
Fluktuationen i fångsterna i fiskeriområdet är stora (figur 14). Detta beror på en stor årlig variation i
fångstansträngning bland de kommersiella strömmingsfiskarna.

Strömmingsfångsten utanför Öja, Larsmo och Jakobstad 2011 - 2019
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Figur 14. Strömmingsfångsterna (kommersiellt och fritidsfiske) i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad under
perioden 2001 – 2019, enligt statistik från Norra svenska fiskeområdet och Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.

Lax:
Östersjölax (Salmo salar) hör till de utrotningshotade arterna med beteckningen sårbar (VU). Det är
i Finland bara Torne älv o Simojoki som i nuläget producerar naturliga yngel. Man förstärker även
laxbeståndet genom utplanteringar. År 2017 planterades 1,5 miljoner laxyngel ut i Finland. För att
säkra att lax av naturlig härkomst i tillräcklig mån skall nå lekplatserna, och därmed möjliggöra en
maximal yngelproduktion, införde man från och med år 2017 personliga laxkvoter för de
kommersiella fiskarna.
De årliga laxfångsterna inom fiskeriområdet varierar stort och är i hög grad beroende av statsrådets
förordningar och begränsningar. Också tidpunkten för laxarnas vandring genom fiskeriområdet,
väderleksförhållanden och förekomsten av prederande sälar inverkar på den årliga laxfångsten (figur
15).
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Figur 15. Laxfångsterna (kommersiellt och fritidsfiske) i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad under
perioden 2001 – 2019, enligt statistik från Norra svenska fiskeområdet och Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.

Sik
Enligt statistiken från LUKE uppvisade sikfångsterna i Finland en nedåtgående trend i slutet av 1990talet. Nedgången började plana ut i början av 2000-talet, men den har startat på nytt under 2010talet. Nedgången kan ha flera orsaker. De mest betydelsefulla torde vara förstörda lek- och
yngelproduktionsområden samt fiske med småmaskiga nät på icke lekmogna årsklasser av
vandringssik eller ett ökat fisketryck. Bestånden beskattas också av sälar.
Variationerna i storleken på de årliga fångsterna av sik beror också på att det uppkommer olika starka
årsklasser inom hela beståndet. Fluktuationen i sikfångsterna i havsområdet utanför Jakobstad och
Larsmo presenteras i figur 16.
I Bottniska viken förekommer tre olika former av sik (Coregonus lavaretus). Den havslekande siken,
den snabbväxande och vid könsmogen ålder större vandringssiken, samt den s.k. skärgårdssiken,
som kan bli lika stor som vandringssiken; men leker i skärgården i åmynningarnas influensområden
och inte i rinnande vattendrag. Den havslekande siken växer långsamt och är relativt stationär,
medan vandringssiken vandrar ner till Östersjöbassängen för att söka föda och återvänder när den
är lekmogen till de åar och älvar där den kläcktes. Skärgårdssiken anses vara mera stationär än
vandringssiken.
Norra Kust-Österbottens fiskeriområdes ”egen” skärgårdssik, den s.k. Larsmosiken leker på grynnor
i skärgården och i åmynningarna. Lekplatsernas status har försämrats p.g.a. igenslamning och
eutrofiering. Den havslekande siken leker vid grynnor på grus- och stenbottnar på ett djup kring 1 –
3,5 m och dess yngelområden utgörs av långgrunda sandstränder som t.ex. Ådösand eller Munsala
Storsand.
Vandringssiken i Nykarleby älv vandrar upp till kraftverksdammen i centrum av Nykarleby och leker
i Ragnörsforsen nedanför kraftverket. De flesta vandringssikbestånd i Finland upprätthålls med
utplanteringar. Utplanteringar sker med såväl ensomriga yngel som med nykläckta sikyngel.
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Sikfångsten i havsområdet utanför Jakobstad och Larsmo 2001 - 2019
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Figur 16. Sikfångsterna (kommersiellt och fritidsfiske) i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad under perioden
2001 – 2019, enligt statistik från Norra svenska fiskeområde och Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.

Gös
Gösfångsterna i Bottenviken (ICES 31) har ökat sedan sekelskiftet (Raitaniemi 2018). Klimatförändringen har medfört varmare somrar som i sin tur har givit upphov till starka årsklasser av gös
ända sedan på 1990-talet. Gösfångsterna i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad
presenteras i figur 17. Ökningen i fångsten mellan 2015 och 2016 torde bero på att de kommersiella
fiskarna i Larsmo just då ökade sitt ryssjefiske efter braxen- och mörtfiskar. Gösen fås nämligen ofta
som bifångst vid ryssjefiske.
Gösfångsten i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad 2011 - 2019
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

kg gös

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Figur 17. Gösfångsterna (kommersiellt och fritidsfiske) i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad under perioden
2011 – 2019, enligt statistik från Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.

Abborre
Det senaste årtiondet har tyngdpunkten för abborrfisket i Finland flyttat norrut. Numera står Kvarken
området för en tredjedel av hela det kommersiella abborrfiskets fångster. Abborrbeståndets storlek
beror bl.a. på hur starka årsklasserna som uppkommer. Detta i sin tur beror främst på temperaturen
i juni-juli. Negativa förändringar i vattenmiljön, beroende på övergödning och eventuella sura
utsläpp i åar och älvar medför att årsklassen kan bli svagare. Storleken av de gös- och spiggbestånd,
som prederar på abborryngel kan vara en faktor som minskar på årsklassernas styrka.
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Abborrfångsterna i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad har hållits mer eller mindre
konstanta de senaste 10 åren (figur 18)
Abborrfångsterna i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad 2011 - 2019
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Figur 18. Abborrfångsterna (kommersiellt och fritidsfiske) i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad under
perioden 2011 – 2019, enligt statistik från Norra svenska fiskeområde och Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.

Gädda
I gäddbeståndens styrka syns på nationell nivå inga långvariga utvecklingstrender Om det finns
tillgång till lämpliga lekområden, beror årsklassernas storlek på de omständigheter som råder under
yngelfasen. Det finns fyra viktiga faktorer under den fasen som styr: vårens vattenstånd, vattnets
temperatur, produktionen av födodjur (djurplankton) samt antalet gäddor i området (Salminen och
Böhling 2019).
Det kommersiella gäddfisket i Österbotten har ökat från 2000-talets början som en följd av en större
efterfrågan på gädda på marknaden (Nyqvist 2020). Det är i synnerhet efterfrågan på gädd-filéer
som ökat.
Gäddfångsterna i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad uppvisar en minskande trend
under perioden 2011 – 2019 (figur 19).
Gäddfångserna i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad 2011 - 2019
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Figur 19. Gäddfångsterna (kommersiellt och fritidsfiske) i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad under
perioden 2011 – 2019, enligt uppsamlad statistik från Norra svenska fiskeområde och Norra Kust-Österbottens
fiskeriområde.
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Lake
Havsfångsterna av lake har sedan 1990-talet minskat betydligt nationellt. En orsak torde vara de
varma vintrarna på 2000-talet, som har försvårat ryssje- och nätfiske under isen. En delorsak till
fångstnedgången är också miljöförändringar. Lakens förökning försvåras både i försurade och i
övergödda vatten.
Lakfångsterna i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad har fluktuerat mycket under 2010
– talet (figur 20).
Lakfångsterna i havsområdet utanför Öja, Larsmo och Jakobstad 2011 - 2019
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Figur 20. Lakfångsterna (kommersiellt och fritidsfiske) i havsområdet utanför Öja, Larsmo och
Jakobstad under perioden 2011 – 2019, enligt statistik från Norra svenska fiskeområde och Norra
Kust-Österbottens fiskeriområde.
Braxen, mört och id
Överlag har mörtfiskarna blivit allmännare i takt med övergödningen har ökat. Mörtfiskar är känsliga
för surt vatten då rom och yngel inte tål lika sura förhållanden som abborre och gädda tål. Iden som
leker tidigt på våren då vattnet är som surast kan till skillnad från mört och braxen, som leker senare,
ha minskat på grund av försurningen. Då surhetsläget förbättrats torde alla tre arterna ha gynnats
av övergödningen.
Fångsterna av braxen, mört och id från perioden 2011 – 2019 i havsområdet utanför Öja, Larsmo och
Jakobstad presenteras i figur 21.
I en sammanställning av svaren från fritidsfiskare i fem fiskeriförfrågningar gällande havsområdet
utanför Jakobstad och Larsmo under perioden 1996–2015 (Wistbacka 2016) framgår att braxens
andel i fritidsfiskarnas fångst ökade från 6 % till 25 % mellan 1995 och 2010 (figur 22). Även mörtens
andel i fångsten ökade från ca 4 % år 1996 till 11 % år 2010. Därefter minskade andelen för båda
arterna fram till 2015. Idens andel ökade från 7 % 1996 till 14% år 2015.
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Figur 21. Fångsterna av braxen, mört och id (kommersiellt och fritidsfiske) i havsområdet utanför Öja, Larsmo och
Jakobstad under perioden 2011 – 2019, enligt statistik från Norra svenska fiskeområde och Norra Kust-Österbottens
fiskeriområde.

Vid provfiske år 2017 konstaterades att fångsten i den inre delen av Jakobstads och Larsmo skärgård,
dominerades av mörtar (Keränen 2017). I mellanskärgården dominerade gärsen. I den inre
skärgården i Öja dominerade abborren såväl till individantal som till biomassa. I mellan-skärgården
och den yttre skärgården dominerade däremot mört fiskarna även här (Kivinen och Holsti 2016).

Figur 22. Fiskarternas procentuella andelar av totalfångsterna från fritidsfisket under perioden 1996 – 2015 i
havsområdet utanför Jakobstad och Larsmo (Wistbacka 2016)
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3.1.5 Fiskeristatistik uppsamlad av fiskeområdet
Fiskeriområdet samlar årligen in fiskeristatistik från sina medlemmar (delägarlagen och fiskargillen).
I statistiken ingår fiskfångster och antal fiskare. Statistiken baserar sig antingen på direkt
fångststatistik från personer som löst fiskekort från delägarlagen, eller på delägarlagens styrelsers
uppskattningar av de årliga fångsterna inom sitt vattenområde. I statistiken från delägarlagen ingår
fångster från både det kommersiella fisket och fritidsfisket på byavatten, alltså inom de havsområden
som ingår i Norra Kust-Österbottens fiskeriområdet.
I tabell 6 finns fiskeriområdets insamlade statistik från perioden 2011 – 2019. Tyvärr finns ingen dylik
lång uppföljningsserie från de fem delägarlagen i Nykarleby havsområde.

3.1.6 Fiskutsättningar
Utsättning av fisk inom Fiskeriområdet åren 2010 – 2019 presenteras i tabell 7. I tabellen ingår alla
fiskutsättningar som gjorts som industriella ålägganden samt utplanteringar finansierade av
delägarlag, fiskargillen, fiskeområden, kommuner och myndigheter.
De ålagda sikutsättningarna utanför Jakobstad och Larsmo består av ensomriga yngel från
moderfiskbeståndet av Larmosik (Wistbacka 2013). De ålagda utplanteringarna av ensomriga
vandringssikar utanför Nykarleby har under perioden utgjorts av sikyngel av Kemijoki och Ule älvs
stammar. Från och med år 2020 består dessa till största delen av sikyngel från moderfiskbeståndet
av Nykarleby älvs egen vandringssik.
De nykläckta sikyngel som planterats ut i havet utanför Nykarleby har varit yngel av beståndet i
Nykarleby älv. Dessa utplanteringar har skett i Nykarleby fiskeområdes regi.
Tabell 6. Fiskeristatistik över fångsterna från Eugmo-, Larsmo-, Öja-, Vestersundsby-, Pörkenäs - och Kyrkoby delägarlag
samt Vestersundsby fiskargille i havsområdet utanför Jakobstad, Larsmo och Öja 2011–2019.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

sik
lax
gädda
abborre
öring
lake
gös
strömm.
braxen
mört
id
nors
siklöja
övrigt

15902
7571
10314
5368
1805
5936
1953
51894
44861
5036
2782
534
2234
1349

21528
10912
11571
6054
3878
9886
1121
52437
86771
8577
3654
399
2156
1626

21345
5256
10027
5693
2099
9671
1136
69489
116419
9043
3273
584
1722
941

21005
7273
8437
5389
1509
5232
1212
97203
137348
8831
3666
278
2907
1226

23680
8792
7437
4788
1463
5117
1213
51357
113341
7230
4084
306
2047
234

18508
2964
9867
5813
1980
7419
2646
57794
59145
9339
5555
490
2149
631

22315
3906
7140
6359
1600
9502
2371
113568
76842
15331
2927
422
1327
2012

17286
6442
8475
5745
1428
7300
2116
78923
60419
8186
4443
323
3878
662

18638
9232
6925
6431
1501
4971
1645
16595
69338
2396
1216
804
7477
1246

totalt

157539

220570

256698

301516

231089

184300

265622

205626

148415
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Tabell 7. Utplanterade mängder (antal) fiskyngel av olika arter i havet inom Norra Kust-Österbottens fiskeriområde
åren 2010 – 2019. Uppgifterna i registret har erhållits av Egentliga Finlands NTM-central
Art

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

Nykarleby

Vandringssik (nykläckt)

463965 492316

768750 139580

havet

Vandringssik (1 somr)

321528 389850

339796

Havsöring

5092

5103

5054

5000

5000

146153

120967

374844 306495 368435

204771

5000

5000

Gös

11072

5308

J:stad /Larsmo Havsöring

60830

27260

85934

40372

havet

217000 195787 217150 270588

54483

263156

Skärgårdssik ”Larsmo”

5000

59111

55080

600

52164
429893

3.1.7 Fiskodling
Strax utanför fiskeriområdets yttre gräns i Larsmo (figur 4) planerar Ecofish Ab Oy en fiskodling med
öppna kassar. Miljötillståndsprocessen är i skrivande stund under behandling i Vasa
Förvaltningsdomstol. Ecofish Oy Ab fick år 2020 miljötillstånd att odla 700 000 kg fisk per år på
statens allmänna vattenområde i havet. Området utarrenderas av Forststyrelsen. Avlastningsplatsen
för verksamheten kommer att ligga i ett område i anslutning till Jakobstads hamn.
Förvaltningsdomstolen gav i slutet av år 2020 Ecofish tillstånd att påbörja odlingen, fastän besvär
över miljötillståndet inlämnats. Förvaltningsdomstolen beviljade då Ecofish tillstånd för en
odlingsbassäng.Odlingen torde alltså påbörjas i området i liten skala (en odlingsbassäng) under
våren 2021.

3.1.8 Områden med fiskeförbud
Farledsområden och områden där det råder fiskeförbud, antingen enligt lag om fiske, eller via beslut
av vattenägaren är utritade på kartan i figur 23 a och b.
Enligt följande lista är fisket förbjudet under vissa tider i följande områden; från norr till söder:
Öja delägarlag:
Alla flador, bäckar och glon under våren är fredade för allt fiske (Beslut av delägarlaget). Området
100 m på var sida om Öjasjöns dammar har fiskeförbud (Lag om fiske § 71).
Eugmo bys delägarlag:
Stockö storviken är fredad för allt fiske året om (Lag om fiske § 54).
Vissa vikar och sjöar är fredade under vårens fisklek i maj och juni. (Svartviken, Bastuviken, ett
område i Sandvikssjön, Hålöura, ett område i Funkönssjön, Österskatareviln, Langvarpet, Djupören,
Borgviken). (Beslut av delägarlaget)
Larsmo bys delägarlag:
Havsområdet mellan Risöhäll – Sandgrundet – Ledstensgrundet – Gräggören – Lilla Furuholmen.
samt Kackurströmmen. Förbud för stående redskap. Gäller hela året. Lekområdet för Larsmosiken
NW Hälsningsön. Området fredat från tiden för siklek tom islossningen (beslut av delägarlaget).
Området 100 m på var sida om Larsmosjöns dammar (Lag om fiske § 71).
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I Nykarleby älvmynning (Lag om Fiske § 66)
a) för fiske med nät närmare än en kilometer från en älvmynning som hör till ett vattendrag för
vandringsfisk är förbjudet från den 15 augusti till den 31 oktober,
b) fiske med storryssja närmare än tre kilometer från en älvmynning som hör till ett vattendrag för
vandringsfisk är förbjudet året runt,
c) fiske med trål och not närmare än fem kilometer från en älvmynning som hör till ett vattendrag
för vandringsfisk är förbjudet året runt.
Monäs med flera byars delägarlag:
Häggsundet i Monäs. Lilla och Stora Hamnpotten + bäcken. Gamla Hamn på Rönnskär Fladan och
Söderörarna på Svartörarna. Sundsvärkan i Monå. Fredade från islossningen t.o.m. 20.6 (beslut av
delägarlaget).

a)
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b)
Figur 23 a.b. Farleder, farledsområden och områden där fiskeförbud införts, antingen som beslut av vatten-ägarna eller
via Lagen om fiske (se närmare i texten, kap 3.6).

3.1.9 Främmande arter
Främmande arter är arter som spridits med människan till nya områden antingen avsiktligt eller
oavsiktligt. Av de invasiva främmande arterna i EU’s förteckning (66 arter) förekommer 5 arter i
Finlands territorialvatten i Östersjön och 5 arter i insjöarna.
Inom Norra Kust-Österbottens fiskeriområdes vattenområde påträffas få främmande arter och
statusen är på så sätt god. Följande arter som klassificerats som en främmande eller invasiv art
påträffas inom havsområdet: havstulpan, kinesisk ullhandskrabba, klubbpolyp, och vattenpest
(www.vieraslaji.fi).
Havstulpaner (Amphibalanus improvisus) är små kräftdjur som lever som vuxna i ett hus av kalk, som
de bygger på klippor, bryggor och bojar och båtars undersidor. Havstulpanens utbredning begränsas
av salthalten och den förekommer endast sporadiskt i området. Arten kan inte mera utrotas i
Östersjön, men den kan bekämpas genom att skrapa bort den från båtbottnar och bryggor.
Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis) förekommer så sporadiskt i de finländska vattnen att den
inte medfört olägenheter för oss. Däremot anser man till exempel i Tyskland att ullhands-krabban i
Östersjön orsakar betydande skador. Krabborna skadar fisknät och äter fisk som fastnat i näten,
tränger in sig i fiskodlingsbassänger för att äta odlad fisk och fiskmat. I Finland har det inte funnits
anledning att vidta bekämpningsåtgärder. Den som observerar en ullhandskrabba ombeds
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emellertid rapportera sin observation på formuläret för främmande arter. Individer som fås i fångst
ska elimineras.
Klubbpolypen (Cordylophora caspia). Polyperna bildar "buskar", som liknar mossa, och fäster sig på
t.ex båtbottnar och fiskeredskap. Arten kan inte mera utrotas i Östersjön, men den kan bekämpas
mekaniskt med tvättning.
Vattenpesten (Elodea canadensis) är en mörkgrön undervattensväxt, som blir 30–200 cm lång.
Vattenpest övervintrar i grön(aktiv)form/med aktivt grönt klorofyll och börjar växa genast när isen
gått. Den sprider sig mycket effektivt och kan flyta och förflytta sig med vågor, strömmar, båtar,
fiskeredskap och sjöfåglar från ett vattendrag till ett annat. Massförekomst av vattenpesten kan
begränsa inhemska arters förekomst och påverkar fisket, fiskbestånden och sjötrafiken negativt.
Tillsvidare känner man inte till något effektivt sätt att utrota vattenpest. Därför är det viktigast att
förhindra att den sprider sig till områden där den inte förekommer sedan tidigare. Särskild
uppmärksamhet bör till exempel fästas vid att fångstredskap och båtar hålls rena.
Två arter som kan komma att utgöra problem om de sprider sig till fiskeriområdet är svartmunnad
smörbult och silverruda
Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus), härstammar från Svarta havet. Den har kommit
till Östersjön med ballastvatten. Den påträffades första gången i Finland 2005. När rommen eller
ynglen väl har nått en ny lokal har arten lätt att etablera sig där. 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. Den närmaste observationen för Norra Kust-Österbottens del är förekomster
nära Brahestad.
Silverruda (Carassius gibelio) är en sötvattenslevande mörtfisk, som även trivs i grunda och
näringsrikar vikar i Östersjön. Den förökar sig effektivt 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.

3.2 Mål och delmål för fiskbestånd och fiske i havsområdet
3.2.1 Målsättning för programperioden 2021 - 2030
Områdets fiskbestånd skall vårdas och nyttjas hållbart, så att bestånden fortsättningsvis kan
producera nyttig och närproducerad mat till konsumenterna. Nyttjandet av fiskbestånden sker utan
att rubba den biologiska mångfalden inom bestånden.
Nyttjandet av fiskresurser skall vara ekologiskt hållbart så att det inte förorsakar skadliga
förändringar i vattenmiljön, som t.ex. att fiskarter eller fiskbestånd försvinner, eller att deras
genetiska egenskaper och biologiska mångfald förändras permanent. Ekologiskt hållbart nyttjande
av fiskresurserna innebär att man inte äventyrar fiskbeståndens avkastning eller den övriga
vattenmiljöns mångformighet.
Ekonomisk hållbarhet betyder att nyttjandet av fiskresurserna är ekonomiskt vettigt, lönsamt och
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avkastande.
Nyttjandet av fiskresurser skall vara socialt hållbart så att det inte skadar andra som nyttjar vattnen
och då olika nyttjande- och befolkningsgrupper har rättvisa möjligheter att delta och påverka hur
fisket utvecklas. Då nyttjandet av fiskresurser är socialt hållbart är nyttan av resursen fördelad
rättvist, och kommande generationers möjligheter till fiske äventyras inte.
Det kommersiella fisket skall vara attraktivt och rekrytera unga fiskare. Det kommersiella fisket
utgör en levande del av den regionala kulturen.
Fritidsfisket har många positiva effekter. Fisk på tallriken och motion ger hälsofördelar och ökar
välmående. Målsättningen är att fritidsfisket är en attraktiv fritidssysselsättning och att det bidrar
till att intresset och kännedomen om fisket ökar.
Målsättningen är att ungdomen fås aktivt med i fisket och att kännedomen om fiskerihushållningen
stärks.
Fiskeriverksamheten i området skall ge inkomster till vattenägarna via fiskekortsintäkter.
Fiskbestånden skall vara starka. Kunskapen om fisket och de fiskbestånden skall vara god och
användas för styrning av fisket.

