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1. Inledning 

Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde består till största delen av havsområde, som utgörs långt av 

skärgård med många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glosjöar och flador (fig. 1). 

Fiskeriområdets totala vattenareal är ca. 124 000 ha, varav ca 2000 hektar utgörs av sjöar, dammar 

och mindre slutna vattentäkter. Inom området finns en större insjö, Hinjärv träsk, samt åarna; Närpes, 

Harrström, Petalax, Malax, Toby och Solf åar. Fiskeriområdet följer gränserna för städerna Vasa, Kaskö 

och Närpes samt kommunerna Korsnäs, Malax och delar av Korsholm. Fiskeriområdet gränsar i norr 

till Kvarkens Fiskeriområde, i 

söder till Kristinestad-Storå 

Fiskeriområde och i inlandet till 

Kyröälvs Fiskeriområde. 

 
Lag om Fiske (LoF 379/2015) 

förutsätter att samtliga fiskeri-

områden utarbetar nyttjande- 

och vårdplaner till år 2022 (LoF 

§130 ändring 303/2020). Dessa 

planer bör bl.a. basera sig på 

bästa tillgängliga information och 

följa de krav på innehåll som 

nämns nedan. Målsättningen 

med nyttjande- och vårdplanen 

är att trygga en uthållig och 

mångsidig avkastning samt ett 

hållbart och mångsidigt nyttjande 

av områdets fiskresurser och dess 

biologiska mångfald och främja 

fritidsfiskets och det 

kommersiella fiskets 

verksamhetsbetingelser. 

Nyttjande- och vårdplanen inleds 

med en redogörelse av fisket och 

fiskbeståndens samt områdets 

nuvarande tillstånd och 

utmaningar, som följs av en 

målsättning och ett flertal delmål 

för fisket och fiskbestånden. Därefter presenteras åtgärder och tidtabeller för att uppnå målsättningen 

och delmålen under den 10 års period som planen är i kraft. 

I LoF anges följande målsättningar och krav på innehåll i fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplan. 

 

- grundläggande uppgifter om vattenområdenas och fiskbeståndens tillstånd 

- en plan över åtgärder för utveckling och främjande av fisket och en målbild beträffande dem 

- ett förslag till utvecklande av ett system med gemensamma tillstånd för fritidsfisket 

- en plan för åtgärder för vård av fiskbestånden 

Figur 1. Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde med dess 

huvudorter samt intilliggande fiskeriområden. ICES- fångstrutor är 

angivna i rött.   
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- ett förslag till åtgärder som behövs för tryggande av vandringsfiskarnas och hotade 

fiskbestånds livscykel och annan biologisk mångfald 

- ett förslag till behövliga åtgärder för regional reglering av fisket 

- ett förslag till fördelning av ägarersättningar 

- uppgifter om vilka områden som är av betydelse ur fiskeriekonomisk synpunkt och 

vilka områden som lämpar sig väl för kommersiellt fiske och fisketurism  

- uppgifter om de fångstredskap som lämpar sig för kommersiellt fiske inom respektive område 

        -      en plan för uppföljning av fisket samt hur fiskeövervakningen ska ordnas. 

Under planens uppgörande har hänsyn tagits till de krav angående nyttjande och vården som ställs av 

annan lagstiftning, så som jord- och skogsbruksministeriets landsomfattande planer för förvaltning av 

fiskresurser. Av dessa landsomfattande planer är den nationella lax och havsöringsstrategin för 

Östersjöområdet 2020 och den nationella kräftstrategin 2019-2022 de mest betydande för Södra Kust-

Österbottens fiskeriområde. 

Hänsyn har även riktats till eutrofieringen, försurningen och andra storskaliga processer som påverkar 

fisket och fiskbestånden över tid. Betydande förändringar i miljön, nya forskningsrön eller andra 

omständigheter som på ett betydande sätt påverkar fisket och/eller fiskbestånden, kan medföra att 

nyttjande- och vårdplanen behöver uppdateras under den period som planen är i kraft.  

