NORRA KUST-ÖSTERBOTTENS FISKERIOMRÅDE
V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e 2021
Det här är Norra Kust-Österbottens fiskeriområdes tredjeverksamhetsberättelse. Fiskeriområdet höll sin första
och konstituerande stämma i Karleby den 13.2 2019.
Stämman och styrelsen
I stämman 11.8.2021 deltog 10 delegater och 6 övriga personer. Stämman behandlade stadgeenliga ärenden,
samt godkände styrelsens förslag till ändring av stadgarna samt förslag till nyttjande- och vårdplan.
Efter stämman består styrelsen av följande personer:
Per-Håkan Nylund (ordförande), Janne Öhman (vice-ordförande), Johan Kaptens, Nils-Håkan Nygård, Sten
Pettersson, Jonas Sandbacka, Andreas Segervall, Roland Semskar, Lars Sundström, Ronny Öhman.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrelsen har mötts 6 gånger under året; tre fysiska möten och tre e-post möten. Besluten har antecknats i
sammanlagt 39 paragrafer.
Vid e-post mötet 16-22 mars beslöts om:
− stämmoärenden 2020 (bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhets och budgetplan samt fördelning av
ägarersättning 2020) samt om ändringar av stadgarna med tillägg om att stämmor kan ordnas på distans
vid behov, och tillägg om att kungörelser av beslut sker via egna hemsidan.
Vid e-post mötet 7-12 april beslöts att:
- p.g.a. den rådande covid-19 pandemin och mötesrestriktioner flytta fram fiskeriområdets stämma till en
tidpunkt det är tryggt ur hälsosäkerhetsperspektiv att ordna möten
Vid styrelsemötet 2 juni beslöts om:
- ändringar i utkastet på Nyttjande- och vårdplan
- behov av ett diskussionsmöte om gösens fredning i Larsmo-Öjasjön med intressenter och tjänstemän
- ärenden inför stämman (tidpunkt, datum, förslag på arvoden, val av revisor)
Vid styrelsemötet 11 augusti beslöts att:
- kostnader som provtillfället medför för personer som vill bli fiskeövervakare inom fiskeriområdet ersätts
- fiskeövervakning genomförs i Larmos-Öjasjön enligt dispositionsplanen för Larsmo-Öjasjön
- behov av nya fiskeförbudsskyltar till fisklederna i Larsmosjön utreds
- ansöka om undantagstillstånd för att hålla bort födosökande skarvar från viktiga lekområden i Larsmo
Vid e-post mötet 14 – 20 september beslöts att:
- bevilja fullmakt att fungera som fiskeövervakare inom fiskeriområde till Kenneth Nygård, Andres
Kronholm och Per-Håkan Nylund att för tiden 1.10.2021-30.9.2031.
Vid styrelsemötet 8 december beslöts bl.a. att:
- ansöka om finansiering för ett fiskeövervakningsprojekt 2022.
- diskutera möjlig utredning av gösyngelsområdena med forskare, delägarlagen rekommenderas att freda
gösen under lektid. Observationer över handredskapsfiske i Larsmo-Öjasjön under fredningstiden
samlas 2022.
- påbörja inledande åtgärder enligt nyttjande- och vårdplanen (t.ex. begäran om utlåtanden, planering av
restaureringar av lekplatser).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagande i kurser, seminarier
7.10 2021 Kurs för verksamhetsledare, organisatör Centralförbundet för fiskerihushållning (på distans)
20.10 2021 Fiskeriområdesdag, organisatör Centralförbundet för fiskerihushållning (på distans)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiskevård:
• Utplantering av 8 000 glasålsyngel i Larsmosjön och utplantering av 15 000 havsöringsyngel
(Storåstam) i Kronoby å i samarbete med Egentliga Finlands NTM-central.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapporter under år 2021:
•
•

Sammanställning av fiskfångsterna Jakobstad 2020 (för Österbottens Vatten & Miljö r.f.)
Sammanställning av fiskfångsterna i Larsmo-Öjasjön 2020 (för Österbottens Vatten & Miljö r.f.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Möten och sammankomster 2021:
4.2, 19.4, 14.10
24.9, 14.10, 19.11

Lukaties-projektets stryrgruppsmöten (på distans)
Regionala fiskerisamarbetsgruppens möten (på distans)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Övrig verksamhet:
Fiskeriområdet har en representant i styrgruppen för Österbottens Vatten och Miljö r.f:s projekt LUKATIES
(Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle).
Två medlemscirkulär med information om aktuella ärenden sändes ut till medlemmar under året.
Utlåtanden har inlämnats på: 1) Södra Österbottens NTM-centrals ansökan om vattenlagsenligt tillstånd för
förnyandet av Jåksholmens bro och för byggandet av en tillfällig bro (LSSAVI/10205/2021) till
Regionförvaltningsverket, och 2) regionala fiskebegränsningar och bestämmande av kvoter för dagsfångsten
inom fiskeguideverksamheten till Egentliga Finlands NTM-central.
Ett brev med uppmaning om att kraftverken vid Esse å åläggs betala en skälig fiskerihushållningsavgift lämnades
in till Egentliga Finlands NTM-central.
Anhållan om undantagstillstånd för skarvåtgärder inlämnades till Egentliga Finlands NTM-central.

Vasa 25.2.2022

Marina Nyqvist, verksamhetsledare