3.2.2 Delmål 2021 – 2024
Delmål 1. Bestånden av de för fisket viktigaste fiskarterna sik, abborre, gädda, braxen, lake och gös
förblir livskraftiga. Bestånden av abborre, gädda, braxen och lake bibehålls via naturlig förökning.
För siken och havsöringens del fortsätter utplanteringar, via de ålagda utplanteringarna.
Sikutplanteringen sker med lokala sikstammar. Fiskeriområdet rekommenderar fredning under
lektiden på de områden där siken leker. Fredningarna genomförs av delägarlagen.
Åtgärder för att stärka bestånden av abborre och gädda kan vara fredning av lekplatser,
restaureringar av yngelområden, införande av en maximal fångststorlek för gädda, samt bevakning
av aktuella planerade åtgärder, såsom muddringar och grävningar, vilka tidigare har visat sig försämra
lekplatsernas status.
Delmål 2. Det kommersiella fisket bibehålls på nuvarande nivå. Näringens
verksamhetsförutsättningar förbättras. Fisket efter de mindre utnyttjade fiskarterna som olika
mörtfiskar och nors fortsätter.
Delmål 3. Fritidsfisket ökar, speciellt bland ungdomarna, och den småskaliga fisketurismen
utvecklas.
Delmål 4. Ungdomar rekryteras in i delägarlags- och fiskeriområdesverksamheten.
Delmål 5. De skador som säl och skarv orsakar på det kommersiella fisket minskar under perioden.
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De åtgärder som föreslås i den Österbottniska skarvarbetsgruppens rapport genomförs. För sälens
dels bör samarbetet kring jakten förbättras och jaktkvoten öka/eller alternativt skall jaktkvoterna
utnyttjas till fullo. Möjligheten till ett kommersiellt utnyttjande av sälprodukter bör återinföras.
Delmål 6. Förnyande av moderfiskbeståndet av Larsmosik i Taivalkoski görs. Moderfiskbeståndet av
Larsmosik har undersökts genetiskt och resultatet visar att beståndet inte var genetiskt helt rent.
Det var uppblandat med andra sikstammar. Se kapitel 3.4.3 ”Plan för utplanteringar”.
Delmål 7. Restaurering av lekplatser för vårlekande arter. 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 viktiga lekplatser och deras betydelse för
fiskproduktionen. För att få en bild av de kustnära vattendragens betydelse som lekplatser påbörjas
ett projekt för att utreda de enskilda lekplatsernas yngelproduktion, enligt inventeringsguiden för
kustnära småvatten (Wistbacka 2014). Projektet görs i samarbete med organisationerna inom
fiskerinäringen i Österbotten. Åtgärder inom projektet kan omfatta yngelnotningar, provfiske,
märkning av fisk mm. Målsättningen är att 1-2 lekplatser per år restaureras.

Delmål 8. Fiskeriområdet utreder möjligheterna att grunda ett samtillståndsområde under
planeringsperioden.

3.3 Regional planering av vattenområdet och utveckling av samarbete
Enligt Lagen om fiske § 36 skall i fiskeriområdets nyttjande och vårdplan definieras områden som är
av betydelse ur fiskeriekonomisk synpunkt.

3.3.1 Områden som lämpar sig väl för kommersiellt fiske och fångstredskap som
lämpar sig på dem
Inom fiskeriområdet bedrivs det kommersiella fisket i huvudsak med ryssjor, fällor och nät. Hela
havsområdet, förutom farleder, farledsområden och områden som begränsas av
fredningsbestämmelser är lämpliga för kommersiellt fiske med nät, ryssja eller andra kustfiskeredskap. Området presenteras i figurerna 24 och 25.
Trålning i området är INTE lämpligt p.g.a havsområdets grunda karaktär (kapitel 3.1.1).
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Figur 24. Kommersiellt fiske är lämpligt i hela norra delen av Norra Kust-Österbottens fiskeriområde, förutom i farleder
och farledsområden samt i områden med fredningsbestämmelser. Röd linje=fiskeriområdets gräns, blå linje=farleder, lila
områden=fredningsområden.

Figur 25. Kommersiellt fiske är lämpligt i hela södra delen av Norra Kust-Österbottens fiskeriområde, förutom i farleder
och farledsområden samt i områden med fredningsbestämmelser. Röd linje=fiskeriområdets gräns, blå linje=farleder,
lila områden=fredningsområden.
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Det finns inga bestämda priser för fiskerättigheter inom området. Priset för fiskerätten avgörs årligen
av vattenägarna i samråd med de kommersiella fiskarna på delägarlagens årsstämma.
Priset för en sik- och laxfälla ligger i medeltal på 100 €/år, men i ett delägarlag har fällplatser enligt
avtal en kostnad på 1000 € / år. Inom några delägarlag auktioneras ryssjeplatserna ut, och då kan
priset stiga från detta basvärde i samband med auktionen. Priset för en s.k. lakryssja (småryssja) är i
medeltal 20 € / år. Pris för nätfiske varierar mycket inom fiskeriområdet, i en del delägarlag ingår
nätfiske i en obligatorisk fiskekortsavgift och i andra delägarlag finns en skild avgift för nätfiske.
Om fiskaren och vattenägaren inte är eniga om priset kan 13§ i Lag om fiske tillämpas. Om 13§ i Lag
om fiske tas i bruk bör fiskeriområdet bistå tillståndssökaren och utreda till vilket pris andra
delägarlag arrenderat vattenområden och konsultera Finlands yrkesfiskarförbund för att hitta en
lämplig prisnivå.

3.3.2 Områden som lämpar sig för fisketurism
Sedan 2012 beviljar NTM-centralen tillstånd för fiskeguider att inom ett visst område anordna
sådana tillställningar inom fisketurismen i vilka högst sex fiskare åt gången deltar, och där det bedrivs
mete, pilkfiske eller handredskapsfiske. NTM-centralen ska i tillståndet ställa upp regionala
fiskebegränsningar eller bestämma kvoter för dagsfångsten, om fiskeriekonomiska synpunkter eller
fiskbeståndens tillstånd i området förutsätter detta.
Enligt NTM-centralens rapport (Vanninen 2016) om fiskeguideverksamheten i Finland fanns det år
2015 åtta verksamma fiskeguider i Österbotten. Enligt rapporten hade guiderna sammanlagt
anordnat 19 fisketurer på fiskeriområdes vattenområde. Efter år 2015 har mer än 10 nya fiskeguider
fått tillstånd till verksamhet i Österbotten. De flesta av dessa guider är etablerade i andra delar av
Finland, men har lov att idka sin verksamhet inom fiskeriområdet. År 2016 ordnades 9 fisketurer
inom fiskeriområdets vattenområden, år 2018 14 fisketurer och år 2019 ordnades 8 fisketurer.
Undersökningar som gjorts nationellt visar att största delen av de fångster som erhålls vid dylika
guidade fisketurer släpps tillbaka. Man bedömer att effekten av fisketurismen på fiskedödligheten
bland de ekonomiskt viktigaste fiskarna i fiskeriområdet är minimal. (Vanninen 2016).
Inom havsområdet finns två etablerade lokala fiskeguider: Saaristomatkailu.com (med Jorma
Koivuniemi) och Hopas Luontomatkailu.fi (med Mika Hopiavuori). Guiderna anordnar möjligheter till
trolling, spinnfiske, jiggfiske, mete och pilkfiske i havet. Fiskar som fångas är lax, havsöring, gädda,
gös och abborre.
Områden som lämpar sig för fisketurism är speciellt sådana där det finns närhet till inkvartering och
tillgång till allmänna utsättningsplatser för båt och parkeringsplatser för bil. Dessutom fodras det
goda fiskevattnen med starka bestånd av rovfisk, som gädda, gös och abborre. Dessutom bör det
finnas möjlighet att fånga stora fiskar.
Hela Norra Kust-Österbottens havsområde, förutom de områden där det råder fiskeförbud antingen
via beslut av vattenområdenas ägare eller via Lag om fiske (kapitel 3.1.8), torde lämpa sig för
30

fisketurism även om de ovan nämnda inkvarteringsmöjligheterna och tillgången på allmänna
utsättningsplatser för båt inte är så omfattande i detta nu.

3.3.3 Områden för fritidsfiske, gemensamma fiskekortsområden, samt utveckling
av gemensamma fiskekort
Hela havsområdet lämpar sig för fritidsfiske. Undantagna är dock de områden där det råder
fiskeförbud antingen via beslut av vattenområdenas ägare eller via Lag om fiske (kapitel 3.1.8).
Ett gemensamt fiskekortsområde är ett större vattenområde, inom vilket kan ingå flera
vattendelägarlags vattenområden. För att grunda ett samtillståndsområde bör de aktuella
vattendelägarlagen genom avtal överföra rätten att sälja fiskekort till fiskeriområdet, eller på annat
sätt ordna administrationen av detta.
Inom ett samtillståndsområde kan säljas fiskekort som gäller för fiske med t.ex. flera än ett spö åt
gången, eller för trolling eller ismete. Idag finns inga samtillståndsområden inom havsområdet. Vissa
delägarlag säljer egna specialtillstånd för fiske med flera spön eller för trolling.
Fiskeriområdet utreder möjligheterna att grunda ett samtillståndsområde under
planeringsperioden. Området bör vara tillräckligt enhetligt och även relevant med tanke på
fångstmöjligheterna. Det bör utvecklas ett tillstånd för försäljning av fisketillstånden. Fiskeriområdet
tar på sig ansvaret för organiseringen av specialfiskekorten i det aktuella området.

3.3.4 För områdets fiskbestånd speciellt viktiga lekområden
Figurerna 26 och 27 presenterar lekområden för abborre och gös inom Norra Kust-Österbottens
fiskeriområde (Velmus karttjänst/ https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/).
Dessa områden har lokaliserats av LUKE m.h.a. modellering av kustområden där vattendjup,
värmesumma och minskat vattenutbyte med närliggande havsområden har varit viktiga
komponenter. Velmu rapporten bygger på sannolikhetsmodeller, som utgår från karteringar av
miljöer, där man i verkligheten har hittat abborr- och gösyngel och där man hittar liknande miljöer,
med samma betingelser på andra ställen. Rapporten tar inte ställning till miljöfaktorer som
försurning av lekområden eller strukturella förändringar.
Alla områden har inte verifierats med yngelundersökningar men kartan ger ändå upplysningar om
vilka områden fiskeriområdet bör övervaka i sin intressebevakning. De är också utmärkta områden
med tanke på fiskeriområdets egna karteringar av yngelproduktionsområden. Abborrens
lekområden, i grunda vegetationsrika vikar och fjärdar är även lämpliga för andra vårlekande fiskar,
som bl.a. gädda, braxen och mört.
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Figur 26. Abborrens yngelområden enligt Velmus karttjänst. M =Mycket gynnsamma områden.
M =Gynnsamma områden M= mindre gynnsamma.

Enligt Velmu finns de mest gynnsamma lek- och yngelområdena för abborre i fjärdarna i Larsmo- och
Jakobstads skärgårdar, samt i de innersta delarna av Nykarleby inre skärgård bestående av
vattenområde som hör till Munsala, Nykarleby, Socklot och Vexala samfälligheter och i
Hästbådafjärden i Nykarleby. Även områden ytter om dessa områden i den innersta skärgården,
anses vara lämpliga.
Gynnsamma områden för gösyngelproduktion hittas enligt Velmu i i mindre vikar och flador längs
Larsmo och Jakobstads kuster och i de södra delarna av Nykarleby inre skärgård bestående av
vattenområde som hör till Munsala, Nykarleby, Socklot och Vexala samfälligheter, Hästbådafjärden
samt i den innersta delen av Storfjärden.
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Figur 27. Gösens yngelområden enligt Velmus karttjänst. M =Mycket gynnsamma områden.
M =Gynnsamma områden M= mindre gynnsamma.

Inom området finns två olika former av sik. I figur 28 presenteras lekområden för den havslekande
siken enligt Velmus karttjänst och i figur 29 lekområden för storvuxen skärgårdslekande sik (Hudd
och Wistbacka 1990). Långgrunda vidsträckta sandstränder är de mest produktiva områdena för den
havslekande sikens yngelproduktion. De är mycket känsliga för eutrofiering och igenslamning kan
medföra minskad yngelproduktion. Igenväxning kan locka till sig yngel av gädda och abborre som
prederar på sikynglen.I det produktionsområde (Kalajoki-Vexala-Mickelsörarna) vars södra del är
utmärkt i figur 26, leker en egen genetiskt särpräglad grupp av naturligt förökande havslekande sik
(Koljonen m.fl. 2019). Dessa lekplatser för skärgårdssiken ligger i områden med grunt vatten, - från
en halv meter till några meter. Lekplatserna utgörs ofta av grynnor i eller invid strömma sund. Många
potentiella sikyngelområden torde ha påverkats av eutrofiering. Detta gäller speciellt skärgårdssiken
vars yngelområden kan vara belägna i den inre skärgården. Det vore viktigt att verifiera sikens
yngelproduktion med yngelnotning för att kunna bedöma vilka fiskevårdsåtgärder som kan behövas.
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Figur 28. Yngelproduktionsområden för den havslekande siken enligt Velmus karttjänst.
=Mycket gynnsamma områden. M =Gynnsamma områden M= mindre gynnsamma

1. Norra Kåtölandet, Öja
2. Räfsö, Öja
3. Vattungarna, Larsmo
4. Gertruds, Larsmo
5. Tolvmangrund, Larsmo
6. Lövskäret, Larsmo
7. Grisselörströmmen, Larsmo
8. Rödhällan, Larsmo
9. Storpaskarn, Jakobstad
10. Runt Torsön, Nykarleby
11. Nykarleby älvmynning
12. Norra Sandören, Vexala
13. Kitnäshällan, Vexala

Figur 29. Lekplatser (1-13) för storvuxen havslekande sik inom fiskeriområdet (Hudd och Wistbacka 1990).
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3.3.5 Flador och glon
Flador dvs. grunda avsnörda havsvikar, glon och insjöar är viktiga lekplatser i skärgården för främst
vårlekande fisk men även yngel av lake kan påträffas (Wistbacka 2018)
Ju längre ut i den yttre skärgården man kommer, desto viktigare är dessa lekområden för
fiskyngelproduktionen (Saarinen m.fl. 2021). De erbjuder fiskynglen en skyddad miljö med lämpliga
temperaturförhållanden och gott om föda. Då temperaturen i skyddade flador och glon är högre än
i det omgivande havsområdet blir den s.k. värmesumman större. Därför utvecklas rommen snabbare
och ynglens tillväxt blir snabbare. Ju större ett yngel blir på sin första sommar desto bättre klarar
den sin första vinter (se t.ex. Hynninen m.fl. 2019). Ynglens överlevnad under den första sommaren
kan alltså vara avgörande för storleken på fiskbestånden i området under de följande åren.
Våra kustområden är idag utsatta för ett högt exploateringstryck och många lekområden har
försämrats eller förstörts på grund av skogsdikning, muddringar av båtkanaler, bebyggelse, byggande
av vägar, felaktigt placerade vägtrummor och försurning (Wistbacka och Snickars 2000). Därför finns
det ett stort behov av att återställa flador, glon och insjöar som påverkas av mänskliga åtgärder.

3.3.6 Restaurering av flador och glon
Restaurering betyder att man återställer något till vad det ursprungligen har varit. I fråga om
vattendrag bör man således sträva till att återställa vattendragets ekologiska funktioner helt eller
delvis. I fråga om småvatten på landhöjningskuster bör man också beakta vilken typ av småvatten
vattendraget är eller borde vara med beaktande av landhöjningen. Man kan således inte benämna
en åtgärd ”restaurering” om den innebär att ett glo omvandlas till en flada. Rent konkret skulle en
sådan åtgärd kunna gå ut på att gräva en kanal genom gloets utlopp och därmed förstöra dess
ekologiska funktion som yngelproduktionsområde. En restaurering av ett småvatten som borde vara
ett glo men där muddring av utloppet omvandlat det till en flada borde gå ut på att fylla igen den
muddrade kanalen. Då medger vattendragets hydrologi igen att dess ekologiska funktion är gloets.
Det är framför allt två metoder man bör förhålla sig kritiskt till då det gäller småvatten. Den ena är ”
förbättrande av vattenutbytet”. Tillämpad på flador och gloflador förstör muddringar av utloppet
vattendragets ekologiska funktion. En flada definieras de facto som ett småvatten som har begränsat
vattenutbyte med havet. De uppkomna varma och mer eutrofa förhållandena är en förutsättning för
en ökad biodiversitet och en god produktion av fiskyngel. Ju mindre inloppet till en flada är desto
tidigare blir vattnet så varmt att fiskynglens tillväxt gynnas. Ju större ett yngel är på hösten desto
bättre är dess möjligheter att överleva vintern och småningom ingå i det fiskbara beståndet (se t.ex.
Hynninen m.fl. 2019).
Ett smalt och grunt vegetationsrikt inlopp bidrar till att spiggen inte vandrar in i fladan. I flador där
spiggen förekommer rikligt produceras i regel inga yngel av gädda och abborre (Bergström
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m.fl.2019). Ingreppen avbryter fladornas omvandling till glon och kustnära sjöar. Vanligen handlar
ingreppen egentligen om grävande av båtfarleder. Muddringar av utlopp är den största orsaken till
att fladorna är en hotad naturtyp med beteckningen sårbar (VU) (Kontula och Raunio 2018).
Den andra målsättningen man bör förhålla sig kritiskt till är ” förbättrande av fiskens vandringsmöjligheter”. Projekt med den målsättningen har lett till att utloppsbäckar från glon eller kustnära
sjöar muddrats som en del av dräneringsprojekt. I en del fall har de också gjorts om till båtkanaler.
Vanligen eftersträvar man att utloppet skall vara så brett som möjligt, vilket innebär att vattnet
strömmar snabbt ut ur sjön och inga översvämningsområden för gäddans reproduktion uppkommer.
Glon är mer produktiva då det gäller fiskyngelproduktion än flador eftersom de blir varma fortare
och nyckeln till en mycket stor produktion av gäddyngel är de svämängar som uppkommer i
naturenliga glon. Man har beräknat att ett 3 ha stort småvatten med ett djup på 0,5-1m kan
producera 300 000 gäddyngel (Ljunggren och Olsen 2011). Det är skäl att vara försiktig även därför
att gloet nu är en hotad naturtyp med beteckningen sårbar (VU) i Finland (Kontula och Raunio 2018).
Vid restaureringar bör också beaktas att flador och glon mindre än 10 ha är skyddade enligt
vattenlagen (kap 2, § 11), vilket även gäller bäckar och rännilar i naturtillstånd. Även tjärnar med en
yta mindre än 1 ha är skyddade av vattenlagen.
Överlag har de restaureringar som gjort hittills i Österbottens kustland, med några få undantag, varit
mindre lyckade. En bidragande orsak har varit att man inte utfört tillräckligt noggranna
basutredningar av vattendraget och dess biologiska egenskaper (Wikström 2004).

3.3.7 Kartering av potentiella modellvattendrag och restaureringsprojekt
Inom Nykarleby fiskeområde och Norra svenska fiskeområdet har man restaurerat ett antal glon och
sjöar utgående från delägarlagens egen kunskap sammanställd i Wistbacka och Snickars (2000). Fina
exempel på naturvetenskapligt korrekta projekt är restaureringen av Stora och Lilla Hamnpotten i
Monäs, höjandet av vattennivån i Hermassundet i Bosund och restaurering av Korvgräven och dess
utlopp i Öja. I Öja har man också underhållit fiskens lekvandring till flera små glon och insjöar. Nu
pågår en uppdatering av denna rapport och karteringen görs enligt en ny FLISIK-handbok (Wistbacka
2014).
Det vore viktigt att alla fiskeriområden karterar småvatten som kan utgöra modellvattendrag för
fiskeriområdets övervakning av tillståndet hos kustens småvatten. Speciellt viktigt är kartering av
yngelproduktion, en årlig kartering av sur belastning samt en kartering av mänsklig påverkan och
dess effekter. Detta kan gälla skogsdikning, muddringar eller motsvarande. Som det nu är saknas
t.ex. en kartering av effekterna av försurningskatastrofen och fiskdöden år 2006 helt i fråga om
småvatten.
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Speciellt viktiga och produktiva barnkamrar för vårlekande fisk som kunde utgöra modell-vattendrag
är:

Förutom att följa med modellvattendragen är det motiverat att övervaka och bevara övriga
fungerande lekplatser i småvatten. Dessa kommer att presenteras för fiskeriområdet inom kort i
form av en längre rapport. Återställande av en del lekplatser kan visa sig vara svårt och därför är ett
förebyggande skydd viktigt.
Under senare tid har ett märkbart antal småvatten förstörts av mänsklig påverkan så till den grad att
en restaurering inte längre kan anses vara möjlig. Sådana platser är Gunilacksundet i Monå,
Storträsket och Skutsunden i Vexala, Lodörsbukten i Socklot, Hemträsket i Pörkenäs och Fjälaholm
flagan i Eugmo.
Följande vattendrag kan på basen av karteringar, som gjort åren 2019 - 2020 inom ramen för
projektet Kustnära småvattendrag som fisklekplatser, (en uppdatering av rapporten från år 2000)
anses vara potentiella fiskeriekonomiska restaureringsobjekt:
NAMN
VATTENDRAG
LÄGE
Lappviken
Flada
Vexala
Långviken
Flada
Nykarleby
Bådaviken
Glo
Nykarleby
Kalvholmsbukten
Flada
Socklot
Sandkubbgräven
Flada
Socklot
Kuddvadet-Rövarhamn
Insjö
Larsmo
Västerviken
Insjö
Larsmo
Storträsket
Insjö
Eugmo
Stockö Storviken
Flada
Eugmo
Hålörarna
Glo
Eugmo

MOTIVERIN
Inloppet har muddrats
Inloppen har muddrats
Strandbete, fiskbäck behövs
Inlopp har muddrats
Inloppet har muddrats
Potentiellt gäddyngelområde
Restaurerad; damm, fiskled behövs
Fiskbäck till Mellansundet avstängd
Inloppet har muddrats
Inlopp har muddrats

MÅLSÄTTNING
Återställs
Återställs
Fiskled anläggs
Återställs
Återställs
Återställs
Fiskled anläggs
Fiskled anläggs
Återställs
Återställs

På Jöusan i Monäs finns en glosjö. Bäcken från den bör karteras för att kontrollera om
fiskvandringen fungerar. Samma gäller för Norrskatapotten på Öuran.

3.3.8 Utveckling av samarbetet inom fiskeriområdet
Samarbetet mellan delägarlagen i havsområdet och fiskeriområdet är ganska gott, men det kan dock
ytterligare förbättras. Även kontakten mellan de olika delägarlagen sinsemellan kunde för-bättras.
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Detta skall ske via regelbundet planlagda diskussionsmöten med aktuella teman. Fiskeriområdet
initierar detta under planeringsperioden. Under planeringsperioden samlas e-postadresser till alla
delägarlag och fiskargillen för att förbättra och underlätta en snabb informationsgång.