Fiskeriområdet avser att genom regleringsåtgärder, bestämmelser, utsättningar, 

restaureringsåtgärder och skarv- och sälåtgärder främja fisket och tillgångarna av viktiga fiskarter så 

som sik, abborre, gös, strömming, lax och gädda. Nyttjande- och vårdplanen betonar även 

användningen av ekonomiskt mindre värdefulla arter, så som mörtfiskar, vilket samtidigt motverkar 

eutrofieringen och dess negativa konsekvenser för fiskerihushållningen. 

 

2. Plan för havsområdet 
 

2.1 Grunduppgifter om vattenområdet, fiskbeståndens och fiskets nuläge 

 

2.1.1 Beskrivning av havsområdet 

Havsområdet omfattas av kustvatten och skärgård, där samtliga holmar ligger inom 4 km från 

närmaste fastland, förutom i Malax där skärgården utgörs av en ca 35 km bred zon med stora fjärdar 

och talrika öar (figur 1). Vattendjupet i havet är i allmänhet mindre än 10 meter (bilaga 1). Djupare 

områden finns främst i norr och nordväst. De största områdena med innerskärgård finns i Malax-

Sundom-Vasa där vattendjupet är i regel under 6 m. De största fjärdarna är Bergöfjärden, Storfjärden, 

Stenskärsfjärden, Västerfjärden, Pjelaxfjärden, Österfjärden, Järvöfjärden samt Norrnäsfjärden. 

Bergöfjärdens största djup är 11 m. Mellan Vasa stad och Sundom by finns även en större avsnörd 

havsvik, Vasa Södra Stadsfjärd. Denna havsvik har avsnörts från havet till följd av byggandet av 

Myrgrundsbanken som förenar Sundom by med Vasa stad. Grunda flador och glosjöar förekommer 

över hela området. 
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Förvaltning av vattenområden 

Nästan hela fiskeriområdets havsområde förvaltas av samfälligheter, med undantag för ett fåtal 

statens enskilda vattenområden (fig. 2). Majoriteten av dessa samfälligheters areal är över 1000 

hektar, av vilka Bergö fiskelag är störst med ca 27 400 hektar. Ett av nyttjande- och vårdplanens syfte 

är att öka samverkan inom och mellan vattenområden, vilket bidrar till bildandet av större 

Figur 2. Vattenområdenas ägarstruktur år 2019, indelat i samfälligheter, privata vatten och statens 

enskilda vattenområden.  
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konstituerade vattenområden. Vattenområdenas ägarstruktur vittnar om att denna process 

genomgåtts tidigare inom fiskeriområdet, speciellt i dess havsområde, men även i sjöarna är 

ägoförhållandena jämnt uppdelade i samfälligheter och enskilda privata vattenområden. Sjöarna 

behandlas mer ingående i kap. 3. Områdets konstituerade samfälligheter möjliggör att 

vattenområdena kan förvaltas effektivt, vilket underlättar planerandet och utförandet av nyttjande- 

och vårdåtgärder, regleringar och övervakning.  

 

Övriga verksamheter och särdrag 

Exempel på övrig verksamhet inom fiskeriområdet presenteras i fig. 3. Vasa är områdets största ort 

med ca 67 000 invånare och totalt bor ca 87 000 människor inom fiskeriområdets gränser. Trots att 

majoriteten av befolkningen koncentrerar sig till Vasa, är så gott som hela kusten bebyggd (inom 100 

m från strandlinjen, fig. 3). På naturskyddsområden förekommer dock ingen eller en begränsad 

bebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Övriga särdrag och användning av Fiskeriområdet. På kartan finns utmärkta strandnära 

bebyggelse (inom 100 m från strandlinjen), hamnar (småbåtshamnar, fiskehamnar och fartygshamnar), 

vindkraftsverk, reningsverk, farleder, Natura 2000-områden och ekologiskt betydelsefulla 

undervattensmiljöer (EMMA).     
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Industrierna i Vasa och hamnar av olika slag bidrar till en livlig frakt-, passagerarfartygs- och 

friluftsbåttrafik. Inom fiskeriområdet finns två fiskodlingar i Närpes. Bland områden med mänsklig 

verksamhet finns även värdefulla naturskyddsområden så som Natura 2000-områden samt ett EMMA-

område (ekologiskt betydande undervattensmiljöer) runt Rönnskär, där samtliga makrofytarter i 