3.4 Åtgärder för vård av fiskbestånd och utveckling av fisket
3.4.1 Förslag till regleringsåtgärder för fisket
Fiskeriområdet kan införa regionala bestämmelser om t.ex. tillåtna redskap, fisketider, fiskeplatser
och fångstmått i sitt förslag i nyttjande- och vårdplanen.
Delägarlaget bestämmer om villkor för de fisketillstånd som de själva säljer. Mete, pilkfiske och
handredskapsfiske som ingår i fiskevårdsavgiften kan vattenägaren inte påverka direkt.
För olika fiskarter kan fisket regleras genom införande av minimimått. Även maximimått kan införas
om det anses ändamålsenligt för skydda stora individer i ett lekbestånd. Stora individer är speciellt
värdefulla då deras romkorn har en bättre överlevnad än mindre individers. Dylika fiskarter är t ex
abborre och gädda. Införande av dylika minimi- eller maximimått förutsätter en ansökan till NTMcentralen ifall man vill att de också ska gälla fiske enligt de allmänna fiskerätterna.
För siken kan det vara aktuellt att införa ett minimimått på 30 cm för att säkra att icke könsmogen
vandringssik fiskas på sina uppväxtområden. Innan minimimått införs begärs utlåtande om detta av
medlemsorganisationerna.
Nykarleby fiskeområde hade tagit ett beslut om ett minimimått på 30 cm för siken. Beslutet gick ut
i slutet av år 2020. Norra svenska fiskeområdets beslut om ett 25 cm minimimått, givet av NTMcentralen går ut i slutet av år 2021. I motiveringen till besluten står att man vill förhindra fångst av
undermålig sik, säkra produktiviteten hos sikbeståndet, och därmed förbättra ekonomin i sikfisket.
För att skydda de mest värdefulla lekplatserna för vårlekande fisk från ett alltför hårt fisketryck har
delägarlagen definierat förbudsområden för de allra viktigaste lekområdena (kapitel 3.1.8) under
lektiden. Fiskeförbudet gäller för fiske med nät, gäddsaxar, ryssjor och katsar. Fiskeriområdet utreder
tillsammans med delägarlagen om det finns ytterligare områden (flador och glon) där det kunde
införas motsvarande fiskeförbud. Totalfredning via NTM-centralen är i dag svår och byråkratisk att
genomföra. Myndigheterna bör underlätta processen med totalfredning, i vilken ingår ett
inskränkande av den allmänna fiskerätten, eftersom det inte finns andra möjligheter för
vattendelägarlagen att totalfreda lekplatser.
Fiskeområdet har som mål att i första hand via beslut från delägarlagen freda gösen i lektid på
yngelproduktionsområdena i Nykarleby inre skärgård bestående av vattenområde som hör till
Munsala, Nykarleby, Socklot och Vexala samfälligheter. Förbudet skulle gälla fiske med ryssjor och
nät under lektiden. Följande steg är att fiskeriområdet definierar det viktigaste gösyngelområdet i
detta område och därefter ansöker om en totalfredning av detta under lektiden av NTM-centralen.
Fiskeriområdet rekommenderar att delägarlagen fredar siken i lektid på sina vattenområden.
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Förslag:
Regleringar enligt Lag om fiske 53 § (som utreds och införs senare)
1) Minimimått för sik 30 cm
-innan minimimåttet införs begärs utlåtanden av medlemsorganisationerna
2) Fiskeförbud under lektid för gös i Nykarleby inre skärgård (Munsala, Nykarleby, Socklot och
Vexala samfälligheters vattenområden)
- före detta införs, utreds var de viktigaste yngelområdena finns
Rekommendationer till delägarlagen
1) Inför förbud mot fiske med ryssja och nät under gösens lektid 15.5 – 15.6 i Nykarleby inre
skärgård (Munsala, Nykarleby, Socklot och Vexala samfälligheters vattenområden)
2) Sikfredning i lektid

3.4.2 Restaureringsplaner
Fiskeriområdet går genom sin åtgärdslista (3.3.7.) över kända objekt, som är i behov av restaurering.
Från denna lista väljs ut 1 – 3 projekt för vilka görs upp en vattendragsvis beskrivning med planerade
restaureringsåtgärder och målsättning under programperioden. De objekt som föreslås för år 2021
är Hålörarna i Eugmo, Kalvholmsbukten i Socklot och Långviken i Nykarleby.
I följande steg söker fiskeriområdet finansiering samt diskuterar med berörda och gör upp
en detaljerad beskrivning av restaureringsåtgärderna. Genomförande av restaureringar är beroende
av finansiering och tillstånd av markägarna. För närvarande pågår det så kallade HELMI-projektet där
en viktig målsättning är att finansiera restaureringar av flador och glon. Detta projekt torde erbjuda
goda möjligheter att kunna få hjälp med finansiering och genomförande av småskaliga
restaureringar.

3.4.3 Plan för fiskutplanteringar
De ålagda utplanteringarna av vandringsik i Nykarleby (400 000 st/år) och skärgårdssik i Jakobstad
och Larsmo (217 000 st/år) fortsätter. För dem används yngel producerade från de moderfiskbestånd
med Nykarleby älvsik och Larsmosik, som finns i Taivalkoski.
Moderfiskbestånden av Larsmosik och Nykarleby älvsiken har undersökts genetiskt och resultaten
visar att bestånden inte var genetiskt helt rena. De var uppblandade med andra sikstammar.
(Koljonen m.fl. 2018). Moderfiskbestånden av Nykarleby älvsik förnyades med yngel som
härstammar från befruktning av rom och mjölke från lekande vandringssikar, fångade på lekplatsen
i Ragnörsforsen nedanför Nykarleby Kraftverk åren 2013 – 2015. Någon genetisk undersökning av
detta moderfiskbestånd har inte gjorts. De resultat som presteras i Koljonen m.fl (2018) härrör sig
från undersökningar av sikar från ett bestånd i odling år 2006. En DNA-undersökning av det nya
beståndet i Taivalkoski är nödvändig.
Moderfiskbeståndet av Larsmosik bör förnyas för att i framtiden kunna trygga utplanteringen av
denna sikform. (PM från mötet mellan VARELY, fiskeriområdet, fiskodlaren, och LUKE i november
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2018; 14.9 2020, bilaga 3). Före detta bör man dock fastställa om det i dagsläget faktiskt finns en
unik population av Larsmosik kvar i havet. I fall en sådan population kan påträffas bör den tydligt
karakteriseras genom genetiska undersökningar och framförallt bör yngel fångade invid dess
lekplatser undersökas genetiskt - för att säkerställa att det faktiskt är yngel av Larsmosik man fångat
(Finnäs 2018).
Utplanteringarna av havsöring i havet, via ålägganden (sammanlagt nästan 60 000 per år) fortsätter.
Öringarna är av Storå å -stam.
Om och när det planerade moderfiskbeståndet av havslekande harr (kap.8) börjar producera
utplanteringsbar yngel, skall dessa yngel planteras ut i de områden i Nykarleby skärgård (Stubben),
som listas upp i den nationella strategin för den havslekande harren (Keränen 2017).

3.4.4 Förslag till utveckling av fisket
En av de viktigaste sakerna, när det gäller att utveckla fisket i området är att fiskeriområdets
fiskeövervakning ordnas kontinuerligt. Önskan om detta framkom tydligt i de två fiskeriundersökningar, som gjordes i havsområdet utanför Jakobstad och Nykarleby (Wistbacka 2015 och
2016). Med fiskeövervakning försäkrar man sig om att fiskeregler efterföljs, att fisket är lovligt och
att det flyter in fisketillståndsintäkter. I samband med övervakningen är det också möjligt att samla
in uppföljningsdata om till exempel fångstmängder och -områden.
Informationen om själva fisket behöver effektiveras. I de ovan nämnda fiskeriundersökningarna
önskades ökad information om varifrån man kan köpa fiskekort, information om fiskekortets pris,
information om fiskeregler och information var om förbudsområdena finns.

Ökad allmän Information samt trevlig ”pr” om områdets fiskemöjligheter behövs också för att locka
nya fritidsfiskare, och på så sätt att öka försäljningen av fiskekort. Tekniska möjligheter (appar,
biljettautomater) för köp av fiskekort från delägarlagen tas i bruk.

3.5 Plan för uppföljning av fisket och fiskbestånden
Fiskeriområdet fortsätter att årligen samla in fiskeristatistik från delägarlag och fiskargillen. Detta
sker med hjälp av ett cirkulär och en statistikblanketten (bilaga 2) som skickas ut till medlemmarna
av fiskeriområdet i januari. Statistikblanketten innehåller information om fiskfångster, använda
redskap samt antal fiskare.
Inhämtningen av statistik från delägarlagen i Nykarleby bör effektiveras.
Fiskeriområdet anser att en uppföljning av fiskyngelproduktionen på alla de områden som anses vara
viktiga lekområden i VELMU-databasen skall utgöra en del av uppföljningen av fiskbestånden. Detta
kan göras genom initiativ till LUKE och NTM-centralen. För närvarande torde inte ens uppföljningen
av yngelproduktionen hos de vårlekande fiskarna vara heltäckande.
Även uppföljningen av yngelproduktionen för lake och sik torde vara bristfällig. Yngelkarteringar är
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ett effektivt sätt att klargöra akvatiska miljöproblem. Särdeles viktiga är de områden som kan anses
vara av regional betydelse.
I havets planeringsområde finns objekt för vilka yngelundersökningar vore av nöden. Ett exempel är
Häggsundet i Hirvlax som är ett fredningsområde. Bäcken som mynnar i sundets södra del är extremt
sur med ett pH-värde på 4 våren 2019. Läget har länge varit likadant enligt Nykarleby miljövårdsbyrås
karteringar. Det vore således motiverat att söka medel för yngelundersökningar i detta område.
En stor del av områdets fiskeribiologi och vattenmiljö undersöks regelbundet i samband med
industriernas och samhällenas ålagda samkontroller. NTM-centralen följer upp vattenmiljön i
samband med vattenvårdsplaneringen för Finlands sjöar och älvar och havsområden. Det finns lätt
tillgängliga uppgifter och information om området i WELMUs databank. Alla dessa
informationskanaler bör nyttjas i samband med fiskeriområdets kontinuerliga uppföljning av fisket
och fiskbestånden.4 Plan för Larsmo-Öjasjön, samt åarna Kronoby å, Esse å, Purmo å och Kovjoki å.

4.1 Grundläggande information över vattenområdet, fisket och
fiskbestånden
4.1.1 Larsmo-Öjasjöns vattenområde
Larsmo-Öjasjöns vattenareal är ca 8100 ha. Vattenområdet förvaltas av sju konstituerade delägarlag
och två fiskargillen via avtal med städerna Jakobstad och Pedersöre kommun (se figur 29 och tabell
8). I Storfjärden där Esse- och Purmo åar rinner ut i Larsmosjön finns dessutom många små privata
vattenområden med arealer som varierar mellan 0,1 och ca 2 ha.
Till Larsmo-Öjasjön, som invallades från havet år 1962 (Larsmosjön) och 1969 (Öjasjön), mynnar
Kronoby-, Esse-, Purmo- och Kovjoki åar. Den tillgodoser råvattenbehovet vid industrierna i
Jakobstad och Karleby. Enligt ett tidigare tillståndsbeslut reglerades sjöarna tillsammans och sjöns
vattenyta följde havsvattenytan. Regleringen ändrades år 1998, så att vattenytan nu skall hållas på
nivån N60 + 0,10 - 0,20 m.
Sjöns vatten rinner ut i havet via dammluckorna vid Hästgrundet och Gertruds. Det finns fyra
båtslussar i dammen mellan sjön och havet; vid Hästgrundet, Gertruds, Palma och vid Reips.
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Figur 30. Delägarlagens gränser i Larsmo-Öjasjön.
Tabell 8. Delägarlagens arealer i Larsmo-Öjasjön.
Delägarlag

Areal

LARSMO BYS SAMFÄLLDA OMRÅDEN

2954

LEPPLAX-NORRBY VATTENDELÄGARLAG

2254

KRONOBY DELÄGARLAG

937

ÖJA DELÄGARLAG

782

EUGMO BYS SAMFÄLLDA OMRÅDEN

482

KVIKANT FISKELAG

189

PIRILÖ FISKELAG

162

Fiskargillen
GAMLAKARLEBY FISKARGILLE (KARLEBY)

184

KÅLLBY-EDSEVÖ FISKARGILLE (PEDERSÖRE)

118

VESTERSUNDBY FISKARGILLE

31
tot

8062

När Larsmo-Öjasjön invallades försvårades fiskens vandring mellan havet och sjön speciellt vid
Gertrus och Reips. För att avhjälpa detta har det byggts tre fiskvägar in till sjön (figur 31). Gertruds
fiskväg byggdes år 1991 som en naturliknande bäckfåra med en strömningshastighet på i medeltal
6 - 7 m3/s. Fiskvägen hålls öppen hela året. Dammluckan, som finns på bron över fiskvägen, stängs
endast då havsvattenståndet är så högt att det finns risk för att saltvatten skall tränga in i sjön.
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Den första fiskvägen i Öja (Reips), som byggdes på samma gång som Gertruds fiskväg, stängdes år
2008. Den fungerade dåligt. Bågast fiskväg ersatte fiskvägen i Reips år 2009. Den är byggd som en
naturlig fåra ut i havet. Fiskvägen hålls öppen hela året. År 2005 öppnades den tredje fiskvägen. Den
är belägen i sjöns södra del, vid Storströmmen. Fiskvägen har en strömningshastighet på ca 1 m3/s
och hålls öppen hela året.
Larsmosjön har en förbindelse med Öjasjön via en 400 meter lång kanal invid Kronoby ås mynning.
Sjön är grund, medeldjupet är endast 2,3 m. På ett ställe, i Kalvholmsfjärden, finns en sänka där
vattendjupet överskrider är 10 m. Allmänt kan sjön beskrivas som ett grunt område med
igenväxande vikar och uppgrundade och igensedimenterade åmynningsområden.
I sjön utmynnar Kronoby å, Esse å, Purmo å och å, vars sammanlagda avrinningsområde är 3 973
km². Sjöbassängernas eget avrinningsområde är 410 km².
Vattnet i de åar som rinner in till Larsmo–Öjasjön är surt, humusfärgat samt mycket järnhaltigt och
näringsrikt. Sjöns vattenkvalitet har under de senaste åren försvagats märkbart. Humushalten har
ökat. Också färgtalen samt fosfor- och järnhalterna har stigit. Sjöns största problem är eutrofiering
och surhet. Eutrofieringen ökar som en följd av näringsämnesbelastningen från åarna och från sjöns
eget avrinningsområde
I rapporten över vattenvårdsplaneringen 2016 - 2021 har sjön ansetts vara en kraftigt modifierad
och konstgjord vattenförekomst, eftersom de naturliga förbindelserna med havet har avbrutits.
Det ekologiska tillståndet har bedömts vara nöjaktig (Bonde m.fl. 2016) (bilaga 5). Hällörsfjärden i
Larsmosjön och Bredviksfjärden i Öjasjön hör till Natura 2000 närverket. Sjöns korsas av många
småbåtsfarleder (figur 31).
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Figur 31. Farleder ------ , Natura 2000 områden ### och o fiskvägar i Larsmo- Öjasjön.

4.1.2 Fisket i Larsmo-Öjasjön
Larsmo-Öjasjön är viktig för såväl det kommersiella fisket som för fritidsfisket.
Kommersiellt fiske
Antalet kommersiella fiskare i har varierat mellan 8 och 12 under de senaste 10 åren, enligt statistik
från Norra svenska fiskeområdet. Efter det att fisket efter underutnyttjade arter (braxen och mört)
inleddes i sjön år 2012 har antalet fiskare ökat (figur 32).
Det kommersiella fisket pågår nästan hela året, med undantag för sommarmånaderna. Från
september till maj idkas ryssjefiske efter lake, gädda, gös och braxen. På hösten och vintern fiskar
man med nät och på vintern med gäddsaxar.
De för det kommersiella fisket mest betydelsefulla fiskeplatserna presenteras i figur 32.
Ryssjeplatserna koncentreras mest till Larsmosjöns västra sida, på Larsmo bys samfällda områdens
och Eugmo bys samfällda områdens vatten. Nätfiske bedrivs över hela Larsmosjön. I Öjasjön
förekommer inte något kommersiellt nätfiske. Uppgifterna har erhållits av kommersiella fiskare i
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samband med diskussionsmöten om nyttjande- och vårdplanerna under hösten 2020. Områdena för
kommersiellt nätfiske är tagna från LUKES karttjänst (https://opendata.luke.fi/dataset/pyydyspaika)
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Figur 32. Antalet kommersiella fiskare i Larsmo-Öjsjön under perioden 2009 – 2019.

Figur 33. Kommersiella ryssjeplatser (o) och nätfiskeområden (##) i Larsmo-Öjasjön.
45

Norra svenska fiskeområdet sammanställde statistik från åren 1996 – 2016 från kommersiella fiskare
inom Larsmo bys samfällda områden i Larsmosjön (Wistbacka 2018). Enligt rapporten varierar
fisketrycket i sjön stort från år till år.
Medeltalet för antalet ryssjedygn under perioden 1996 – 2016 var 4 000 per år (max 7813 st, min
1639 st; SD=1408). Också nätdygnen varierade mycket; från ett maximalt antal år 2001 på 13 110
nätdygn till bara 168 nätdygn år 2010 (figur 34).
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Figur 34. Antalet kommersiella ryssjedygn i delägarlaget Larsmo bys samfällda områdens
vattenområde i Larsmosjön åren 1996 – 2016. N= antalet fiskare.
Trenden för enhetsfångsterna i det kommersiella ryssjefisket (kg/ryssjedygn) under perioden 1996 –
2016 var att värdena ökade under hela undersökningsperioden med en tydlig topp år 2006 (figur
35).
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Figur 35. Enhetsfångsten för kommersiellt ryssjefiske i Larsmosjön under perioden 1996 – 2016.
46

Före år 2006 bestod en tredjedel av enhetsfångsten för ryssja av gädda. Andelarna av abborre, lake
och braxen var alla 20 %. Resten bestod av gös, id och mört.
Efter den förödande fiskdöden i Larsmo-Öjasjön pga försurning under hösten/vintern 2006 – 2007,
minskade lakens andel i enhetsfångtsten till i medeltal endast 6 %. Samtidigt minskade också
abborrens andel till 10%. Andelen braxen ökade under perioden 2007 – 2013 till i medeltal 36 %.
Från år 2014 upptog braxen nästan hälften av enhetsfångsten. Även gösens andel i enhets-fångsten
ökade, från ca 1 % i början av 2000 talet, till 5 % av under perioden 2007 – 2016.
Enhetsfångsten för nät varierade mellan ungefär 0,2 och knappt 0,6 kg fisk/nätdygn under perioden
(figur 36). Undantaget var åren 2006 och 2009 med nästan 1 kg fisk/nätdygn. Den stora fångsten år
2006 förklarades med att fiskarna rörde sig i vattenmassan mer en vanligt under försurningen,
förmodligen i försök att fly försurningen. De var därigenom lättare att fånga.
I stort sett bestod enhetsfångsten för nät av en tredjedelgädda och en tredjedel gös. Gösens andel
var högre under de tio senare åren än under de tio första åren. Lakens andel av fångsten minskade
från i medeltal 18 % åren 1996 – 2005 till i medeltal 6 % åren 2007 – 2016. Medeltalet för braxens
andel i enhetsfångsten ökade från 7 % under åren 1996—2005 till 18 % de följande 10 åren. Även
idens andel ökade under samma jämförelseperiod. Abborrens andel minskade under samma
jämförelseperiod från 7 % till 3 %.
De kommersiella enhetsfångsterna har således ökat från 1,1 till 3,2 kg för ryssja och från 0,2 kg till
0,5 kg för nät under perioden 1996 – 2016.
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Figur 36. Enhetsfångsten för kommersiellt nätfiske i Larsmosjön under perioden 1996–2016.
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Fritidsfiske
Enligt den fiskeristatistik som Norra svenska fiskeområdets erhöll från sina medlemmar har antalet
sålda fiskekort i sjön minskat under de senaste 10 åren. År 2009 löste ca 600 personer fiskekort från
något av de sju delägarlagen eller 2 fiskargillen runt sjön. År 2018 var motsvarande siffra endast 333
(figur 37).
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Figur 37. Antalet lösta fiskekort i Larsmo-Öjasjön under perioden 2009 – 2018.
Enligt en fiskeriundersökning angående fritidsfisket i Larsmo-Öjasjön 2012, som riktades till 2 000
slumpvis utvalda personer bosatta runt sjön, svarade 8 % att en (eller flera) i hushållet hade fiskat i
Larsmo-Öjasjön det året. På basen av det totala antalet hushåll i undersökningsområdet (20 442 st )
fastslås i rapporten att totalt 1 635 hushåll hade fiskat i sjön det året (Wistbacka 2013).
Över hälften av dem som fiskade i sjön hade metat. En lika stor andel hade idkat spöfiske. En
fjärdedel uppgav att de hade pilkat. 17 % hade fiskat med katsa, 15 % hade fiskat med nät och 12 %
svarade att de idkat trolling. 1 % av personerna som svarade på förfrågan hade använt ryssja.
27 % av fiskarna i undersökningen hade löst fiskekort från något av de 7 delägarlagen och två
fiskargillena runt sjön. 14 % fiskade med det länsbaserade spöfiskekortet (den nuvarande
fiskevårdsavgiften). 11 % svarade att de inte hade något fiskekort alls, men att de ändå hade fiskat
med kastspö i sjön. 8 % svarade att de hade löst det länsbaserade spöfiskekortet, men även fiskat
med andra redskap än kastspö. 4 % uppgav att de inte hade något fiskekort alls, men ändå fiskat med
såväl kastspö, katsa som nät.
Enligt undersökningen försiggick fisket inom hela Larsmo-Öjasjön. Den norra delen av Larsmosjön
var det populäraste fiskeområdet. 40 % av de som fiskade använde sig av detta område och 62 % av
fångsten härstammade härifrån. Över en tredjedel av fångsten härstammade från nätfiske. En nästan
lika stor andel av fångsten härstammade från spö- och trollingfiske. 17 % av fångsten kom från meteoch pilkfiske, 13 % från ryssjefiske och 7 % var katsefångst.
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Enligt undersökningens bestod totalfångsten i Larsmo-Öjasjön 2012 till 60 % av abborre och gädda.
Andelen braxen och mört uppgick vardera till ca 10 %. 6 % bestod av gös, 5 % av lake och 4 % av id.
De övriga arterna i fångsten var gers, regnbåge, siklöja, löja, öring och sik.
Variationerna i fångstmängderna mellan olika fiskare var stor. Vissa fiskare fångade endast något
enstaka kilo fisk under året, medan andra uppgav att de fångat över 280 kg fisk år 2012.
För att få en åskådligare bild av de olika fiskarkategorierna och deras fångster år 2012 delades de
upp i tre grupper beroende på storleken på fångsterna. De flesta fiskare (64 %) visade upp en
fångst på under 4 kg fisk. Bara 7 % av alla fiskare hade fångster mellan 100 kg och 285 kg fisk.
Tabell 9. Indelning av fritidsfiskare enligt storleken på deras fångst i Larsmo-Öjasjön 2012
Fångstkategori
Fångster < 10 kg
Fångster 11-99 kg
Fångster 100 – 285 kg

medeltal

SD

3,7 kg
32,6 kg
167 kg

±3,2 kg
±22,3 kg
±73 kg

N= 84
N=53
N=25
N=6

De totala fiskfångsterna i Larsmo-Öjasjön har, enligt den insamlade statistiken från dåvarande
fiskeområdet och nuvarande fiskeriområdet fördubblats under de senaste tio åren; från drygt 17 ton
år 2009 till över 35 ton år 2018 (figur 38).
Denna ökning kan förklaras med att det år 2012 inleddes ett av staten understött kommersiellt fiske
efter underutnyttjade arter i sjön. I detta sammanhang togs större och effektivare ryssjor i bruk.

4.1.3 Fiskbeståndet i Larsmosjön
I Larsmo-Öjasjön förekommer gädda, abborre, gös, lake, mört, braxen, björkna, id och ål. Till
egentliga vandringsfiskar i området räknas vandringssik, havsöring, siklöja, nors och nejonöga.
Undersökningar av fiskvandringen i de tre fiskvägarna har visat att vårlekande fiskarter som gädda,
abborre, braxen, mört, björkna, stäm, id och gers och höst- och vintervandrande fiskarter som lake,
siklöja, nejonöga och sik stiger upp i sjön.
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Fångsten i Larsmo-Öjasjön 2009 - 2018
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Figur 38. Fångsten i Larsmo-Öjasjön under perioden 2009 – 2018 (Norra svenska fiskeområdet).
År 2018 utfördes ett provfiske i sjön. Abborren var den till individantalet vanligaste arten i fångsten
med nätserier (Keränen 2018). Efter abborren kom mört och på tredje plats gers. Viktmässigt
dominerades provfiskefångsten i Öjasjön av abborren, medan braxen dominerade i Larsmosjön. I
jämförelse med ett resultat från ett motsvarande provfiske år 2009, hade gösen och abborren ökat
år 2018. Däremot verkade stammen av siklöja ha gått tillbaka. År 2018 fångades siklöja endast i
Larsmosjön medan den är 2009 fångades även i Öjasjön.
Som en del av EU:s ålutplanteringsprogram påbörjades utplantering av glasål i Larsmo-Öjasjön år
2011. Utplanteringarna pågick till år 2013 och återupptogs igen år 2017. Vid provfiske efter ål med
en ryssja i september - oktober ren 2017 – 2019 (Wistbacka 2020) fångades sammanlagt 13 ålar.
Ålarnas längder varierade mellan 38 cm och 80 cm. Som bifångst under provfisket erhölls 481 kg
abborre, 440 kg mört, 127 kg braxen och 72 kg gers samt 296 gösar, 18 gäddor, 44 lakar och 117
siklöjor.
I samband med insamlingen av resultat från provfisket på ål åren 2017 - 2019 framkom det att under
hösten 2020 hade fiskaren fångat ytterligare ca 40 ålar i ryssjor både i Larsmosjön och i havet utanför.
De flesta av dessa ålar vägde ca 1 kg.
I Finland är ålen fredad mellan 1.10 – 31.1 sedan år 2018. Då man riktat utsättningarna till kustvattnen eller områden varifrån ålen har en fri vandringsförbindelse till havet uppskattar man att cirka
70% av de i Finland utplanterade ålarna kan inleda sin lekvandring till Sargassohavet.

50

4.2 Grundläggande information över vattenområdet, fisket och fiskbestånden i Kronoby å, Esse å, Purmo å och å samt i sjöar i deras
tillrinningsområden
Vattenarealen i åarna och sjöarna omfattar över 2 600 ha. Området förvaltas av 5 konstituerade
delägarlag och ett fiskargille, via avtal med Pedersöre kommun (tabell 10, och figur 39).
Det finns också många privatägda vattenområden i området i det nedre loppet av Purmo å och i dess
mynningsområde i Larsmosjön samt längs hela Kovjoki å (44 km). Dessa vattenområden saknar
samordnad förvaltning.

Tabell 10. Delägarlagens arealer i Esse å, Kronoby å och Purmo å.
Delägarlag

Areal

Esse å
ÖVER-NEDERLAPPFORS DELÄGARLAG
ÖVER-YTTERESSE DELÄGARLAG
KÅLLBY-EDSEVÖ FISKARGILLE (PEDERSÖRE)

253
148
128

Kronoby å
TERJÄRV DELÄGARLAG
KRONOBY DELÄGARLAG

1118
88

Purmo å
PURMO DELÄGARLAG
många privata vattenägare (de allra flesta < 20 ha/lägenhet)

653
??

Kovijoki å
Privata + samfällda okonstituerade vattenägare (de flesta < 20 ha/lägenhet)

??

tot

> 2600

4.2.1 Kronoby ås vattenområde
Kronoby ås vattendrag får sin början i de bäckar som rinner ut i sjön Porasenjärvi i Perho kommun.
Under namnet Påras å rinner ån vidare till Sääksjärvi, där den byter namn till Kronoby å, och rinner
vidare i Terjärv genom sjögruppen, som bildas av Petosjön, Peckassjön, Tvärasjön, Sandviksjön,
Langvekasjön och Djupsjön. Sjögruppen regleras sedan 1950-talet via dammen vid Grundfors. Det
finns en fiskväg vid dammen i Grundfors. Den restaurerades år 2002. De största sjöarna finns i Terjärv
dvs. Rekjärv (177 ha), Heimsjön (135 ha) och Peckassjön (113 ha).
Från Terjärv flyter ån ställvis genom helt obebyggt skogslandskap. Längre ner, vid Kronoby kommuns
centrum, domineras landskapet av odlingsmark på låglänta marker, som till stor del består av
alunjordar. Nedanför Kronoby centrum mynnar ån ut i Larsmo-Öjasjön (fig.39).
Ett kommunalt avloppsvattenreningsverk finns i Kronoby centrum och ett reningsverk finns i Terjärv
(Terjärv Frys). Det finns två torvtäkter (< 10 ha) inom Kronoby ås tillrinningsområde.
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Under 2010-talet restaurerades sammanlagt elva forsar i Terjärv och Kronoby, så att bottenhabitaten
numera lämpar sig för forslekande fiskar. Miljötillståndet för dessa restaureringar innehas av Norra
svenska fiskeområde. Det finns fortfarande två kvarndammar som hindrar fisken att stiga upp i ån;
Biskops och Åminne kvarndammar (figur 36). Det finns preliminära planritningar för byggande av
fiskvägar förbi dem. Svartbäcken-Dragån och Särsbäcken rinner ut i Kronoby å i Terjäv.
De största problemen i fråga om vattenkvaliteten i Kronoby å är försurning, eutrofiering och
sommarens låga vattenföring. Dikningar i sura sulfatjordar i tillrinningsområdet, och urlakningar av
svavelsyra och tungmetaller i samband med dem, förorsakar olägenheter i synnerhet i åns nedre
lopp (Bonde m.fl. 2016). Eutrofieringen härstammar i huvudsak från jord- och skogsbruk samt från
avloppsvattenbelastningen från glesbygden. I det övre loppet i påverkas ån av torvtäkter. Detta syns
bl.a. på vattenkvaliteten i Svartsjön och bäckarna som mynnar ut i den.
Kronoby ås ekologiska tillstånd klassificeras som måttligt, medan tillståndet i Svartbäcken-Dragån
och Särsbäcken klassificeras som dåligt. Det ekologiska tillståndet i de humusrika och eutrofierade
sjöarna i åns mellersta lopp i Terjärv är tillfredsställande (bilaga 5).

4.2.2 Fisket i Kronoby å
Enligt fiskeriundersökningen i nedre loppet av Kronoby å fiskade 30 matlag i ån år 2014 (Tamminen
2016). Redskapen som användes var nät, katsor, metspö, kastspö och pilk.
Medelfångsten per matlag var 17 kg fisk, och bestod av abborre, gers, gädda, mört, löja, id, braxen
och lake. Antalet fiskedagarna per matlag var i medeltal 10 st. Det mesta fisket skedde under
sommarmånaderna.
Enligt Norra svenska fiskeområdets fiskeristatistik är antalet fritidsfiskare (lösta fiskekort) i Kronoby
ås nedre lopp ca 30 per år och mellan 200 och 300 i det övre loppet och i sjöarna i Terjärv.
I den del av ån, som ligger på Kronoby kommuns område, fångas ca 600 - 700 kg fisk per år. Fångsten
på Terjärvs kommuns område är betydligt större; drygt 8 000 kg år 2017. Fångsten i Terjärv
härstammar till största delen från fisket i sjöarna.
De viktigaste arterna i ån är abborre, gädda och braxen. I sjöarna fångas gädda, abborre, braxen,
mört och lake (Koivurinta 2000) Fisket sker i husbehovs- och i rekreationssyfte. De vanligaste
fiskeredskapen är katsor och nät i sjöarna samt spöfiskeredskap i ån.

4.2.3 Kronoby ås fisk- och kräftbestånd
I Kronoby å förekommer naturliga bestånd av abborre, gädda, braxen, lake, mört, gärs och sten52

simpa. Dessutom förekommer harr, öring, sik och gös tack vare utplanteringar. Naturlig reproduktion
av gös har konstaterats i sjöområdet.
Via elprovfiske i forsar har det konstaterats att utplanterad harr och bäcköring trivs och stannar kvar
i Kronoby å. Det finns ännu inga tillförlitliga uppgifter om naturlig reproduktion av öring eller harr.
På basen av uppgifter om utplanteringar och på basen av rapporteringen av elprovfisket ser det ut
som om åtminstone vårlekande harr skulle kunna lyckas föröka sig i ån (Lax och Storm 2000).
I samband med elprovfiske i Långbacka fors i Terjärv år 2014 erhölls 4 öringar med medellängden 24
cm. Veterligen hade inga öringsutplanteringar i ån skett under tiden 2010 – 2014. Vid el-provfisket i
nedre loppet av ån samma år konstaterades att glasål, som utplanterats i Larsmosjön vandrat upp i
ån. Ålar påträffades i forsen vid Biskops Kvarn i centrum av Kronoby (Tamminen 2016).
Det erkänt starka kräftbeståndet i Kronoby å kollapsade med kräftpesten på 1960-talet, med
återhämtade sig på 1980-talet. Pesten slog åter till i ån år 1992. Beståndet har återupplivats med
utsättningar och idag finns kräftor på ett litet område i ån; ovanför Kronoby centrum. (Koivurinta
2000). Några enstaka kräftor fångades där i samband med undersökningar år 2014 (Tamminen
2016).

4.2.4 Esse ås vattenområde
Esse å är ca 125 km lång, och rinner upp i Soini och Lehtimäki kommuner. Där heter ån Kuninkaanjoki och den mynnar ut i Alajärvi. Från Alajärvi rinner ån vidare till Lappajärvi. Med namnet Välijoki
rinner den sedan vidare till Evijärvi och därifrån som Esse å tills den efter 60 km mynnar ut i LarsmoÖjasjön (fig.39).
Trots att det i ån finns hela 9 kraftverk men trots att den p.g.a. detta är kraftigt utbyggd och reglerad,
är vattendraget ett naturskyddsmässigt och fiskeriekonomiskt värdefullt område. Esse å är skyddad
via forsskyddslagen och en del områden längs ån hör till Natura 2000 – nätverket. I Esse å
förekommer bl.a. flodpärlmussla och utter. Under början av 2000-talet restaurerades elva forsar i
Esse å, så att bottenhabitaten numera lämpar sig för forslekande fiskar, såsom harr och öring.
Det finns ett 20-tal sjöar i den del av Esse ås tillrinningsområde, som hör fiskeriområdet. Av dem kan
speciellt nämnas de största; Huvudsjön, Angjärv, Vitsjön, Hjuljärv och Långvattnet i Lappfors samt
Nådjärv, och Hepovattnet i Esse.
Till Esse å mynnar bl.a. Bäckbybäcken (8,6 km) i Ytteresse, Nådjärvbäcken (6,3 km) i Överesse och
Huvudsjöbäcken (4,4 km) i Lappfors.
Tack vare vattendragets höga sjöprocent (10,5 %) är den kemiska vattenkvaliteten i Esse å bättre än
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något annat vattendrag i Österbotten.
Dräneringar av sura sulfatjordar i tillrinningsområdet förorsakar försurning i åns nedre lopp (Bonde
m.fl. 2016). Ån har därför under senare tid haft problem med surheten och hösten 2006 sjön pHvärdet under 5,0 som en följd av urlakning ur dränerade sulfatjordar invid åns nedre lopp.
Dräneringarna torde vara en bidragande orsak till att det nedre loppets ekologiska tillstånd
försämrats. Exempel på dräneringar i sura sulfatjordar är de omfattande täckdikningar som utfördes
i början av 1980-talet.
Bäckbybäcken är en sidofåra som medfört en synnerligen märkbar påverkan av syra och
tungmetaller. Våren 2020 kontrollerade fiskeriområdet läget under maj månad då försurningen
brukar vara som mest märkbar. Den 7.5. 2020 var pH-värdet i Bäckby bäckens nedre lopp 4,8 och
aciditeten 0,36 mmol/l. Detta inverkade dock inte på surheten i Esse å och pH-värdet i Bärklars fors
var 6,8. Under slutet av maj brukar belastningen från sura sulfatjordar vara mest märkbar.
Den 25.5.2020 hade pH-värdet i Bäckbybäckens nedre lopp dock stigit till 5,5 och surhetsläget var
på samma nivå i övriga delar av Bäckbybäcken. Som en följd av klimatförändringen är urlakningen ur
dränerade sura sulfatjordar numera oregelbunden och skedde under vintern 2019 - 2020 och den
hade synbarligen upphört då provtagningen gjordes. Därför är bioindikatorer som bottendjur och
lakyngel viktiga delar av övervakningen av vattenmiljön.
De största problemen för fiskeriekonomin i Esse å är förutom försurningen, eutrofiering, reglering
och befintliga vattenbyggnationer såsom dammar och kraftverk, som förhindrar fiskens vandring.
Eutrofieringen härstammar i huvudsak från jord- och skogsbruk samt från avloppsvattenutsläpp från
glesbygden. Vattnet i sjöarna i åns tillrinningsområde är ofta brunt och humusrikt. Sjöarna påverkas
starkt av närområdets status. Vissa är så gott som i naturtillstånd, medan vissa är mycket är
påverkade av jord- och skogsbruk i närområdet. Staden Jakobstad tar sitt råvatten från ån i Åminne
i Pedersöre.
Enligt den ekologiska klassificeringen är Esse ås nedre lopp och Nådjärvbäcken klassificerade som
otillfredsställande, medan resten av ån och Huvudsjöbäcken klassificeras som måttligt.
Bäckbybäckens ekologiska tillstånd klassificeras som dåligt (bilaga 5).
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Figur 39. Vattenägare i åarna inom Norra Kust-Österbottens fiskeriområde (olika färger).
/ = vandringshinder ### = Natura 2000 områden.

4.2.5 Fisket i Esse å
Delägarlagen och fiskargillet i ån har organiserat fritids- och sportfisket i forsar och selavsnitt.
Avsnittet mellan Björkfors kraftverk och Kattilakoski kraftverk i Lappfors är den fiskrikaste delen av
Esse å. Här finns många forsar samt långa sträckor med lugnvatten. I Hjulfors i Lappfors fångas stora
öringar på både spinnspö och fluga. I Jeusskosk gäller endast flugfiske. Längre ner längs ån finns fem
forsar som alla hyser bestånd av öring och harr. Pölsforsen är populär bland harrfiskarna.
I selavsnitt fångas gädda, abborre, braxen, mört och id med metspö, kastspö, katsa eller saxar. I
området mellan Långfors i Ytteresse och Herrfors kraftverk i Kållby planterar Kållby-Edsevö fiskargille
årligen ut regnbågsforell i fångststorlek.
I Nådjärv finns en specialbyggd handikappanpassad fiskebrygga.
20 matlag deltog i en fiskeriundersökning i Esse å år 2014 (Tamminen 2016). Redskapen som
användes var metspö, kastspö, pilk och fluga. Medelfångsten, som uppgick till 8 kg fisk per matlag
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bestod av abborre, gädda, öring, harr, mört, id och björkna. Antalet fiskedagarna uppgick i medeltal
10 st/matlag. Fisket försiggick mest under sommarmånaderna.
Enligt Norra svenska fiskeområdets insamlade statistik är antalet fritidsfiskare i Esse å mellan 140 250 per år i Lappfors, ca 100 i Över-Ytteresse och ca 300 i det område av ån som förvaltas av KållbyEdsevö fiskargille.
Fångsten i Över-Nederlappfors delägarlags område i Esse å och i sjöarna uppgick år 2014 till över
2500 kg fisk. År 2019 fångades ca 1400 kg fisk i Över-Ytteresse delägarlags område. I Kållby- Edsevö
fiskargilles område fångas förutom utplanterad regnbåge även drygt 800 kg annan fisk (tabell 11).
Tabell 11. Fiskeristatistik från delägarlagen och fiskargillet i Esse å.
Lappfors
abborre
gädda
gös
braxen
mört
Lake
harr
öring
id
tot

2014
500
1000
30
500
500
10
2
20
10
2572

Över-Ytteresse
abborre
gädda
mört
öring
harr
braxen
tot

2019
220
880
110
35
20
110
1375

Kållby-Edsevö
abborre
gädda
mört
braxen
öring
id
gös
tot

2019
200
50
20
200
10
250
100
830

4.2.6 Esse ås fisk- och kräftbestånd
Fiskbeståndet i Esse å består av abborre, gädda, braxen, id, mört, gös, lake, ål, harr, sik, gers, grönling,
stensimpa, hornsimpa, ruda, löja, stäm, sarv, björkna, karp och insjööring samt nejonöga och
inplanterad bäcköring och regnbåge (Hippi 2003).
Det finns tyvärr inga som helst uppföljningsundersökningar av den fiskeriekonomiska restaureringen
av de 11 forsarna i ån. Restaureringarna gjordes med målsättningen att områdena skulle lämpa sig
för bl.a. öring- och harryngel.
I början av 1900-talet fanns det mycketkräftor i Esse å. Kräftbeståndet kollapsade i början av 1960talet som en följd av både dålig vattenkvalitet och kräftpest (Kilpinen 2003).
Esse å nämns i den nationella kräftstrategin som ett vattendrag skyddat för flodkräfta, men där det
också förekommer signalkräftor. Detta gäller bl.a. i Hjulforsområdet i Lappfors.
Enligt dåvarande T&E-centralens utplanteringsprotokoll planterades det ut 7500 flodkräftor i ån är
1991. År 2004 konstaterade T&E-centralen i samband med sumpningsförsök av kräfta, att
kräftpesten fanns kvar i vattendraget. År 2012 fångades 81 signalkräftor i Hjulfors i samband med en
kräftundersökning i ån. Endast en (1 st) flodkräfta påträffades. Den fångades i området nedanför
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Kattilakoski (Muurimäki 2012). Man vet inte med säkerhet hur signalkräftan kommit in i
vattendraget, men misstankar finns att den skulle ha rymt från en odling, och etablerat sig i ån i
området i Hjulfors.
I Huvudsjön i Lappfors finns ett starkt gösbestånd (Hedman 2020 opub).

4.2.7 Purmo ås vattenområde
Purmo å är 69 km lång. Huvudfåran, - den södra fåran, får sin början i Purmojärvi i Kauhava. Den
norra fåran heter Norijoki och rinner upp vid Haapavesi i Evijärvi. Fårorna flyter ihop i Forsby i
Pedersöre. Ån rinner ut i Larsmo-Öjasjön. Narsbäcken, som är 18 km lång rinner ut i Purmo norra å
i Svarvar. De största sjöarna i Purmo ås tillrinningsområde är Narssjön (197 ha) och Sexsjön (119 ha).
Stipiksjön och Mossavattnet i Purmo är viktiga s.k. Put and Take sjöar.
Åns vatten är humusfärgat, grumligt och näringsrikt. Vattendraget har under årens lopp varit utsatt
för ett otal rensningar. Efter år 2000 har omfattande rensningar och täckdikningar gjorts i Kortesjärvi
och ett flertal torvtäkter har startats.
Dräneringar av sura sulfatjordar har medfört höga metallhalter och låga pH-värden och låga
vattenflöden sommartid försämrar ytterligare förhållanden för fiskbestånden i ån. Våren 2020
kontrollerade Norra svenska fiskeområdet pH-situationen i Purmo å. Den 27.4 var pH-värdet i det
nedre loppet 5,4 - 5,5 och utgående från sulfathalterna skedde en urlakning ur dränerade sura
sulfatjordar.
I det nedre loppet av Purmo norra å (Forsby-Kerttuanjärvi) var pH-läget bra. pH-värdet höll sig mellan
5,5 och 6,1 och sulfathalten hölls mellan 11 och 36 mg/l. I källflödena var pH-värdet däremot lägre,
t.ex 5,3 nedanför utloppet ur sjöarna Ruuhijärvi-Haapajärvi. I den södra fåran var pH-värdet mellan
5,3 och 5,4 och sulfathalterna mellan 35 och 40 mg/l ända till avsnittet nedanför källflödena.
Det finns tre gamla kvarndammar och regleringsdammar som förhindrar fiskvandringen i ån (figur
39) inom fiskeriområdet. I åns övre lopp påträffades ett flertal vandringshinder men de finns i ett
annat fiskeriområde.
Eutrofieringen härstammar i huvudsak från jord- och skogsbruk samt från avloppsvattenutsläpp från
glesbygden. I Lillby finns ett kommunalt avloppsvattenreningsverk. Enligt den ekologiska
klassificeringen är den södra fåran klassad som otillfredsställande och den norra fåran som måttlig.
Narsbäcken är pga sina höga metallhalter och låga pH-värden klassad som sämre än bra, i fråga om
vattenkemin (bilaga 5).
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4.2.8 Fisket i Purmo å
Enligt Norra svenska fiskeområdets fiskeristatistik är antalet fiskare i Purmo å och sjöarna ca 60 per
år. Fångsten består av abborre, gädda, braxen, mört och ruda uppgår i medeltal (2015 – 2018) till
drygt 300 kg.