Kvarkenområdet påträffas (Lappalainen m.fl. 2020). Rönnskäret är även ett viktigt lekområde för bl.a. 

strömmingen och ett levnadsområde för havsöringen. Närpes å och Harrström å är klassificerade som 

öringförande åar och fiskeförbud förekommer i deras mynningsområden (2.3.2). Områdets 

delägarlag/fiskargillen har grundat ett flertal fredningsområden, där fiske är förbjudet året om eller 

under vissa tider om året för att trygga fiskarnas lek, varav ett handfull även omfattas av NTM-

centralens fiskeförbudsbeslut. Norr om Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde finns Medelkallan-

Snipansgrund sälskyddsområde. 

På land är verksamheter så som jord- och skogsbruk, torvproduktion, vindkraft och pälsdjursnäring 

allmänna. Belastningen från dessa verksamheter och påföljande effekter på vattenkvaliteten och de 

kustnära ekosystemen redogörs härnäst.  

 

Vattenkvalitet och belastningskällor 

Vattenkvaliteten är måttlig i 

majoriteten av fiskeriområdets 

havsområde, men även 

otillfredsställande i närheten av 

åarnas utlopp (Finlands miljöcentral 

2019, Korpinen m.fl. 2018). Därtill är 

vattenkvaliteten god i fiskeriområdets 

nordvästliga delar, vilka befinner sig 

längst ifrån fastlandets 

belastningskällor. Detta syns även i 

figur 4 där grumligheten (indikator på 

eutrofiering) minskar med avstånd 

från kusten. 

 

Eutrofieringen  

Eutrofieringen har sedan mitten av 

förra sekelskiftet förändrat de 

kustnära miljöerna bl.a.  genom ökade 

blomningar av blågröna alger, 

förekomster av fintrådiga alger och 

blåstångens minskade utbredning. 

Eutrofieringen medför förändringar i 

bl.a. syrehalter, grumlighet, 

artsammansättning och interaktioner 

mellan arter, så att t.ex. mörtfiskar och 

Figur 4. Ytvattnets grumlighet (FNU, Formazine Nephelometric 

Units) i medeltal för tidsperioden 1.7 – 7.9, åren 2015, 2017, 2018. 

Mängden data och dess omfattning var bristfällig år 2016 och 

lämpade sig därför inte för analysen. Grumligheten baserar sig på 

Finlands miljöcentrals satellitbilder.  
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gös gynnas medan abborren missgynnas (Lappalainen m.fl. 2001). 

De kustnära vattendragen är mer eller mindre eutrofierade, vilket beror bl.a. av belastning från 

näringsrikt vatten från åarna (Solf, Toby, Malax och Närpes å) och diffus belastning från 

glesbebyggelse, jord- och skogsbruk samt pälsdjurs- och växthusanläggningar. Punktbelastning från 

reningsverk, t.ex. Påttska reningsverket i Vasa bidrar också till eutrofieringen (fig. 3). Av Bottenhavets 

totala kvävebelastning utgör jordbruket 59 %, samhällen 17 % och deposition i sjöar 8 % (Korpinen 

m.fl. 2018). Bottenhavets största belastningskällor för fosfor är jordbruk 66 %, glesbebyggelse 14 % 

och skogsbruk, industri och fiskodling - 5% för respektive. 

Påttska reningsverket har en eutrofierande inverkan på stora delar av Gerby, Västervik och Vasa stads 

vattenområden och på en del av Sundom vattendelägarlags områden (enligt miljötillståndet för Påttska 

reningsverket). De inre skärgårdarna i Malax och Petalax påverkas av den dåliga vattenkvaliteten i 

åarna. Under år med stort vattenflöde märks den negativa effekten av vattnet från Malax å ända till 

Gåsgrundsområdet i Sundom skärgård och södra delen av Bergöfjärden. Till följd av dessa belastningar 

har ett flertal aktörer skyldigheter att övervaka påverkan av sin verksamhet på den närliggande miljön 

och fiskbestånden.  

 

Parter med övervakningsskyldigheter av miljön och fiskbestånden 

Påttska reningsverket, Vaskiluodon Voima Oy, PVO-Huippuvoima Oy, Wärtsilä Finland Oy:s Smart 

Technology Hub-teknologcenter, Vasa hamn och Vasa stad är enligt krav i sina miljötillstånd skyldiga 

till en fiskeriekonomisk samkontroll utanför Vasa under åren 2021-2030. Orsakerna till den 

fiskeriekonomiska samkontrollen är relaterade till Påttska reningsverkets näringsbelastning, 

uppvärmda kylvatten som släpps ut i området av Vaskiluodon voima, PVO-Huippuvoima och Wärtsilä, 

Vasa hamns verksamhet och dess belastning på de kustnära områdena och Vasa stads utnyttjande av 

muddringsmassor vid utfyllnaden av Gröna ön. Den fiskeriekonomiska kontrollen består av följande 

uppföljningar inom Vasa stads, Gerby och Västerviks samfälligheters vattenområden. 

● Provfiske med nät, fem års mellanrum 

● Fiskeenkät till fritids- och husbehovsfiskare, fem års mellanrum 

● Fångstuppföljning årligen, förfrågan till dem som köpt fisketillstånd 

● Yrkesfiskeenkät, årligen 

● Uppföljning av fiskyngel, Gulfning vart tredje år 

● Uppföljning av fiskyngel, notning vart tredje år (inte samma år som Gulfningarna) 

Metsä-Board i Kaskö har en uppföljningsskyldighet av dess reningsverks och kylvattens miljöpåverkan 

på havets tillstånd och vattenkvaliteten. Uppföljningsskyldigheten ändrades år 2020 enligt Dnro 

EPOELY 2806/2015. Metsä-Board skötte f.d. Metsä-Fibres (tidigare Metsä-Botnias) 

övervakningsskyldigheter åren 2009-2015, eftersom Metsä-Fibres verksamhet avslutades i Kaskö år 

2009. Övervakningsskyldigheten består av följande delmoment: 

● Hydrografiska och hydrologiska förhållanden 

● Uppföljning av växtplankton, bottendjur och makrofyter 

● En beskrivning av områdets fiskbestånd över tid  

Dessutom bör fabrikssedimentens påverkan på Tallvarpsvikens tillstånd och upplösningen av skadliga 
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ämnen följas upp (LSSAVI/1312/2015) till följd av fabrikens stängning, tills ansökan om planen för 

uppföljning av vikens sediment fått ett lagenligt beslut.  

 

Försurningen  

Den markbundna försurningen utgör ett omfattande problem vad gäller belastningen av områdets 

kustnära vatten. Majoriteten av Finlands sura sulfatjordar finns i Österbotten. Dränering i samband 

med skogsbruk och torvproduktion bidrar till att markerna torkar, vilket orsakar oxidationsprocesser 

mellan svavelföreningar i jordmånen och vatten. Denna process försurar vattnen och löser upp 

metaller som aluminium, kadmium och koppar, vilka över tid rinner från land till sjöar, åar och slutligen 

havet (Toivonen m.fl. 2013). Försurningen orsakar förändringar hos fisk, bottendjur och 

vattenvegetation. Fiskarnas lek är speciellt känslig för försurning, vilket kan leda till massutdöenden 

(Urho m.fl. 1990). Artspecifika toleransen mot försurning varierar dock mycket från art till art, t.ex. 

abborre och gädda kan leva i områden med pH 4,5 (Sutela & Vehanen 2017), medan laxfiskarnas ideala 

pH ligger mellan 6,5-8 (Rahkonen m.fl. 2012). Kalkning används för att minska försurningen i området.  

 

Klimatförändringen 

Omfattningen av eutrofieringen och försurningen kan påverkas av den pågående klimatförändringen. 