4.2.9 Purmo ås fiskbestånd
Fiskbeståndet i ån består av braxen, id, gädda och abborre. I Purmo norra å förekommer inplanterad
bäcköring. P.g.a. den dåliga vattenkvaliteten är fiskbeståndet och därmed fisket i den södra fåran och
i Purmo ås nedre lopp ytterst sparsamt.
Det är främst i sjöarna Narssjön och Sexsjön som används av fritids- och husbehovsfiskare. Vid ett
provfiske i Narsjön år 2012 erhölls en enhetsfångst på 3,5 kg fisk /nätdygn. Det här värdet är större
än medeltalet för enhetsfångster i andra sjöar i Södra Österbotten. Fångsten bestod av abborre,
braxen, mört, gers och gädda (Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 2012).
Mosavatten och Stipilsjön i Purmo är s.k. Put and Take sjöar. Mosavatten är en ödemarks sjö med
inplanterad regnbåge. Här kan man meta, fiska med spinnspö och fluga samt pilkfiska på vintern. I
Stipiksjön är endast flugfiske på inplanterad regnbåge, sik och öring tillåtet.

4.2.10 Kovjoki ås vattenområde
Kovjoki rinner upp i de östliga gränstrakterna mellan Pedersöre och Nykarleby. Ån är 44 km lång, och
rinner genom skogs- och åkermark och slutligen, via Sandsundsfjärden ut i Larsmo-Öjasjön. I sitt
nedre lopp kallas den Sundby å. Invid det nedre loppet finns en sjö, Degernästräsket, till vilket gäddor
tidigare har kunnat lekvandra.
Kovjoki å är rensad och invallad för översvämningsskydd. De största problemen i ån är försurning
och eutrofiering. Dikningar i sura sulfatjordar i tillrinningsområdet, och urlakningar av svavelsyra och
tungmetaller i samband med dem, förorsakar olägenheter i synnerhet det nedre loppet.
Försurningsläget var tidvis bättre i slutet av 1990-talet (Wistbacka och Snickars 2000).
Våren 2020 gjordes en surhetskartering i olika delar av ån den 13.5. I mynningen var pH-värdet 5,7.
Mynningsområdet påverkas av pumpstationen vid Sandsundsfjärden och i dräneringsvattnet
därifrån var pH-värdet 3,8, aciditeten 2,5 mmol/l och sulfathalten 410 mg/l.
I vattnet som via Ådran rinner in i Sandsundsfjärden från Purmo å var pH-värdet 5,3. I det första
utfallsdiket till huvudfåran från Sandåsnejden var pH-värdet 5,8 men sulfathalten var hela 68 mg/l.
Mellan Sundby och Åvist var pH-värdet mellan 5,6 och 6,1 och alla sulfathalter var lägre än 20 mg/l.
Den ekologiska statusen i såväl huvudfåran, som i Dalsbäcken, som mynnar i ån, är dålig, pga höga
metallhalter (kadmium, aluminium och nickel) (bilaga 5).
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4.2.11 Kovjoki ås fiske och fiskbestånd
Informationen om fiskbestånden i Kovjoki å är knapphändig. Man kan dock anta att fiskbestånden
och fisket är s.g.s. obefintliga på grund av den dåliga vattenkvaliteten. Det torde också råda en akut
brist på fisklekplatser, som en följd av dräneringar och rensningar.
Den enda potentiella lekplatsen är Degernästräsket men dess status är oklar.

4.2.12 Fiskutsättningar i Larsmo-Öjasjön och i åarna
Utsättning av fisk inom fiskeriområdet åren 2010 – 2019 presenteras i tabell 12. I tabellen ingår alla
fiskutsättningar som gjorts som industriella ålägganden, av delägarlag, kommuner eller myndigheter
under perioden.
Utplanteringarna av gösyngel, nykläckt lakyngel samt glasål i Larsmo-Öjasjön har förverkligats som
ålägganden inom ramen för fiskerihushållningsavgiften för Larsmo-Öjasjön. Glasålarna har
planterats ut runt sjön på områden med stora stenblock i bottnen (Wistbacka 2020). De nykläckta
lakynglen har planterats ut runt sjön i sådana områden som Hudd m.fl. (2007) definierade som
potentiella lakyngelområden i sjön.

Utplanteringar tillsammans med skolelever i Öja
Öja delägarlag har tillsammans med elever och lärare Öja lågstadieskola i många år handhaft ett
fiskevårdsprojekt, som går ut på att odla och producera fiskyngel för utplantering i Öjasjön. Man har
byggt en liten fiskodling/kläckningsanstalt, som är placerad i en specal inredd byggnad i anslutning
till skolgården. Där har man bl.a. byggt en specialkonstruerad ”rinnande” bäck, där man kläcker
öringsrom. Man har också befruktat lak- och sikrom och låtit dem kläckas under vårterminen. Ynglen
planteras ut i Norröströmmen i Öjasjön tillsammans med eleverna före sommarlovet.
År 2015 producerades ca 108 000 st sikyngel, 350.000 st lakyngel och 4500 öringsyngel i anstalten
(Sundström 2016 opubl).
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Tabell 12. Utplanterade mängder (antal) fiskyngel av olika arter i Larsmo-Öjasjön samt i åarna och sjöar i
tillrinningsområdet åren 2010 – 2019. Uppgifterna i registret har erhållits av Egentliga Finlands NTM-central.

Art
LARSMO-ÖJASJÖN

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

13000

1100

10000

5000

5000

5000

17196

13694

33643

3181

Skärgårdssik ”Larsmo”

66249

Lake (nykläckt)

4,3 milj 7,7 milj 6,8 milj 3,8 milj 5,3 milj 8,2 milj 5,8 milj 5,8 milj

Insjö öring
Havsöring (rom)
Bäcköring
Gös
Harr
Kållby, Herrfors Regnbåge
HUVUDSJÖN Gös

PURMO NORRA Å

2011

(st)

Glasål
Gös

ESSE Å

2010

58571

1431
7488

4474
4398

5211
47022

300

15000

5500

5220

x

5388
x

6900
x
2017

5832
x
2222

2282

1255

4700
1900

x

x
8948

Bäcköring

x

x

x
1900

2000

1932

2604

x

3554

NARSSJÖN Gös

7747

Mossavatten Regnbåge

911

101

854

850

698

895

876

995

1223

870

Stipik Regnbåge

460

665

781

660

944

913

781

780

1440

668

23

20

60

22

Öring
Sik

KRONOBY Å
HEMSJÖN Gös
Havsöring
KAITSJÖN Gös
PECKASSJÖN Gös

928
8948

2222
255
2000
2033

1111

4.2.13 Områden med fiskeförbud
Det är förbjudet att fiska i farleder och farledsområden, samt i följande områden i Larsmo-Öjasjön:
(figurer 40 och 41).
Följande förbud har tagits av vattenägarna och gäller för fiske med nät, ryssjor och katsor under vissa
tider på året.
Eugmo bys delägarlag: Kuddusviken (maj och juni)
Pirilö fiskelag: Myllyperä o Gubbträsket (fredade under hela året)
Kronoby delägarlag: Gåsökanal och Kaskhuskanalerna (fredade HÄRhela året), samt
Vargholmsfladan (15.4 – 15.6)
Enligt Lag om fiske (§ 71) är det förbjudet att fiska i:
Bågast fiskväg (200 meter ovanför och 200 m nedanför) (71 §)
Getruds fiskväg (200 meter ovanför och 200 m nedanför) (71 §) (figur 42)
Storströmmens fiskväg (200 meter ovanför och 200 m nedanför) (71 §) (figur 43)
Alla regleringsdammar invid Larsmo-Öjasjön (100 meter nedanför) (71 §)
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Figur 40. Fredade områden (vårlekande fiskar) och fiskeförbudsområden i norra delarna av LarsmoÖjasjön. ----- = farleder, ## = fredningsområden under våren, o =fiskvägar.

Figur 41. Fredade områden (vårlekande fiskar) och fiskeförbudsområden i södra delarna av
Larsmo- Öjasjön. ----- = farleder, ## = fredningsområden under våren,
o =fiskvägar.
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Figur 42.

Figur 43.
Figurer 42 - 43. Fiskeförbudsområden kring fiskvägar och dammar i Larsmo-Öjasjön
(www.kalastusrajoitus.fi).
F =Fiskeföbud 200 m ovanför och nedanför fiskvägen. F =Fiskeföbud 100 m nedanför.en
dammkonstruktion.
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Fiske är också förbjudet enligt Lagen om Fiske på en 100 m lång sträcka nedanför alla 7
kraftverksdammar i Esse å, och likaså nedanför Biskops- och Åminne kvarndammar i Kronoby å
(www.kalastusrajoitus.fi).
I Kronoby å råder i Grundsfors fiskeväg i anslutning till Djupsjön ett fiskeförbud på en sträcka av 200
m ovanför och nedanför fiskvägens damm (figur 44).

Kronoby å, Esse å och Purmo Norra å är klassade som vattendrag för vandringsfisk. Det är förbjudet
att meta och pilkfiska i fors- och ström områden i åarna. Handredskapsfiske är förbjudet i fors- och
ström områden utan tillstånd från vattenområdets ägare eller fiskerättsinnehavaren (7 § i lagen om
fiske). I de här åarna är det också förbjudet att fiska med nät från den 15 augusti till den 30 november
(12 § i förordningen om fiske).
Mete, pilkfiske eller handredskapsfiske är dock är inte begränsat i långsamt flytande lugnvatten
(selavsnitt) i Kronoby å, Esse å och Purmo Norra å.

Figur 44. Fiskeförbudsområde i Kronoby å; Grundfors, Terjärv (www.kalastusrajoitus.fi
=Fiskeförbud 200 m ovanför och nedanför fiskvägen.

F

4.2.14 Främmande arter i Larsmo-Öjasjön och åarna
Främmande arter är arter som spridits med människan till nya områden antingen avsiktligt eller
oavsiktligt. Av de invasiva främmande arterna i EU’s förteckning (66 arter) förekommer 5 arter i
Finlands territorialvatten i Östersjön och 5 arter i insjöarna.
Inom Norra Kust-Österbottens fiskeriområdes vattenområde påträffas få främmande arter och
statusen är på så sätt god.
Signalkräftan (Pacifastacus leniusculus) konkurrerar ut flodkräftan samt kan vara bärare av
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kräftpesten. Inom fiskeriområdet förekommer signalkräftan åtminstone i Hjulforsen i Esse å. Det är
förbjudet att plantera ut signalkräfta. Den är klassificerad som en invasiv främmande art av
Unionsbetydelse.
En hanteringsplan har publicerats för signalkräftan. Enligt planen är det fortfarande möjligt att utöka
nyttjandet och handel av signalkräfta på ett kontrollerat sätt. Signalkräftan får inte längre utplanteras
i nya vattenområden och spridandet från nuvarande förekomstplatser bör hindras.
Hanteringsplanen och de relevanta bestämmelserna har publicerats i den nationella kräftstrategin
2019–2022
Vattenpesten (Elodea canadensis) är en mörkgrön, submers växt som blir 30–200 cm lång.
Vattenpest övervintrar grön (med aktivt klorofyll) och börjar växa genast när isen lossnat. Den
sprider sig mycket effektivt och kan flyta och förflytta sig med vågor, strömmar, båtar, fiskeredskap
och sjöfåglar från ett vattendrag till ett annat. Massförekomst av vattenpesten kan begränsa
inhemska arters förekomst och påverkar negativt både fisket, fiskbestånden och sjötrafiken.
Tillsvidare känner man inte till något effektivt sätt att utrota vattenpest. Därför är det viktigast att
förhindra att den sprider sig till områden där den inte förekommer sedan tidigare. Särskild
uppmärksamhet bör till exempel fästas vid att fångstredskap och båtar är rena. Inom området har
växten påträffats i Larsmo-Öjasjön och i Esse ås vattendrag.

4.3 Målsättning för programperioden 2021 – 2030
Vår målsättning är att fiskbestånden i Larsmo-Öjasjön och åarna samt sjöarna i tillrinningsområdet
vårdas och nyttjas hållbart. Fiskbestånden i Larsmo-Öjasjön producerar fortsättningsvis nyttig och
närproducerad mat till konsumenterna. Nyttjandet av fiskbestånden sker utan att rubba den
biologiska mångfalden inom bestånden.
Nyttjandet av fiskresurser är ekologiskt hållbart då det inte förorsakar skadliga förändringar i
vattenmiljön, som t.ex. att fiskarter eller fiskbestånd försvinner, eller att deras genetiska egenskaper
och biologiska mångfald förändras permanent. Ekologiskt hållbart nyttjande av fiskresurserna
innebär att man inte äventyrar fiskbeståndens avkastning eller den övriga vattenmiljöns
mångformighet.
Ekonomisk hållbarhet betyder att nyttjandet av fiskresurserna är ekonomiskt vettigt, lönsamt och
avkastande.
Nyttjandet av fiskresurser är socialt hållbart då det inte skadar andra som nyttjar vattnen och då
olika nyttjande- och befolkningsgrupper har rättvisa möjligheter att delta och påverka hur fisket
utvecklas. Då nyttjandet av fiskresurser är socialt hållbart är nyttan av resursen fördelad rättvist, och
kommande generationers möjligheter till fiske äventyras inte.
Fiskvandring från havet till alla potentiella lekplatser i åarna som mynnar i Larsmosjön skall fungera.
Det viktigaste projektet är leden genom fiskvägarna i Larsmo-Öjasjön upp till de restaurerade
forsarna i Kronoby och Terjärv i Kronoby å. Likaså är det viktigt att fiskvandringen i Purmo å fungerar.
Ett viktigt projekt är också LUKATIES, vars målsättning är att bygga naturenliga fiskvägar och
reproduktionsområden för laxfiskar i Esse åns vattendrag.
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Vår målsättning är att fritidsfisket i Larsmo-Öjasjön, i åarnas och i sjöarna i deras tillrinningsområden
ökar. Det har många positiva effekter. Fisk på tallriken och motion ger hälsofördelar och ökar
välmående. Målsättningen är att fritidsfisket är en attraktiv fritidssysselsättning och bidrar till att
intresset och kännedomen om fisket ökar. Målsättningen är att ungdomen fås aktivt med i fisket och
att kännedomen om fiskerihushållningen stärks.
Det kommersiella fisket i Larsmo-Öjasjön utgör en levande del av den regionala kulturen.
Fiskeriverksamheten i området ger inkomster till vattenägarna via fiskekortsintäkter.
Fiskbestånden är starka. Kunskapen om fisket och de fiskbestånden är god. Kunskapen används för
styrning av fisket.

4.3.1 Delmål 2021 – 2024
Delmål 1. De för fisket viktigaste fiskarterna abborre, gädda, braxen, lake och gös förblir livskraftiga.
Bestånden av abborre, gädda, braxen och lake grundar sig på naturlig förökning.
I Larsmo-Öjasjön undersöks gösens yngelproduktion och yngelområden. Om resultatet visar att
produktionen är liten stöds beståndet genom utplanteringar. Fiskeriområdet rekommenderar
fredning under lektiden. Fredningarna genomförs i första hand av delägarlagen, i ett senare skede,
efter genomförda utredningar om produktionsområdenas status, av fiskeriområdet.
Åtgärder för att stärka bestånden av abborre, gädda och lake kan vara fredning av lekplatser,
restaureringar av yngelområden, utplantering av nykläckt lakyngel, införande av en maximistorlek
för gädda, samt bevakning av planerade åtgärder i vattenområdet eller i tillrinningsområdet, såsom
muddring och dikning, som försämrar lekplatsernas status. Detta görs genom att ta ställning i fråga
om vattenrättsliga processer samt i fråga om kommande vattenhushållningsplaner.
Delmål 2. Det kommersiella fisket i Larsmo-Öjasjön bibehålls på nuvarande nivå. Delägarlagen inför
enhetliga regler om mängden tillåtna kommersiella fiskebragder i Larsmo-Öjasjön.
Delmål 3. Byggandet av fisktrappor förbi Åminne och Biskops kvarnar i Kronoby å inleds. Ritningar
och planer finns (daterade 2005).
Delmål 4. Yngelproduktionen i de fiskeriekonomiskt restaurerade forsarna i Esse å undersöks via elprovfiske. Samtidigt undersöks kvalitet, kvantitet och status vad beträffar det lekgrus som torde ha
placerats i forsarna under restaureringsprocessen.
Delmål 5. Projektet LUKATIES, vars målsättning är att utreda möjligheterna att bygga naturenliga
fiskvägar och reproduktionsområden för laxfiskar i Esse å. Fiskeriområdet är aktivt med i projektets
styrgrupp. Projektets långsiktiga målsättning, förutom att säkra fiskvandringen i ån, också är rädda
den starkt hotade och fridlysta direktivarten, flodpärlmusslan. Förekomst av öring i vattendraget är
en förutsättning för flodpärlmusslans överlevnad. Öringen fungerar som mellanvärld för
flodpärlmusslans tidigaste larvstadier.
Projektet skapar på samma gång förutsättning för att förbättra Esse ås ekologiska status och stöder
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den nationella fiskvägsstrategin samt åtgärdsprogrammet för vatten- och havsvård. I styrgruppen
ingår alla fiskesamfund i Esse ås vattendrag, de flesta av kommunerna i tillrinningsområdet samt
även tre vattenkraftbolag (Herrfors, Esse Elektro-Kraft och Alajärven Sähkö).
Delmål 6. Fritidsfisket, speciellt bland ungdomarna ökar, och fisketurismen fortsätter som tidigare.
Delmål 7. Ungdomar rekryteras in i delägarlags- och fiskeriområdesverksamheten.
Delmål 8. Projektet Kläckningsanstalt i Öja lågstadieskola fortsätter.
Delmål 9. Det nyetablerade beståndet av ål i Larsmo-Öjasjön utnyttjas hållbart.
Delmål 10. Vattenägarna längs Kovjoki å och vattenägare i de nedersta delarna av Purmo å
organiserar sig och bildar enhetliga samfällda områden. Fiskeriområdet hjälper till att förverkliga
detta.
Delmål 11. Restaurering av lekplatser. Beståndet av gädda och abborre samt andra vårlekande
fiskarter upprätthålls i första hand genom vård och restaurering av naturliga lekplatser.
Delmål 12. Viktigt är också att gädda och abborre kan vandra upp i planeringsområdets åar.
Delmålen för detta ingår i målsättningen för att säkerställa fiskvandringen upp i Kronoby å, men man
bör också utreda möjligheterna att säkra fisken uppvandring till Purmo å och speciellt till Purmo
Norra å med sin öringsförekomst.
Möjligheterna att förbättra det ekologiska tillståndet i Narsbäcken borde också undersökas. Vidare
är det viktigt att säkra fiskens vandring i Kovjoki å.
Delmål 13. Fiskeriområdet utreder möjligheterna att grunda ett samtillståndsområde i Esse å

under planeringsperioden.
Pengar för olika projekt söks bland annat från befrämjandemedel för fiskerihushållningen,
industrins- och regleringsbolagets fiskerihushållningsavgifter, NTM-centralens understöd för
genomförande av vatten- och havsvård samt vattendragsåtgärder och HELMI-projektet.

4.4. Regional planering av vattenområdet och utveckling av samarbete.
4.4.1 Fiskeriekonomiskt betydelsefulla områden
Enligt Lagen om fiske § 36 skall i fiskeriområdets nyttjande och vårdplan också definiera områden
som lämpar sig väl för kommersiellt fiske samt ange vilka redskap som lämpar sig för kommersiellt
fiske i fråga om varje område.
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
66

fisketurismverksamheten.
De fyra åarnas betydelse i fiskeriekonomiskt hänseende kommer avsevärt att öka sen när
vandringshindren i vattendragen har avlägsnats. Hela Larsmo-Öjasjön, förutom de fredade
områdena, farledsområdena och områdena i anslutning till fiskvägarna och dammluckor (figurer 40
- 43) är lämpliga för kommersiellt fiske med nät, ryssja eller gäddsaxar.
Det finns inga bestämda priser för fiskerättigheter inom området. Priset för fiskerätten avgörs årligen
av vattenägarna i samråd med de kommersiella fiskarna på delägarlagens årsstämma. Priset för en
s.k lakryssja som används i Larsmo-Öjasjön ligger i medeltal på 15 €/år.
Om fiskaren och vattenägaren inte är eniga om priset kan 13§ i Lag om fiske tillämpas. Om 13§ i Lag
om fiske tas i bruk bör fiskeriområdet bistå tillståndssökaren och utreda till vilket pris andra
delägarlag arrenderat vattenområden och konsultera Finlands yrkesfiskarförbund för att hitta en
lämplig prisnivå.

4.4.2 Områden för fritidsfiske, gemensamma fiskekortsområden, samt utveckling
av gemensamma fiskekort
Hela planeringsområdet, förutom de områden som har någon form av fiskeförbud (kap 4.2 13)
lämpar sig också för fritidsfiske.
Ett samtillståndsområde är ett större vattenområde, inom vilket kan ingå flera vattendelägarlags
vattenområden. För att grunda ett samtillståndsområde bör de aktuella vattendelägarlagen genom
avtal överföra rätten att sälja fiskekort till fiskeriområdet, eller på annat sätt ordna administrationen
av detta.
Inom ett samtillståndsområde kan säljas fiskekort som gäller för fiske med t.ex flera än ett spö åt
gången, eller för trolling eller ismete. Idag finns inga samtillståndsområden inom området. Vissa
delägarlag säljer dock egna tillstånd för fiske med flera spön eller för trolling.
Fiskeriområdet utreder möjligheterna att grunda ett samtillståndsområde i samarbete med ÖverNederlappfors och Över-Ytteresse delägarlag samt Kållby-Edsevö fiskargille i Esse å under
planeringsperioden. Området bör vara tillräckligt enhetligt och också relevant med tanke på
fångstmöjligheterna.
På 1990-talet grundades ett samtillståndsområde för spöfiske i Larmosjön där alla 7 delägarlag runt
sjön ingick. Det visade sig att projektet inte fick någon genomslagskraft. Endast en handfull kort
såldes under de år projektet fortgick. Efter att lagen om det länsvisa spöfiskekortet infördes förföll
hela ärendet.