Enligt klimatmodeller kommer klimatförändringen att öka nederbörden och höja 

medeltemperaturerna i Finland. Detta återspeglar sig i en större avrinning från landområden, vilket 

kan öka såväl avrinningen av näringsämnen, organiskt material som försurade vatten. En ökad 

nederbörd kan även minska salthalten i Östersjön. Marina arter så som blåmusslan och blåstången har 

idag sina nordligaste utbredningsgränser (p.g.a. låg salthalt) vid Kvarken (Korpinen m.fl. 2018). Ifall 

salthalten minskar, kan dessa nyckelarter försvinna i området, vilket medför ekologiska konsekvenser 

för en rad andra arter som nyttjas av dessa. Höjda medeltemperaturer kan förstärka 

blågrönalgsblomningarna om somrarna. Kallvattensarter så som sik och lake missgynnas av förhöjda 

medeltemperaturer och andra sidan gynnas vårlekande arter så som gös och abborre av högre 

temperaturer. De isrika vintrarna är sannolikt mindre allmänna i framtiden, vilket bidrar till att sälarna 

kan vistas inom hela området året runt och därmed störa fisket längre än tidigare. Lakfiske och andra 

fiskeformer som är beroende av isar lider även av klimatförändringen. 

 

Övrig modifiering av miljön 

Farleder, bosättning, vindkraft, m.fl., leder till mekanisk störning och omformandet av miljöer, 

antingen så att de direkt minskar på habitatens och lekområdenas utsträckning, eller indirekt med att 

ändra vattenflödet, temperatur eller andra abiotiska förhållanden, vilket förändrar områdens särdrag. 

Som exempel förstör muddring bottenmiljön, men det kan även bidra till att vattenflödet ökar t.ex. i 

flador eller glon som öppnats för att möjliggöra båttrafik. Ett ökat vattenflöde minskar temperaturerna 

i dessa halvslutna vattentäkter, vilket är av stor betydelse för vårlekande arter så som abborre och 

gädda, vilka gynnas av höga vattentemperaturer under leken och yngelutvecklingen.  
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Mellanskarven 

Mellanskarven (hädanefter skarv) har 

nationellt sett ökat kraftigt under 

2000-talet. I Österbottens kustområde 

fanns det inga eller ett fåtal skarvar 

under början av 2010-talet, med 

undantag för Norra Kust-Österbottens 

Fiskeriområde (fig. 5). Inom Södra 

Kust-Österbottens fiskeriområde var 

beståndsutvecklingen explosionsartad 

vid mitten av 2010-talet då antalet 

skarvbon var ca 5000 år 2017, varefter 

antalet minskade år 2019. År 2020 

fanns ca. 1000 bon inom 

fiskeriområdet (Södra Stadsfjärden). 

Inom närliggande Kvarkens 

Fiskeriområde och Kristinestad-Storå 

Fiskeriområde syns en ökning från 

2017. Då totala antalet skarvar räknas 

ihop för de fyra fiskeriområden i 

Österbotten är trenden för tillfället 

nedåtgående i förhållande till åren 

2016-2017 då bestånden var som 

kraftigast. 

 

Gråsäl och östersjövikare 

Gråsälsbestånden har ökat över tid i 

Östersjön och inom det finska 

kustområdet har den årliga bestånds-

tillväxten de senaste åren legat kring 5 

% (fig. 6, jord- och skogsbruksministeriet dnro 598/01.03-/2019). Kartering sker genom 

flygfotografering av kobbar och skär där gråsälarna samlas. Flygkarteringen görs 2 - 3 gånger under 

maj-juni och det största antalet observerade gråsälar av dessa karteringar uppskattas som minimi-

beståndet. Utgående från karteringarna uppskattar jord- och skogsbruksministeriet att gråsälarnas 

antal är mellan 40 000 och 53 000 i Östersjön medan Naturvårdsverkets uppskattning ligger mellan 40 

000 och 63 000.  

Gråsälens dagliga näringsbehov av fisk är i snitt ca 7 kg. Gråsälen äter mest under sensommaren då 

den bygger upp späcklagret för hösten och vintern. Strömming och torsk utgör de allmännaste 

bytesfiskarna, men inskärs konsumerar gråsälen en betydande mängd kustnära arter (Svensson 2021). 

Gråsälen är klassad som livskraftig (Hyvärinen m.fl. 2019). 

Den nationella gråsälskvoten har varit 1050 individer de senaste åren och är det även till år 2022. 