4.4.3 Områden som lämpar sig väl för fisketurism
Inom området finns fyra etablerade verksamma lokala fiskeguider: Saaristomatkailu.com (med
Jorma Koivuniemi), Hopas Luontomatkailu.fi (med Mika Hopiavuori), Essnature (med Mattias
Kanckos) och Nat Venture (med paret Sandström & Holmstedt). Den två först nämnda guiderna
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anordnar möjligheter till trolling, spinnfiske, jiggfiske, mete och pilkfiske i Larsmo-Öjasjön. Fiskar
som fångas är öring, gädda, gös och abborre. Essnature ordnar fisketurer för gädd- harr- och
öringsfiske i Esse å. Nat Venture ordnar främst övriga friluftsupplevelser.
Undersökningar som gjorts på nationell nivå visar att största delen av de fångster som erhålls vid
dylika guidade fisketurer släpps tillbaka. Man bedömer att effekten av fisketurismen på
fiskedödligheten bland de ekonomiskt viktigaste fiskarna förblir minimal (Vanninen 2016).
Enligt Lag om fiske § 36 skall i fiskeriområdets nyttjande och vårdplan definieras områden som
lämpar sig väl för fisketurism. Områden som lämpar sig för fisketurism är speciellt sådana där det
finns närhet till inkvartering och tillgång till allmänna utsättningsplatser för båt och parkeringsplats.
Dessutom fodras det goda fiskevattnen och med starkt bestånd av rovfisk som gädda, gös och
abborre samt möjlighet att fånga stora fiskar.
Merparten av planeringsområde, förutom de områden som har någon form av fiskeförbud (kap 4.2
13) torde lämpa sig för fisketurism även om de ovan nämnda inkvarteringsmöjligheterna och
tillgången på allmänna utsättningsplatser för båt inte är så omfattande i detta nu. Kovjoki å och
Purmo ås nedre lopp torde, som en följd av att otillfredsställande ekologiskt tillstånd utarmat
fiskbestånden, inte lämpa sig för fisketurism.

4.4.4 För områdets fiskbestånd speciellt viktiga lekområden
Hela Larsmo-Öjasjön kan betraktas som ett estuarium, och det utgör som helhet en viktig lekplats
för från havet invandrande vårlekande fiskar, höstlekande sik och siklöja samt för vinterlekande lake.
Likaså fungerar området som lekplats för de i sjön stationära fiskbestånden (abborre, gädda,
mörtfiskar och gös).
Figurerna 45 och 46 presenterar potentiella gös- och lakyngelområden i Larsmosjön. Figuren 47
presenterar observerade yngelförekomster av sik och lake i sjön.
Yngel av vårlekande fisk har notats i Larsmo sjön i början på 2000-talet (Wistbacka och Toivonen
2005) som ett led i uppföljningen av nyregleringen av Larsmo-Öjasjön. Goda fångster av vårlekande
fisk erhölls i alla delområden (Pirilöfjärden, Storfjärden, Kronoby åmynning, Hällörsfjärden,
Kalvholmen, Fagernäsviken och Kuddusviken). Notningarna gjordes under år då vårflödet inte var
surt (2003 och 2005).
Utgående från dem är alla vegetationsrika vikar och stränder värdefulla yngelproduktionsområden
för vårlekande fisk; med undantag för Sandsundsfjärden, som torde ha surhetsproblem pga
pumpstationen i dess södra del.
De modeller för lämpliga yngelområden för vårlekande fisk, som presenteras i VELMU-portalen,
gäller inte för konstgjorda bassänger eller sjöar. Därför är det viktigt att kartera förekomsten av yngel
av vårlekande fisk i Larsmo-Öjasjön genom yngelnotningar.
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Figur 45. Sannolikheten för att observera gösyngel i Larsmo-Öjasjön uttryckt grafiskt i en GIS
modell. Ju varmare färg desto större är sannolikheten för fångst av gösyngel (Hudd m.fl. 2007).
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Figur 46. Översikt av potentiella lakyngelhabitat (markerat med rött) i Larsmo-Öjasjön (Hudd m.fl.
2007).
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Figur 47. Förekomst av lakyngel o (2019), sikyngel o (2012) i Larsmosjön.
I Kronoby å har elva forsar restaurerats på 2000 talet. Bottenhabitaten i dessa forsar lämpar sig nu
för forslekande fiskar. Via elprovfiske har det konstaterats att utplanterad harr och bäcköring
förekommer stationärt i Kronoby å. Det finns ännu inga tillförlitliga uppgifter om naturlig
reproduktion av öring eller harr, men på basen av uppgifter om utplanteringar och rapporteringen
av elprovfisket ser det ut som om åtminstone vårlekande harr skulle kunna föröka sig i ån (Lax och
Storm 2000).
Också i Esse å har elva forsar restaurerats på 2000 talet. Bottenhabitaten i dessa forsar borde nu
lämpa sig för forslekande fiskar, som t.ex harr och öring. Det finns tyvärr inga
uppföljningsundersökningar av yngel eller habitat efter forsrestaureringarna. Öringsyngel har dock
observerats i såväl Mansforsen som Pölsforsen efter det att forsområdena restaurerades (Pettersson
2020 opubl).

4.4.5 Utveckling av samarbetet inom fiskeriområdet
Samarbetet mellan delägarlagen och fiskeriområdet är ganska gott, men kan dock förbättras. Även
kontakten mellan de olika delägarlagen sinsemellan kunde förbättras.
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Detta skall ske via planlagda diskussionsmöten med aktuella teman. Fiskeriområdet tar initiativ för
detta under planeringsperioden.

4.5 Åtgärder för vård av fiskbestånd och utveckling av fisket
4.5.1 Förslag till regleringsåtgärder för fisket
För olika fiskarter kan man ta i bruk minimimått. Även införande av maximimått kan utredas om man
vill skydda stora individer i ett lekbestånd. Stora individer är speciellt värdefulla då deras romkorn
har en bättre överlevnad än mindre individers. Dylika fiskarter är t.ex. abborre och gädda. Med hjälp
av ett maximimått kan man också hålla fiskeplatsen attraktiv för fiskare som eftersträvar stora fiskar.
Införande av dylika minimi- eller maximimått förutsätter en ansökan till NTM-centralen i fall man vill
att de också ska gälla fiske enligt de allmänna fiskerätterna.
För att skydda de mest värdefulla lekplatserna för vårlekande fisk från ett alltför hårt fisketryck har
delägarlagen definierat förbudsområden för de allra viktigaste lekområdena (kapitel 4.2.13) under
lektiden. Fiskeförbudet gäller för fiske med nät, gäddsaxar, ryssjor och katsar. Fiskeriområdet utreder
tillsammans med delägarlagen om det finns ytterligare områden i planeringsområdet där det kunde
införas motsvarande fiskeförbud.
Fiskeområdet har som mål att i första hand via beslut från delägarlagen freda gösen i lektid på
yngelproduktionsområdena i Larsmo-Öjasjön. Förbudet skulle gälla fiske med ryssjor, nät och katsor
under lektiden. Följande steg är att fiskeriområdet definierar det viktigaste gösyngelområdet i
Larsmo-öjasjön,och därefter ansöker via NTM-centralen om en totalfredning av detta under
lektiden. Som en bra utgångspunkt i utredningen om yngelområdena kan resultaten från Hudd m.fl.
(2007) på bild 46 användas.
Total fredning av ett område 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 totalfreda lekplatser.
Fiskeriområdet föreslör för delägarlagen att fortsätta beslutet om att minsta maskstorlek vid gösfiske
i Larsmo-Öjasjön är 55 mm (knutavstånd).
Fiskeriområdet föreslår för delägarlagen att införa ett förbud mot nät med maskstorlekar mellan 36
- 54 mm i Larsmo-Öjasjön. Detta för att minska bifångsten av små gösar vid abborfiske. Abborre och
siklöja kan fångas med med nät med < än 36 mm knutavstånd.
I framtiden när fiskevandringen upp till alla åar tryggats, genom rivande av vandringshinder,
bygggande av planerade fisktrappor och lyckade etaberingsutplanteringar i lekområdena uppströms,
bör fisket i åmynningarna regleras för att trygga uppvandring av lekfisk.
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Förslag:
Regleringar enligt Lag om fiske 53 § (som utreds och införs senare)
1) Fiskeförbudsområde under lektid för gös i Larsmo-Öjasjön
-innan detta utreds statusen på de viktigaste yngelområdena i sjön
Rekommendationer till delägarlagen
1) Inför förbud mot fiske med ryssja och nät under gösens lektid 15.5 – 15.6 i Larsmo-Öjasjön
2) Fortsättning av minimiknutavstånd på 55 mm för nät vid gösfiske i Larsmo-Öjasjön:
3) Inför förbud mot nät med knutavstånd på 36 - 54 mm i Larsmo-Öjasjön

4.5.2 Restaureringsplaner
Till Larsmo-Öjasjön mynnar rätt få vattendrag som kan utgöra lekplatser för vårlekande fisk. Objekt
som bör karteras är Myllyperä, Gubbträsket (Jakobstad), Kuddvadet-Västerviken och Molnviken
(Larsmo), Sveinsflagan (Öja) samt Degernästräsket (Kovjoki å).
I följande steg söker fiskeriområdet finansiering samt diskuterar med berörda och gör upp en
detaljerad beskrivning av restaureringsåtgärderna. Genomförande av restaureringar är beroende av
finansiering och tillstånd av markägarna.

4.5.3 Plan för fiskutplanteringar
Utplanteringarna av glasål (härstammar från ån Severn, England) i Larsmo-Öjasjön forsätter inom
ramen för fiskerihushållningsavgiften. Bestånden av ål i hela Europa är klassificerade som extremt
utrotningshotade, och detta motiverar en fortsättning. Ålen har visat sig trivas och växa till sig i sjön
(Wistbacka 2020).
Utplanteringen av nykläckt lake i Larsmo-Öjasjön fortsätter sådana år då det råder försurning i åarna
som mynnar i sjön under vårvintern. Rommen tas från lokala lakbestånd. Toivanen (2013)
konstaterar att lakrom och lakyngel i sjön riskerar att slås ut då försurade förhållanden råder också
bara under en mycket kort period. Under normala perioder, med pH-värden över 5.5 lyckas laken
med sin yngelproduktion. Surhetssituationen i sjön under vårvintern bör kontinuerligt bevakas via
t.ex. de dagliga pH mätningarna i Esse å vid Åminne Vattenverk. Då vårflödet är surt sker
utplanteringarna på områden som skulle producera yngel under icke sura år. Om vårflödet inte är
surt planteras yngel ut i områden där syrebrist råder på vintern. Mängden rom beräknas så att den
kan beräknas producera ett optimalt antal lakar i fångstbar ålder.
Gösutplanteringarna i Larsmo-Öjasjön fortsätter ifall undersökningar av yngelproduktionen i sjön
visar att detta är behövligt. Gösynglen skall vara av Lannevesi eller Pyhäjärvi stam.
Följande stammar används för utplanteringar av bäck- och insjööring, gös, harr och flodkräfta i Esse
ås-, Kronoby ås- och Purmo ås vatttendrag (ur utplanteringsregistret vid VARELY)
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Fiskart
Bäcköring
Insjööring
Gös
Harr
Flodkräfta

Bestånd som används
Luutajoki
Rautalampi, Vuoksen, Koitajoki
Pyhäjärvi
Lannevesi
Kitkajärvi
Frisk flodkräftstam

Utsättningsplats
Esse å , Purmo norra å
Esse å,
Lappfors sjöar och Esse å, Purmo sjöar, Terjärv sjöar
Terjärv sjöar
Esse å
Esse å, Kronoby å

4.5.4 Förslag till utveckling av fisket
Ett av det viktigaste ärendet för fiskeriområdet i detta sammanhang är att fiskeövervakningen
ordnas. Ett planenligt och hållbart utvecklande av fisket är möjligt då man vet att de gemensamma
reglerna och bestämmelserna som styr fisket följs.
Informationen om fisket i området behöver effektiveras. I undersökningen av fritidsfisket i LarsmoÖjasjön 2012 (Wistbacka 2013) önskades allmänt en ökad information om varifrån man kan köpa
fiskekort, om fiskekortets pris, om fiskeregler inom de olika delområdena och information om
förbudsområden. Detta kan förverkligas via hemsidor, facebook och andra digitala plattformar.
Tekniska möjligheter (appar, biljettautomater) för underlättande av inköp av fisketillstånd från
delägarlag och fiskargillen tas i bruk.
Byggandet av bryggor och båtramper för allmänheten befrämjas. Detta gynnar såväl lokala
fritidsfiskare som fiskare som reser till området från andra orter samt även fiskeguiderna.

4.6 Plan för uppföljning av fisket och fiskbestånden
Fiskeriområdet fortsätter att årligen samla in fiskeristatistik från delägarlag och fiskargillen. Detta
sker med hjälp av ett cirkulär och en statistikblankett (bilaga 2) som skickas ut till medlemmarna av
fiskeriområdet i januari. Statistikblanketten innehåller information om fiskfångster, använda redskap
samt antal fiskare. Insamlingen av statistik från delägarlagen i alla fyra åar bör effektiveras.
En stor del av områdets fiskeribiologi och vattenmiljö undersöks regelbundet i samband med
industriernas och samhällenas ålagda samkontroller. NTM-centralen följer upp vattenmiljön i
samband med vattenvårdsplaneringen för Finlands sjöar och älvar.
Dessa informationskanaler bör nyttjas i samband med fiskeriområdets kontinuerliga uppföljning av
fisket och fiskbestånden.
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5 Plan för Nykarleby älv och Munsala å
5.1 Grundläggande information över vattenområdet samt om fisket och
fiskbestånden
5.1.1 Nykarleby älvs och Munsala ås vattenområde
Vattenarealen i Nykarleby älv inom fiskeriområdet omfattar 218 ha. Området förvaltas av Nykarleby
delägarlag samt Jeppo-Ytterjeppo fiskargille delägarlag, via avtal med Jeppo Kraft (tabell 13, och figur
39).
Tabell 13. Vattenägarna i Nykarleby älv inom fiskeriområdet.
Delägarlag

Areal

Nykarleby delägarlag
Jeppo – Ytterjeppo fiskargille

89
129
tot

218

Nykarleby älv, eller Lappo å, är ca 170 km lång och rinner upp i Suomenselkä-området och mynnar i
Bottniska viken drygt 5 km från Nykarleby centrum. Tillrinningsområdet utgörs till största delen av
skog, myrar och åkermark. Andelen sjöar är bara 3 %. Sjöarna finns i älvens övre lopp. I Jeppo finns
fyra forsar som är i naturtillstånd.
Älven är överlag kraftigt rensad, invallad och reglerad för översvämningsskydd. I Nykarleby centrum
hindrar dammen vid Nykarleby kraftverk fiskvandring från havet uppströms. Det finns planer på att
bygga en fisktrappa förbi kraftverket i Nykarleby. Planeringen, som initierades av Nykarleby
fiskeområde, pågick under tiden 2007 – 2014. De sista åren deltog intressenter från hela Lappo ås
tillrinningsområde, myndigheter och även kraftverksbolaget.
Effekterna av dikningar i skogs-, myr- och åkermarker i tillrinningsområdet yttrar sig som låga pHvärden och höga metallhalter (aluminium, nickel och kadmium). Av metallerna är i synnerhet
aluminium giftigt för fisken. Detta innebär de fiskbestånd som finns i det nedre loppet av huvudfåran
och i de bäckar som rinner ut i den nedre loppet är mycket skrala. I samband med en grundlig
undersökning av vattenkvalitet, vandringshinder, bottenbeskaffenhet, fisk och vegetation i älven
åren 2014 – 2015 framkom i samband med rom- och yngelundersökningar att den dåliga
vattenkvaliteten omöjliggör överlevnad av öringsyngel i forsarna i Jeppo. (Sivil 2015).
I det nedre loppet och i mynningsområdet påverkar även pälsfarmer vattenkvaliteten i ån.
Den ekologiska statusen i älven klassificerats som otillfredsställande och den kemiska statusen som
”sämre än god” (Westberg 2016) (bilaga 5).

Munsala å har ett tillrinningsområde på 119 km2 och den rinner i sin helhet genom jordbruksmark.
I tillrinningsområdet finns alunjordar och ån belastas hårt av dikningar i både jord- och
skogsbruksmark samt diffus belastning från gles bebyggelse, jordbruk och pälsfarmer. Ån mynnar ut
i Söderfjärden. Ån förvaltas av Munsala bys samfällda områden.
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Då ån rensades 1982 – 83 grävde man också i mynningsområdet. Vattnet leddes förbi yngelproduktionsområdena i mynningsområdet i en kanal längs fjärdens norra strand. I samband med
rensningen fördjupade man åns fåra så att den kom att dränera de omgivande sura sulfatjordarna.
Av detta följde försurning och den vandringssik som förekommit i ån saknar nu förutsättningar för
en lyckad reproduktion (Åström 1996, Wistbacka och Snickars 2000). Munsala ås ekologiska status
bedöms som dålig och vattnets kemiska status är sämre än god (Bonde m.fl. 2016).
Aktuell information om fiskbestånd och eventuellt fiske i Munsala å saknas.

5.1.2 Fisket i Nykarleby älv
Det förekommer inget kommersiellt fiske i älven men ett mindre binäringfiske av nejonöga bedrivs i
området nedanför kraftverket. I detta ingår även Nykarleby kraftverks åläggande att årligen fånga 4
000 nejonögon nedanför kraftverket och flytta dem till lokaler ovanför dammen.
Spöfisket efter gädda, öring och gös är aktivt i området från kraftverket i stadens centrum ända ut
till åmynningen.
Enligt en fiskeriundersökning (Savolainen och Hutri 2005) fiskade 245 hushåll i området mellan
åmynningen och Jeppo år 2004. Medelfångsten var 18 kg fisk/hushåll. Fångsten bestod främst av
gädda, abborre, braxen, mört, gers och sik. Redskapen som användes var nät, katsa, metspö, kastspö,
fluga och pilk.
I en annan fiskeriundersökning, som behandlade fiskerihushållningen i Nykarleby fiskeområde 2014
(Wistbacka 2015), uppgick fångsten inom Jeppo-Ytterjeppo fiskelags område i Nykarleby älv till drygt
66 kg (12 fiskare). Fångsten bestod av gädda, abborre och regnbågsforell.

5.1.3 Fiskbeståndet i Nykarleby älv
I Nykarleby älv i avsnittet Jeppo – åmynningen påträffas 11 fiskarter, - abborre, gädda, gärs, braxen,
lake, björkna, löja, stäm och mört (Savolainen och Hutri 2005). I Jeppo forsområde har JeppoYtterjeppo fiskargille dessutom planterat ut öring, regnbåge och gös (Haikonen 2008). Fiskbeståndet
i huvudfåran är dock mycket svagt på grund av den dåliga vattenkvaliteten.
Tidigare var ån en viktig älv för vandringsfisk och ett betydande vattendrag för nejonöga. Efter att
Nykarleby Kraftverk byggdes år 1928 är fisken förhindrad att vandra upp längre än till
kraftverksdammen i centrum av Nykarleby. I dag stiger vandringssik, öring och nejonöga till
kraftverksdammen (Sivil 2015).
Siken leker på grynnor strax nedanför kraftverket, i Ragnörsforsen. År 2014 karterades förekomsten
av sikyngel i åns nedre lopp. Då påträffades yngel i lugnvattenområdena strax nedanför denna fors
(Leskelä 2014).
Fastän det årligen, i enlighet med Nykarleby Kraftverks ålägganden, flyttas 4000 lekmogna
nejonögon till platser ovanför kraftverket har man ändå inte lyckats hitta några nejonögon larver i
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dessa områden (Pöyry 2010).

5.1.4 Utsättning av fisk i Nykarleby älv.
Nykarleby Kraftverk har ett åläggande att årligen flytta över 4000 adulta nejonögon förbi kraftverket.
Nejonögonen placeras ut i forsområdet i Jeppo. De övriga utplanteringarna har finansierats via
vattenägarna, fiskeområdet eller myndigheterna. Utsättningen av fisk inom i Nykarleby älv under
åren 2010 – 2019 presenteras i tabell 14.

Tabell 14. Utplanterade mängder (antal) fiskarter åren 2010 – 2019 i Nykarleby älv. Uppgifterna i registret har erhållits
av Egentliga Finlands NTM-central.

Art
NYKARLEBY ÄLV

Nejonöga

Kiitolaforsen Insjööring (rom)
Gös
Regnbåge

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

(st)

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

6894
186

333

157

173

1100
69

151

5.1.5 Övriga objekt

Breidkangan
Breidkangan är en populär fiskeplats, en s.k. Put-and Take sjö. Platsen är belägen i ett
grundvattenområde i Jeppo, och lockar sportfiskare från hela landet pga de säkra forellfångsterna
och områdets naturskönhet. Sjön ingår inte i Nykarleby älvs eller i Munsala ås vattendrag.
Fiskelaget planterar årligen regnbågsforeller i fångstbar storlek i området. Utplanteringarna sker i
olika repriser under säsongen.
år 2010
1916

utplanterade (st)

2011
2237

2012
1989

2013
1837

2014
1484

2015
1581

2016
1656

2017

2018
971

2019
1671

5.2 Mål och delmål för fiskbestånd och fiske i Nykarleby älv och i
Munsala å
5.2.1 Målsättning för programperioden 2021 – 2030
Fritidsfisket i området utvecklas och för med sig många positiva effekter. Målsättningen är att
fritidsfisket är en attraktiv fritidssysselsättning och bidrar till att intresset och kännedomen om fisket
ökar. Målsättningen är att aktivera ungdomen till såväl fiske som till deltagande i
fiskeorganisationsverksamheten.
Fiskeriverksamheten i området ger inkomster till vattenägarna via fiskekortsintäkter.
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Kunskapen om fisket och de fiskbestånden är god. Kunskapen används för styrning av fisket.
Projekt ”Fisktrappa förbi kraftverket i Nykarleby” återupptas tillsammans med de övriga
intresseorganisationerna och vår fiskeriområdesgranne Lappo ås fiskeriområde. En god bas för det
fortsatta samarbetet erhålls från informationen och åtgärdsförslagen i rapporten: Kokonaisselvitys
Kuortaneenjärven alapuolisen Lapuanjoen ekologisen tilan parantamis-mahdollisuuksista–
hankeselvitysten tulokset ja suositukset vesienhoidolle (Sivil 2015).
Moderfiskbeståndet av Nykarlebyälv siken i Taivalkoski hålls genetiskt rent och mångformigt.
Beståndet förnyas med jämna mellanrum.
Kunskapen om Munsala ås ekologiska status ökar.

5.2.2 Delmål 2021 – 2024
Delmål 1. De viktigaste fiskarterna i ån, abborre, gädda, och braxen förblir livskraftiga och beståndet
av vandringssik (Nykarleby älvsiken) fortsätter att leka nedanför kraftverket.
Åtgärder för att stärka bestånden av abborre, gädda och braxen i ån är att delta i bevakningen av
planerade åtgärder i tillrinningsområdet för att förhindra försämringen av vattenkvaliteten i ån.
Åtgärder för att stärka bestånden av lekande vandringssik i Nykarelby älv kan vara att restaurera
söndergrävda lekgrynnor nedanför Nykarleby kraftverk. Man kunde anlägga lekgrynnor som går
parallellt med fåran och därmed inte påverkar driften av kraftverket.
Delmål 2.Fiskeriområdet fortsätter samarbeta och diskutera med fiskerimyndigheten för att hitta
lösningar till på vilket sätt fiskvandringen upp i älven skall förverkligas. Fiskeriområdet fortsätter
också samarbetet inom projekt ”Fisktrappa förbi kraftverket i Nykarleby” med
intresseorganisationer och Lappo ås fiskeriområde. Fiskeriområdet samarbetar med
grannfiskeriområdet om att med hjälp av fiskerimyndigheten öppna frågan om att försöka ändra
Västra Finalnds vattendomstoles beslut (4/1995/3) om åläggande för Stadsforsens kraftverk gällande
utplanteringar, till en fiskerihushållningsavgift, som skulle gälla kompensation av fiskeriekonomin i
hela vattendraget.
Delmål 3. Genetisk undersökning av moderfiskbeståndet av Nykarleby älvsik i Taivalkoski.
Moderfiskbeståndet av Nykarleby älvsiken har förnyats under åren 2013 – 2015. Någon genetisk
undersökning av detta moderfiskbestånd har inte gjorts. Se kapitel 3.4.3 Plan för utplanteringar.
Delmål 4. Fritidsfisket och fisketurismen i Breidkangan fortsätter, och utvecklas vidare.
Delmål 5. Karteringen av Munsala ås fiskeriekonomiska tillstånd utförs i samarbete mellan
fiskeriområdet, LUKE och EPO-ELY. Man kunde undersöka möjligheterna att återställa naturvärden
och fiskeriekonomin i en muddrad åmynning och i en muddrad å. Ifall försurningsläget förbättrats
kan man fundera på möjligheter att återställa ålandskapet i mynningsområdet och försiktigt
återställa forsar och strömdrag.
78

Pengar för olika projekt söks bland annat från befrämjandemedel för fiskerihushållningen,
fiskerihushållningsavgifter NTM-centralens understöd för genomförande av vatten- och havsvård
samt vattendragsåtgärder och HELMI-projektet.

5.3 Regional planering av vattenområdet och utveckling av samarbetet.
5.3.1 Fiskeriekonomiskt betydelsefulla områden, - kommersiellt fiske
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.
Nykarelby älvs betydelse i fiskeriekonomiskt hänseende kommer avsevärt att öka när fiskvandringen
upp längs vattendraget möjliggjorts.
I området mellan åmynningen och kraftverket i Nykareleby centrum bedrivs nejonögonfiske med
nejonögonryssja i ringa omfattning (max 2 fiskare). Annars bedrivs inget annat kommersiellt fiske i
området.

5.3.2 Områden som lämpar sig väl för fisketurism
Områden som lämpar sig för fisketurism är speciellt sådana där det finns närhet till möjlighet till
inkvartering och tillgång allmänna utsättningsplatser för båt och parkeringsplats. Dessutom fodras
det goda fiskevattnen och med starkt bestånd av rovfisk som gädda, gös och abborre samt möjlighet
att fånga stora fiskar.
Inom planeringsområdet finns idag Breidkangan, som säljer dagskort för forellfiske.
Det natursköna och kulturellt sett värdefulla forsområdet i Jeppo med fina forsar i naturtillstånd
kunde på sikt utvecklas till ett populärt fiskeområde.

5.3.3. Områden för fritidsfiske, gemensamma fiskekortsområden, samt utveckling
av gemensamma fiskekort
Hela planeringsområdet lämpar sig väl för fritidsfiske.
Ett samtillståndsområde är ett större vattenområde, inom vilket kan ingå flera vattendelägarlags
vattenområden. För att grunda ett samtillståndsområde bör de aktuella vattendelägarlagen genom
avtal överföra rätten att sälja fiskekort till fiskeriområdet, eller på annat sätt ordna administrationen
av detta.
Fiskeriområdet utreder möjligheterna att grunda ett samtillståndsområde i samarbete med
Nykarelby delägarlag och Jeppo-Ytterjeppo fiskargille i Nykarleby älv under planeringsperioden.
Området bör vara tillräckligt enhetlig och också relevant med tanke på fångstmöjligheterna.
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5.3.4 Utveckling av samarbetet inom fiskeriområdet
Samarbetet mellan delägarlagen, fiskargillet och fiskeriområdet är ganska gott, men kan dock
förbättras. Även kontakten mellan de olika vattenägarna sinsemellan kunde förbättras.
Detta skall ske via planlagda diskussionsmöten med aktuella teman. Fiskeriområdet initierar detta
under planeperioden.

5.4 Åtgärder för vård av fiskbestånd och utveckling av fisket
5.4.1 Fiskevårdsåtgärder
Åtgärder för att stärka bestånden av abborre, gädda och braxen i ån är att delta i bevakningen av
planerade åtgärder i tillrinningsområdet för att förhindra försämringen av vattenkvaliteten i ån.

5.4.2 Förslag till regleringsåtgärder för fisket
Nykarleby älv är klassad som ett vattendrag för vandringsfisk. Det är förbjudet att meta och pilkfiska
i ett fors- och strömdragsområden i älven. Handredskapsfiske är också förbjudet i fors- och ström
områden utan tillstånd från vattenområdets ägare eller fiskerättsinnehavaren (7 § i lagen om fiske).
Mete, pilkfiske eller handredskapsfiske är dock inte begränsat i långsamt flytande lugnvatten i älven.
Nätfiske i älven är förbjudet från den 15 augusti till den 30 november (12 § i förordningen om fiske).

5.4.3. Restaureringsplaner
I forsarna i Jeppo finns områden som kunde restaureras för att förbättra levnadsförhållandena för
vattenorganismer och öka arealen av potentiella yngelområden. I Silvastforen finns en kvarndamm
som kunde rivas och på platsen byggas en konstgjord fors. Detta skulle ge nya
yngelproduktionsområden och förbättra å-landskapet (Sivil 2015).
Pengar för olika projekt kan sökas bland annat från befrämjandemedel för fiskerihushållningen,
fiskerihushållningsavgifter NTM-centralens understöd för genomförande av vatten- och havsvård
samt vattendragsåtgärder och HELMI-projektet.

5.4.4 Plan för fiskutplanteringar
Följande stammar används för utplanteringar av insjööring och gös i Nykarleby älv (ur
utplanteringsregistret vid VARELY).
Fiskart
Insjööring
Gös

Bestånd som används
Rautalampi
Lannevesi
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Nykarleby älv
Nykarleby älv

5.4.5 Förslag till utveckling av fisket
Informationen om fisket i området (inköpsställen för fiskekort, fiskekortets pris, gällande regler för
fisket mm.) behöver effektiveras. Detta kan förverkligas via hemsidor, facebook och andra digitala
plattformar.
Tekniska möjligheter (appar, biljettautomater) för underlättande av inköp av fisketillstånd från
delägarlag tas i bruk.

5.5 Plan för uppföljning av fisket och fiskbestånden
Fiskeriområdet samlar årligen in fiskeristatistik från delägarlagen i området. Detta sker med hjälp av
ett cirkulär och en statistikblanketten (bilaga 2) som skickas ut till medlemmarna av fiskeriområdet i
januari månad. Statistikblanketten, som innehåller information om fiskfångster, använda redskap
samt antal fiskare, returneras till fiskeriområdet inom april.
NTM-centralen följer upp vattenmiljön i samband med vattenvårdsplaneringen för Finlands sjöar
och älvar. Dessa informationskanaler bör nyttjas i samband med fiskeriområdets kontinuerliga
uppföljning av fisket och fiskbestånden.
En kontinuerlig kontroll av vattenkvaliteten i Nykarleby älv, dvs. dagliga pH-mätningar av vattnet i ån,
kunde vara ett enkelt sätt att följa upp älvens förutsättningar för att kunna hysa ett stationärt
fiskbestånd året om. Fiskeriområdet kontaktar Nykarleby Kraftverk i fråga om ett eventuellt
samarbete i denna fråga.

6 Övervakningsplan för Norra Kust-Österbottens fiskeriområde
6.1 Målen för fiskeövervakningen inom fiskeriområdet
Fiskeövervakningens mål är att säkerställa ett lagligt utövande av fiske så att samtliga parter följer
regler och bestämmelser. Fiskeövervakningen bör vara transparent och jämlikt beröra fiskare,
vattenägare som övriga användare av vattenområdena för att upprätthålla motivationen för samtliga
intressenter att följa regler och bestämmelser.
Fiskeövervakningen tryggar fullföljandet av Lag om fiske och Statsrådets fiskeförordning, NTMcentralens bekräftade områdesspecifika eller platsbundna bestämmelser om fiske och lokala,
regionala och nationella fisketillstånd.
Fiskeriområdet har tyvärr i dagens läge inga egna ordinarie fiskeövervakare. Fiskeområdets
målsättning är att för det första hitta, och för det andra, att anställa 1 - 2 fiskeövervakare. Målet är
att bygga upp fiskeövervakningen i samarbete med delägarlagen, dock så att övervakningen
administreras via fiskeområdet.
Övervakaren för dagbok över sina uppdrag och rapporterar i slutet av varje säsong skriftligt till
fiskeområdet om övervakningen. En kopia på övervakningsdagboken, bör lämnas in, - förutom till
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NTM-centralen även till fiskeriområdet.
Övervakarens rapport utvärderas av styrelsen och övervakarna vid ett gemensamt diskussionsmöte.
Målet är att planen för fiskeövervakningen inom fiskeområdet på basen av diskussionerna vid detta
möte då skall kunna förbättras och förstärkas inför följande övervakningssäsong.

6.2 Innehållet i den gamla övervakningsplanen samt förslag till tillägg i
den nya övervakningsplanen
Norra svenska fiskeriområdet, som upplöstes år 2019, hade en fiskeövervakningsplan som hade
godkänts av fiskeområdets styrelse den 30.1 2013.
Norra Kust-Österbottens fiskeriområde bör utarbeta en ny övervakningsplan.
Nedan finns en lista på de områden i den gamla planen, och som fortfarande anses vara synnerligen
viktiga ur fiskeövervakningssynpunkt:
1)
2)
3)
4)
5)

Bågast fiskväg, Öja Karleby
Gertruds fiskväg, Larsmo
Storströmmens fiskväg, Larsmo
Larsmo-Öjasjön
Havsområdet

Punkterna 1 - 3): På tre ställen i Larsmo-Öjasjön har det byggts fiskvägar för att trygga fiskens gång.
Det är förbjudet att fiska i fiskvägarna samt i området 200 meter ovanför och 200 meter nedanför
fiskvägen. Detta förbud gäller för all form av fiske (Lagen om fiske § 26).
Punkt 4): Fiskeriområdets beslut om fredning av gös i lektid i Larsmo – Öjasjön under tiden 15.5 –
15.6 (i kraft från år 2009 – 2019) gäller inte mera. Fiskeriområdet har för avsikt att på annat sätt
reglera gösfisket under lektiden i framtiden, för att skydda gösstammen. Gösen är en värdefull fiskart
för området med ekonomisk betydelse både för yrkesfisket och fritidsfisket. Ett alltför kraftigt fiske
under lektiden kan äventyra stammens fortbestånd.
Punkt 5): Minimimått för sik på 25 cm är enligt NTM-centralens beslut (1898/5714/2017) i kraft till
den 31.12 2021. Fiskeriområdet har som plan att ansöka om att öka minimimåttet till 30 cm
Förslag till nya områden som anses viktiga ur övervakningssynpunkt:
6) Nykarleby åmynning.
I Nykarleby älvmynning är det förbjudet att
- fiska med nät närmare än en kilometer från en älvmynning som hör till ett vattendrag för
vandringsfisk är förbjudet från den 15 augusti till den 31 oktober.
- fiska med storryssja närmare än tre kilometer från en älvmynning som hör till ett vattendrag för
vandringsfisk är förbjudet året runt
-fiska med trål och not närmare än fem kilometer från en älvmynning som hör till ett vattendrag för
vandringsfisk är förbjudet året runt
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7 Enligt lag om fiske gällande bestämmelser i Norra Kust-Österbottens
fiskeriområde
Fiskart

Fredning

Öring, med fettfena

total fredad

Fettfene.klippt Öring

Fredad i bäckar och älvar
1.9 – 30.11

Minst 50 cm

Lax

Fredad i bäckar och älvar
Norr om 63º30´N breddgrad i Bottenviken
Vid fritidsfiske; 2 laxar/dygn/person

Minst 60 cm
Minst 50 cm

Harr

Total fredad i havet
Fredad i insjövatten söder om breddgraden
67º00´N tiden 1.4 – 31.5

Sik

Fredad i bäckar och älvar
som mynnar i havet 1.9 – 30.11

Nejonöga

Fredad 1.4 – 15.8

Gös
Klass 1 kommersiella fiskare i havet
Ål

Fredad 1.10 – 31.1

Flodkräfta

Fredad 1.11 – 21.7 (kl 12)

Fångstmått

Minst 35 cm

42 cm
40 cm

Signalkräfta

8 Beaktande av vandringsfiskar, hotade fiskarter och den biologiska
mångfalden i samband med de föreslagna åtgärderna
Det finns numera kvar naturliga bestånd av havsöring i endast 12 åar i Finland. De flesta av dem
mynnar ut i Finska viken. Havsöringen klassas som ytterst utrotningshotad (CR).
Från fiskeriområdets gränser räknat är den närmaste ån med ett naturligt bestånd av havsöring
Lestijoki, i Mellersta Österbotten. Ån rinner ut i Bottenviken i Himanka, på 50 km:s avstånd från
fiskeriområdets gräns mot norr. Lestijoki omfattas i sin helhet av skyddsnätverket Natura 2000
(Lestijoki FI1000057). Ån omfattas av forsskyddslagen och hör till de vattendrag som kräver särskilt
skydd.
Man har karterat produktionen av öringsyngel i ån sedan 1980-talet. Antalet naturligt producerad
yngel har varit mycket litet, och flera år har det inte upptäckts några yngel alls i
observationsområdena. På 1970-talet påbörjade man utplanteringen av odlad havsöringssmolt av
Lestijokis egen stam. Öringsbeståndet i ån i dag är helt beroende av utplanteringarna. Mer än 90
procent av öringarna fångas innan de når den genomsnittliga åldern för könsmognad (= det tredje
året i havet). Fiskedödligheten är flera gånger större än vad ett hållbart fiske medger. Merparten av
öringarna fångas med nät, och drygt hälften av den fiskedödlighet som orsakas av nätfiske, beror på
fritidsfiske. Det stora nätfisketrycket i havet är huvudorsaken till att antalet havsöringar som vandrar
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upp i Lestijoki för att leka har varit mycket litet redan under flera årtionden, och beståndet är hotat
(Koivurinta m.fl. 2019).
I Perho å har man sedan mitten av 00-talet planterat in havsöring av Lestijoki stam, i ett försök att få
igång en naturlig produktion i ån. Dessa omfattande utplanteringar har tyvärr inte till dags dato givit
något positivt resultat (Pakkala 2015).
Fisket av havsöring inom Norra Kust-Österbottens fiskeriområde fokuseras på ett bestånd av
utplanterade öringar av Isojoki och Lestijoki stammar. Inom fiskeriområdet planteras årligen ut
havsöring, vars fettfena är bortklippt. De absolut största utplanteringar sker via ålägganden (mellan
50 000 – 60 000 smolt per år) (se kapitel 3.4). Även vattenägarna planterar ut öring i sina
vattenområden. Utanför Karleby (som hör till Perho ås- Lestijoki ås fiskeriområde) planteras årligen
ut 25 600 havsöringssmolt ut via åläggande.
Utifrån de uppgifter som märkning av havsöring längs Finlands kust gett är fångsttrycket på
havsöring störst utanför älvmynningarna, men havsöringen vandrar och fångas normalt inom en
omkrets av några tiotals kilometer till hundra kilometer från sin ursprungs älv (Koivurinta 2019).
Detta betyder att det också inom öringsfisket i vårt fiskeriområde sannolikt förekommer fångst av
naturligt producerade öringar, med fettfenan kvar.
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 Nykarleby älv leker ett litet bestånd av vandringssik. Vandringssiken vandrar upp i ån, till dammen
i vid Nykarleby Kraftverk. Den leker i ett forsavsnitt nedanför dammen. Det finns idag tyvärr ingen
information om hur stort detta lekande bestånd är.
Nykarleby älv klassificeras som ett vattendrag för vandringsfisk. Det är förbjudet att fiska med nät i
havet närmare än 1 km från älvmynningen från den 15 augusti till den 31 oktober. Fiske med
storryssja närmare än 3 km från älvmynningen är förbjudet året runt och inom ett område på 5 km
från älvmynningen är trålfiske förbjudet året runt (kalastusrajoitus.fi).
Nykarleby fiskeområde har fångat moderfisk på lekplatsen i ån med specialtillstånd. Detta skedde
under perioden 2013 – 2015. Som ett resultat av detta finns numera ett moderfiskbestånd av
Nykarleby älv siken i Taivalkoski. Sedan år 2020 består en stor del av Nykarleby Kraftverks ålagda
utplanteringar av sikyngel av denna stam.
I den av Forststyrelsens utarbetade av Jord- och skogsbruksministeriet beställda strategi för vårdoch skötselplan för harren i havet (Keränen 2015 och 2017) ingår målsättningar och strategier för
hur man skall få den nu extremt utrotningshotade harren tillbaka till de ursprungliga lekområdena i
havet.
Harrbestånd har tidigare förekommit inom fiskeriområdet i Öja skärgård och vid Torsön i Nykarleby.
Dessa bestånd var mycket utrotningshotade redan på 1980 talet (Seppovaara 1982, KallioNyberg och
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Koljonen 1990).
Nedgången i harrbestånden beror enligt Keränen på bl.a den pågående eutrofieringen,
klimatförändringar, markanvändning, föroreningar av vatten och fiske. Harren är mycket känslig för
miljöförändringar i sitt lek- och uppväxtområde.
Enligt den fiskeristatistik, som fiskeriområdet sedan år 2000, samlat in från delägarlagen inom
området har harr förekommit endast 2 gånger i de redovisade årsfångsterna, - år 2002 (1 st harr
utanför Jakobstad i Vestersundsby) och år 2011 (2 st harrar, - en från Larmo och en från
Vestersundsby).
I den nationella harrstrategin definieras speciella harrområden utgående från deras utbredning i
havsområdet. Norra Kust-Österbottens fiskeriområde hör till utbredningsområde II Kvarken (figur
48). Målsättningen är att återupprätta och förstärka harrbeståndet i alla områden.

Figur 48. Havsharrens utbredning i Österbotten enligt Naturresursinstitutets (LUKE) fisk-atlas.
Harrbeståndet i Kvarken är svagast och det kan vara för sent att få tag på moderfisk för att återinföra
det egna harrbeståndet. Fiskeriområdet stöder följande åtgärder i den nationella strategin för
återinförande av harren i området:
− Utredning om det går att få tag på tillräckligt med moderfisk för att etablera ett eget bestånd
av harr (Kvarkens Fiskeriområde 2020 och 2021)
− Inventering av harrens lekområden (Luke 2020)
− Utsättning av yngel från Krunni moderfiskbestånd (om inte får egen moderfisk)
(Forststyrelsen 2020 - )
− Etablering nya bestånd på några utvalda platser, - i vårt område skulle Stubben-området i
Nykarleby strax ytterom gränsen till fiskeriområdet vara aktuellt
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−
−
−
−

Uppföljning av utsättningarna, märkning av yngel
Iståndsättning av lekplatser
Fredning kring lekgrynnor i april-maj (vattendelägarlagen, fiskeriområdet)
Övervakning (Fiskeriområdet)

De europeiska ålbestånden har minskat kraftigt. År 2007 trädde en EU-förordning i kraft enligt vilken
40 % av blankålen (räknat i vikt) måste kunna inleda sin lekvandring.
Alla EU-länder, inklusive Finland, har en ålförvaltningsplan som listar åtgärder för hur man ska nå
målsättningen. Bland åtgärderna finns bland annat fiskebegränsningar, utsättningar och rivning av
vandringshinder.
I Finland är ålbeståndet förstärks genom utsättningar. Inom fiskeriområdet påbörjades dessa
utsättningar år 2011 i Larsmo-Öjasjön.
Ålen är fredad under perioden 1.10 – 31.1 i hela landet sedan år 2018. Det förekommer idag inget
riktat kommersiellt fiske efter ål i området, utan den uppträder främst som en sporadisk bifångst i
t.ex. lakryssjan. Fiskeriområdet följer kontinuerligt upp fångsterna av ål i samband med den årliga
insamlingen av fiskeristatistik från delägarlagen runt Larsmo-Öjasjön.

9 Beaktande den nationella kräftstrategin
Den nationella kräftstrategin från 2019 (Erkamo m.fl. 2019) behandlar åtgärder för att bevara och
öka flodkräftbestånden samt motarbeta och hantera spridning av signalkräftbestånd och kräftpest.
Efter den ursprungliga strategins godkännande (2014) har signalkräfta tagits upp i förteckningen över
invasiva främmande arter av unionsbetydelse, vilket innebär att signalkräfta inte längre får odlas
eller planteras ut i EU-området.
Visionen i strategin går ut på att vi har livskraftiga kräftbestånd, en stark och ansvarstagande
kräftfiske kultur och en innehållsrik kommersiell kräfthushållning. Kräftpesten och signalkräftan har
gjort att flodkräftans livsmiljöer har minskat eller försvunnit.
I strategin har man har fastställt skyddsområden för bevarandet av flodkräftan. Dessa områden
försöker man på alla möjliga sätt hålla fria från signalkräftor. Norra Kust-Österbottens fiskeriområde
hör till det skyddsområde för flodkräftan som definieras som Kustens små (< 200 km2)
avrinningsområden. På dessa skyddsområden skall man försöka återuppliva flodkräftbestånden och
utrota olagliga signalkräftbestånd.
Den nationella kräftstrategin förutsätter att fiskeriområdet inkluderar en skyddsplan för flodkräftan
i nyttjande- och vårdplanerna. I planerna skall de områden där flodkräfta påträffas definieras.
Planerna skall även innehålla åtgärder för att förhindra spridningen av signalkräfta och kräftpest.
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9.1 Fiskeriområdets bestånd av flodkräfta samt förekomsten av
signalkräfta.
I fiskeriområdet påträffas flodkräfta i Kronoby å. I området mellan Byskataforsen och Krokfors finns
ett litet bestånd (Koivurinta 2000). Flodkräftor har också sporadiskt påträffats i fiskfångster från
Larsmosjön.
Också i Esse å torde det finnas flodkräftor. I samband med en undersökning av signakräfta i Esse å
(Muurimäki 2012) påträffades 1 kräfta i området nedanför Kattilakoski på gränsen mellan Lappfors
och Evijärvi.
År 2012 fångades I Esse 81 st signalkräftor i Hjulfors (Muurimäki 2012). Man vet inte med säkerhet
hur signalkräftan kommit in i vattendraget, men misstankar finns att den skulle ha rymt från en
odling, och etablerat sig i ån i området i Hjulfors.

9.2 Fiskeområdets strategi och mål för flodkräfta och signalkräfta.
Information och kännedomen om kräftförekomsten inom fiskeriområdet är liten. För att kunna
implementera de åtgärder som finns i den nationella kräftstrategin på våra bestånd av de två olika
kräftarterna behöver vi mera kunskap.
Därför föreslås i nyttjande och vårdplanen:
1) Undersökningar och karteringar av det kända beståndet av flodkräfta i Kronoby å
2) Undersökningar och kartering av eventuella förekomster av flodkräfta på andra platser i
Kronoby å
3) Undersökningar och kartering av Esse ås bestånd av signalkräfta i Hjufors
4) Undersökningar och kartering av eventuell förekomst av flodkräfta på andra platser än
Kattilakoski i Esse å
5) Försök till avlägsnande av signalkräftbeståndet i Esse å
Undersökningarna skall utreda de nuvarande kräftbeståndens lokalisering, struktur och täthet och
också kräftfiskets historia och nuläge. Dessutom måste man reda ut om det eventuellt finns en latent
kräftpest i vattnen. Den nationella kräftstrategin förutsätter att alla fiskeriområden inkluderar en
skyddsplan för flodkräftor i sina nyttjande- och vårdplaner. Skyddsplanen skall innehålla åtgärder för
att förhindra spridningen av signalkräftor och kräftpest samt en plan för hur man ska vitalisera och
vårda flodkräftvattnen.
Utan baskunskap om de egna kräftbestånden är det i nuläget omöjligt att göra upp en heltäckande
skyddsplan Den viktigaste skyddsåtgärden för flodkräftor är dock att förhindra spridning av kräftpest
och signalkräfta. Man måste aktivt informera om faran med kräftpest. Man kan sprida informationen
i samband med tillståndsförsäljning, vid delägarlagens evenemang, i lokaltidningen.
För att förhindra spridningen av signalkräftor är här också den viktigaste metoden
informationsspridning, Delägarlagen och fiskeriområdet bör informera kräftfiskare om att det är
förbjudet att plantera ut signalkräftor och att det är förbjudet att sumpa dem på andra ställen än i
den del av vattendraget där kräftan är fångad. Signalkräftorna bär nästan alltid på kräftpest, så
signalkräftvatten är bestående källor till kräftpest.
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10 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 trycket. För fiskeriområdet definieras ett basvärde. Basvärdet för Norra KustÖsterbottens fiskeriområde är 3. 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
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 fiske förekommer endast periodvis, mellanområden
mellan fjärd och kust
Värdet 3:
Medelstor belastning, kustvatten där det av någon anledning är mindre fisketryck än övriga
kustvatten
Värdet 4:
Rätt så stor belastning. 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.

11 Intressebevakning
Fiskeriområdet försöker påverka tillståndet i sina vattenområden genom att delta i
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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 medlem såväl i Delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och åar samt Delegationen
för Lappo å. Delegationernas mål är att främja den gemensamma verksamheten kring vattenärenden
på området.
Fiskeriområdet deltar aktivt i sådana miljötillståndsärenden, som berör området.
Fiskeriområdet är medlem i Österbottens Fiskarförbund r.f. och försöker den vägen påverka
fiskeripolitiken och fiskerilagstiftningen gemensamt med andra fiskeriområden.

12 Kommunikationsplan
12.1 Kommunikationens mål
Kommunikation är a och o i fråga verksamhet, utveckling och förtroende inom fiskeriområdet. Målet
med kommunikationen är att den sker effektivt och når rätt målgrupp. För att kommunikationen
inom fiskeriområdet ska löpa smidigt bör samtliga medlemmar uppge sina kontaktuppgifter till
fiskeriområdet, samt se till att de kontinuerligt uppdateras. Efter att nyttjande- och vårdplanen
godkänts av NTM-centralen publiceras planen på fiskeriområdets hemsida. Samtliga parter inom
fiskerinäringen informeras om den nya planen per mejl och allmänheten informeras t.ex. via
tidningsartiklar och inlägg i sociala medier.

12.2 Kommunikationens ansvarsparter
Kommunikationens huvudansvar ligger hos fiskeriområdets styrelse och dess verksamhetsledare
Fiskeriområdet kan antingen välja en kommunikationsansvarig eller låta verksamhetsledaren sköta
uppgiften tillsammans med styrelsens ordförande och eller vice ordförande. Målet är att samtliga
inom styrelsen kan sköta kommunikationen internt.

12.3 Kommunikationsstrategi
Den kommunikationsansvarige eller verksamhetsledaren utarbetar med styrelsen en
kommunikationsstrategi. Strategin förverkligas med en kommunikationsplan som ingår i
verksamhetsplanen. I kommunikationsplanen ingår tidtabeller, ansvarspersoner och medium som
används i kommunikationen.

12.4 Intern kommunikation
Den Interna kommunikationen inbegriper administrativ information som delas t.ex. till styrelsen,
fiskeövervakare och andra tjänstemän. Verksamhetsledaren eller den kommunikationsansvarige och
verksamhetsgranskaren ansvarar för den interna kommunikationen som sker via personlig kontakt,
per mejl, eller med (distans)möten.
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12.5 Extern kommunikation
Den externa kommunikationen omfattar information om fiskeregleringar, fisketillstånd och övriga
beslut som förmedlas till delägarlag och vattenägare, närliggande fiskeriområden, fiskare,
kommuner, organisationer, allmänhet, medier och myndigheter.
Verksamhetsledaren eller kommunikationsansvarige ansvarar för den externa kommunikationen via
hemsidor, sociala medier, tidningar, broschyrer och brev.
Verksamhetsledaren ser till att fiskeriområdet hålls uppdaterad om aktuella angelägenheter genom
att vara delaktig i kommunernas, Regionförvaltningsverkets, NTM-centralens och andra
myndigheters eller sektorers kungörelser.

12.6 Uppföljning av kommunikationsstrategin funktion
Uppföljning av kommunikationen ingår i verksamhetsplanen och redovisas som ett sammandrag i
verksamhetsberättelsen. Allmänhetens användning av hemsidan och aktivitet inom fiskeriområdets
sociala medier följs upp med verktyg för respektive plattform. Uppföljning av kommunikationen ger
viktig information om fungerande element, om sådant som behöver utvecklas mera samt om
framtida nya behov inom kommunikationen.

13 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
genomförandet gäller dem. De 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.

NTM-centralens skyldighet är att informera om planen till övriga myndigheter samt att verkställa de
regionala regleringsåtgärder vilka kräver NTM-centralens beslut.
Verkställande av åtgärder i vård- och nyttjandeplanen och tidsplan för verkställandet beskrivs
närmare i tabell 15.
Fiskeriområdets årliga verksamhetsplan beskriver de åtgärder som kommer att verkställas under ett
planerings år och hur finansieringen av dessa åtgärder kommer att ordnas. I verksamhetsplanen
beskrivs även närmare åtgärder som planeras för övervakning, kommunikation, utplantering,
samarbete, uppföljning, deltagande i arbetsgrupper och intressebevakning
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14 Utvärdering av planens effekter och uppdatering av planen
I Bilaga 1 finns ett sammandrag över Norra Kust-Österbottens fiskeriområdets delmål och åtgärder
och metoder med vilka uppnåendet av delmålens resultat mäts upp.
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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Tabell 15. Verkställande av åtgärder i vård- och nyttjandeplanen och tidsplan för verkställandet.
UPPGIFT
Fiskbestånden
Lakyngel utplantering
i Larsmo-Öjasjön

TIDTABELL

ANSVARIG

SAMARBETSPART

OBS

årligen

fiskeriområdet

projektfinansierat

Lekfredning
av gös
Undersökning av gösens
yngelområde
Larsmosjön
Undersökning av gösens
yngelområde
Nykarley inre skärgård
Lekfredning
av sik
Moderfiskbeståndet
av Larsmosik
förnyande
Moderfiskbeståndet
Nykarlebyälv sik
genetisk undersökning
Åtgärdsplanering
av restaurering
av lekplatser
Fisket
Åtgärder för att minska
skador av säl o skarv

2024

fiskeriområdet

2022-2024

fiskeriområdet

Åminne vattenverk
VARELY, EPOELY
yrkesfiskare
delägarlag
fiskargillen
LUKE, VARELY
delägarlag

2022-2024

fiskeriområdet

LUKE, VARELY,
delägarlag

projektfinansierat

delägarlagen

(reservation pH)
pH)

Nedgången i gäddfångsterna i havet
i J.stad – Larsmo avtar
Övervakning
Regelbunden
årlig övervakning
Övervakar Utbildning
Samarbete
Utredning av
möjlighet att bilda
gemensamt fiskekorts område
Tematräffar
Uppmaning till mindre
vattenägare att bilda
samfällda områden
Kommunikation
Effektivering av
spridning av info
Nyttjande- och vård
Utvärdering

årligen

projektfinansierat

2023 –

fiskeriområdet

Österbottens
Fiskarförbund (ÖF)
LUKE, VARELY

2022

fiskeriområdet

LUKE, VARELY

projektfinansierat

2021-2024

fiskeriområdet
delägarlagen
övriga

VARELY, EPOELY
ÖF
delägarlagen

projektfinansierat

2021 –

fiskeriområdet
delägarlag
fiskargillen
fiskeriområdet
delägarlagen

Österbottniska
skarvarbetsgruppen
fritidsfiskare
Kommersiella
fiskare
fiskeövervakarna

2022 – 2023

fiskeriområdet
delägarlag
fiskeriområdet

2022-2023

fiskeriområdet

årligen

fiskeriområdet

årligen

fiskeriområdet

årligen

fiskeriområdet

2025

fiskeriområdet

(i samarb. med fiskeriomr)

2022 –

årligen

92

Centralförbundet
f fiskerihushållning

ÖF, delägarlag
fiskeriområden

projektfinansierat
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BILAGA 1. Sammandrag över Norra Kust-Österbottens fiskeriområdets delmål och åtgärder
och metoder med vilka uppnåendet av delmålens resultat mäts upp.
DELMÅL

ÅTGÄRDER

MÄTARE

De för fisket viktigaste fiskarterna sik,
abborre, gädda, braxen, lake och gös
förblir livskraftiga. Bestånden av abborre,
gädda, braxen och lake grundar sig på
naturlig förökning.
Bestånden av gös och sik stöds genom
utplanteringar och lekfredning

Begränsningar i fisket, fångstmått,
lekfredning, restaurering av lekplatser, utplantering av sik och gös
samt lak-yngel (under sura år)

Årlig fångstuppföljning
via utskickad statistikblankett till delägarlagen

Det kommersiella fisket hålls på
nuvarande nivå, näringens verksamhetsförutsättningar förbättras

Åtgärder som minskar
skador av säl och skarv

Uppföljning av fångster
och antal kommersiella
fiskare

Fritidsfisket och fisketurismen fortsätter
som tidigare, inga konflikter mellan
fritidsfiskare och kommersiella
Ungdomar rekryteras till fritisfisket

Information, ordnande av fiskejippon

Uppföljning av
antal fritidsfiskare

Fiskvägar förbi Åminne och
Biskops kvarnar i Kronoby å

Diskussioner, samarbete och
lobbing

Färdiga fiskvägar

Genetisk undersökning av moderfiskbeståndet av Nykarleby älv siken

Initiativtagning till projektet

Resultat, ökad kunskap

Förnyandet av moderfiskbeståndet av
Larsmosik

Initiativtagning till projektet

Ett nytt genetiskt rent
moderfiskbestånd

Vattenägare längs Kovijoki å och nedre
loppet av Purmo å organsierar sig
till samfällda områden

Rådgivning. Konsultation

Nya samfällda områden
i fiskeriområdet

Kartering av yngelproduktionen i
Esse ås restaurerade forsar

Initiativtagning till projektet

Resultat, ökad kunskap

Beståndet av gädda och abborre
samt andra vårlekande fiskarter upprätthålls genom vård och restaurering av
naturliga lekplatser

Genomgång av lekplatser i behov
av restaurering, yngel notning.
provfiske, kartering, märkningar

Restaurerade lekplatser, ökad yngelproduktion

Inrättande av samtillstånds områden för
t.ex trolling eller ismete

Initiativtagning till projektet

Grundat specialtillstånds
område
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BILAGA 2. Statistikblanketten

STATISTIK BLANKETT FÖR ÅR 20
ORGANISATION: Delägarlag/fiskelag/gille: -------------------------------------------------------Uppgifterna lämnats av:
---------------------------------------tel.............................
epost:..........................
UTFÖRDA FISKEVÅRDSÅTGÄRDER 20__ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTPLANTERINGAR 20___ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FISKET ÅR 20__:
Antal fritidsfiskare: _________ st

Kommersiella fiskare :_______st

Antal fiskare i havsområdet:-------------------------- Antal fiskare i ån:-----------------------------(vilken å?)
Antal fiskare i övriga sjöar:-------------------------- (vilken sjö?)
Antal fiskare i övriga sjöar:-------------------------- (vilken sjö?)
Antal fiskare i övriga sjöar:-------------------------- (vilken sjö?)

Sålda fiskekort 20__: (t.ex årskort, antal dagskort, antal trollingkort..)

------------------------------st (årskort)
------------------------------st

------------------------------st
----------------------------- st
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Uppgifterna baserar sig på:

TOTALA

insamlad av statistik
uppskattning

Kryssa för!

FISKFÅNGSTEN 20___:
abborre

braxen

gädda

gös

öring

id

lake

lax

mört

nors

strömmimng

sik

siklöja

nejonöga

kräfta

annat (vad? )

annat (vad? )

annat (vad? )

kg

kg

kg

Om ni kan specificera fångsterna från olika delområden i ert området
(så som t.ex Öjasjön, t.ex olika sjöar i Kronoby, Terjärv... gör GÄRNA det i de följande
kolumnerna:
FÅNGSTEN FRÅN: _________________________
abborre

braxen

gädda

gös

öring

id

lake

lax

mört

nors

strömmimng

sik

siklöja

nejonöga

kräfta

annat (vad? )

annat (vad? )

annat (vad? )

kg

kg

kg

FÅNGSTEN FRÅN:_______________________
Nät < 36 mm
Nät 36-45 mm
Nät 46-50 mm
Nät 51-60 mm
Nät >60 mm
Kastspö

Pilke, metspö
Katsa
sik/laxfälla
Småryssja
nejonögonkatsa
Annat (vad)
Annat (vad)

ANTAL ANVÄNDA REDSKAP 20____

TACK!!
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Bilaga 3. PM från mötet mellan VARELY, Norra svenska fiskeområdet, fiskodlaren, och LUKE
i november 2018.
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BILAGA 4. Följebrev till NTM-centralen.

Norra Kust-Österbottens fiskeriområdet framställer till NTM-centralen att den godkänner detta
bifogade förslag till nyttjande- och vårdplan för vårt område enligt lag om fiske 37 §.
Planen har uppgjorts enligt de riktlinjer som styrelsen för fiskeriområdet har ställt upp samt enligt
en modell som myndigheten i början av processen delgav oss (Lappalainen m.fl. 2019).
Nyttjande- och vårdplanen har godkänts på fiskeriområdets stämma 11/8 2021 samt behandlats i
den Regionala fiskeri-samarbetsgruppen xx/xx 2022.
Åtgärder till eventuella regleringar av fisket enligt Lag om Fiske 53 §, söks senare med egna
ansökningar till NTM-centralen i Egentliga Finland.
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BILAGA 5. Bedömningskriterier för ytvattnets ekologiska och kemiska status (Finlands miljöcentral)

Bedömning av ytvattnens ekologiska och kemiska status
Bedömningen för att kunna genomföra vattenhushållningsplanerna för olika
vattenförvaltningsområden i Finland. Målsättningen är att förbättra nuvarande status
så mycket det är möjligt. Österbotten är i Kumo Älvs – Skärgårdshavets-Bottenhavets
förvaltningsområde. I bedömningen av ytvattnens ekologiska status, det vill säga i
klassificeringen av ytvattnen, delas de in i fem klasser på basis av deras ekologiska
status: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.
Tyngdpunkten i klassificeringen ligger på de biologiska kvalitetsfaktorerna. Värdena
på de variabler som beskriver växtlanktonalgernas, vattenväxternas, påväxtalgernas, bottendjurens och fiskarnas tillstånd jämförs med fastställda referensförhållanden där människans inverkan är obetydlig.

Kvalitetsfaktorer som används för klassificeringen av åar och älvar, sjöar och kustvatten. I förteckningen ingår inte
flador och glon som en egen grupp och för kustvatten används inte fisk eller påväxtalger som kvalitetsfaktorer.

Kvalitetsfaktorerna för den fysikalisk-kemiska statusen, som beskriver vattenkvaliteten (pH, närsalter etc), samt de hydromorfologiska faktorerna, som beskriver
vattenföre-komstens strukturella och hydrologiska förändringar (mänsklig påverkan på
själva vattendraget), utgör ett stöd för bedömningen av den ekologiska statusen. Varje
kvalitetsfaktors avvikelse från referensvärdena som beskriver naturtillståndet uttrycks
som ett ekologiskt kvalitetsförhållande. Olika kategorier av sjöar (t.ex. humusrika sjöar
etc) har egna specifika gränsvärden.
I vattenförekomster där uppgifterna om den biologiska statusen är bristfälliga grundar
sig bedömningen av vattnens status på klassificeringen av vattenkvaliteten och/eller
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expertbedömningar. Då beaktar man de fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska
faktorerna samt belastningen på vattnen och annan verksamhet som modifierar
vattenförekomsterna.

Schema för bedömandet av ytvattnens ekologiska tillstånd

Ytvattnens kemiska status
Ytvattnen bedöms genom att analysera om halterna av ett antal specifika tungmetaller eller eller
miljögifter i ekosystemet överskrider de gränsvärden som gäller inom EU. I fall dessa värden
överskrids anses statusen vara ”sämre än god”. De föreningar som analyseras är kvicksilver,
kadmium, nickel, polyaromatiska kolväten, TBT (tributyltenn), flamskyddsmedel (PFOS) eller den
kombinerade halten av PFOS och TBT.
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Bilaga 6. Lista på kommentarer och varifrån de kom, under kungörelsetiden.
Datum
1 2.3 2021

Vem

Kommentarer

Öja delägarlag, styrelsemedlem i FO

Öja skolas romkläckningsprojekt bör ingå. Säldiskussioner

2 16.3 2021 Ordförande f i FO

Fel mått för landhöjningen
Förslag om åläggandeutsättningar: Ändring för Öring:
Från utplantering i havet > plantering i forsarna i Kronoby å
Tillägg: Notera att fiskeriområdet har haft ansvar för
restaureringen av Kronoby ås forsrestaureringar

3 19.3 2021 Monå med fl byars delägarlag
styrelsemedlem i FO

Fel i delägarlags kartan (växlat om Kantlax o Monå)
Tips om restaurerings objekt (Jöusan, Rönnskär)
Observation om att södra delen innehåller mindre info

4 21.3 2021 Österbottens Yrkesfiskare
styrelsemedlem i FO

Benämningen av skarv/storskarv/mellanskarv
Frågesättning av rekommendationen av max storlek
för gädda. Varför inte fredning i lektid istället
Varför är inte Kackurfjärden och Orrskärsfjärden
definierade som område för kommersiellt fiske?
Tips om restaurerings objekt (Norrskata potten, Öuran)
Föreslagna förbudet mot nät 36 – 55 mm i Larsmosjön
var bra.

5 22.3 2021 Larsmo bys delägarlag
styrelsemedlem i FO

Anser att max-storleken 80 cm för gädda är för liten
Föreslagna förbudet mot nät 36 – 55 mm i Larsmosjön
var bra.

6 8.4 2021

Borde införa område i L-Ö sjön för endast trolling och spinnfiske
Minska komm nätfiske o ryssjefiske i Larsmosjön
Föreslagna förbudet mot nät 36 – 55 mm i Larsmosjön
var bra.
Ingen max storlek på gäddan

Styrelsemedlem i FO

7 29.3 2021 Vestersundsby
delägarlag

Alla vattenområden bör klassas som lämpliga för
fritidsfiske och kommersiellt fiske

8 8.3 2021

Allmänna kommentarer om eutrofiering, skarv, säl, utter,
underutnyttjade fisk arter,

Pörkenäs samfällda områden

9 11.3 2021 Centralförbundet
f. fiskerihushållning

Lämpar sig trålning i området?
Prisdefinition för redskap fattas i texten.
Sätt in tydligare tabell, gällande fiskebegränsningar
Sätt in mera i delmålen från den allmänna målsättningen

10 30.3 2021 Nykarleby delägarlag

Nejonögonfiske i Nykarelby älv är tillåtet
ryssja och – mjärd

11 30.3 2021 Suomen Vapaa-ajankalastajat

Krav på att NVP skall innehålla förslag till utvecklande av

Pohjanmaa

gemensamma fiskelovsområden
Om man förbjuder fiske på betydelsefulla lekområden under
lektiden bör allt fiske förbjudas, inte bara fritidsfisket

12 31.3 2021 Kållby – Edsevö fiskargille

Bra att införa max-mått på gädda och abborre. Även gös borde

13 26.4 2021 Järviseudun kalatalousalue

Reglering av fisket behövs utanför åmynningarna, sen när fisk-

14 2.6 2021

Lapuanjoen kalatalousalue

vandringen upp i åarna fungerar.
Åläggandet för Nykarleby Kraftverk bör på sikt ändras till
fiskerihushållsavgift

VARELY

Fredningsbestämmelser tagna av delägarlagen gäller endast för
vattenägarna; olika påpekanden i samb med nationella
harrstrategin; NVP bör innehålla förslag till gängse pris för
redskap i kommersiellt fiske,
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