Denna kvot har fördelats mellan olika kustområden så att de regionala kvoterna utgör 350 individer i 
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Figur 5. Antalet skarvbon inom Södra Kust-Österbottens 

Fiskeriområde, närliggande fiskeriområden och totalt under 

åren 2010-2020 (Finlands miljöcentral).  

Figur 6. Antalet beräknade gråsälar i Östersjön (röda 

kvadrater) och det finska kustområdet (blåa kvadrater) under 

åren 2000-2020 (Naturresursinstitutet, härefter Luke). 
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Bottenviken-Kvarken, 400 i Sydvästra Finland och 300 i Finska viken. De årliga gråsälskvoterna har 

endast fyllts till ca 20 % under de senaste åren.  

Östersjövikaren är betydligt fåtaligare än 

gråsälen, men även dess bestånd har ökat 

över tid. Östersjövikaren påträffas främst 

i Bottenviken, Kvarken och norra 

Bottenhavet. Likt gråsälen, uppskattas 

östersjövikarens bestånd med att 

extrapolera det beräknade antalet 

individer som observerats då ca 25 % av 

Bottenvikens isareal karterats. År 2020 

karterades 24 % av Bottenvikens isareal 

där ca 3200 individer påträffades, vilket 

extrapolerades till ca 13 300 individer (fig. 

7). Kryssen i figur 7 indikerar år då 

islossningen ägt rum före karteringarna, 

vilket ansamlat stora massor till mindre områden. Detta visar att antalet Östersjövikare överstiger 

20 000 individer. Östersjövikaren är kategoriserad som nära hotad enligt Finlands rödlistade arter 

(Hyvärinen m.fl. 2019), medan den i Sverige är klassad som livskraftig (ArtDatabanken 2015). 

Östersjövikarens jaktsäsong likställdes med gråsälens år 2018, så att båda arterna är fredad under 

tidsperioden 1.1. – 15.4. Östersjövikarens kvoter har under de senaste åren stigit i takt med beståndens 

tillväxt. Under jaktsäsongen 2018 - 2019 var den nationella kvoten för östersjövikare 300 st, 2019 - 

2020; 325 st och för 2020 - 2021 har en kvot på 375 individer fastställts.  

 

2.1.2 Fiskbestånden  

Inom fiskeriområdet utförs provfiske enbart inom Vasa stads vattenområden, där en fiskeriekonomisk 

samkontroll innebär provfiske vart femte år. Med provfiske går det att uppskatta bestånden enligt 

fångst per fångstansträngning, eftersom provfiskeplatserna är stationära och fiskas med samma 

fångstansträngning från år till år. Beståndsuppskattningarna begränsas därför till de mest fiskade 

arterna för vilka det finns en tillräckligt omfattande fångststatistik. Det är problematiskt att bedöma 

fiskbeståndens utveckling på basen av fångstansträngning (antal redskapsdygn) och fångst (kg). Då 

fiskare med olika fångstansträngning verkar inom ett område är fångsten per fångstansträngning ett 

medelvärde av alla fiskare. Då de fiskare som använt sig av den största fångstansträngningen slutar 

fiska, ökar fångsten per fångstansträngning i genomsnitt inom området. Värdet återspeglar dock 

endast de områden där de mer framgångsrika fiskarna verkar, även om bestånden skulle minska inom 

området. Fiskarna förflyttar sig även från område till område för att hitta de fiskrikaste platserna, vilket 

kan upprätthålla en förhållandevis god bild av fiskbestånden i statistiken, även om de i medeltal skulle 

minska inom ett fiskeriområde (Lappalainen m.fl. 2002). Fiskbestånden uppskattas i denna plan delvis 

utgående från kommersiellt fångstdata, men även med beaktande av arternas lek- och 

levnadsområden och andra tryck och processer som påverkar området (kap. 2.1.1). 

Figur 7. Antalet östersjövikare i Bottenviken under åren 1988-

2020 (Luke). 
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Inom Velmu-projektet (Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön; Kallasvuo 

m.fl. 2016) bedömdes ekonomiskt betydelsefulla arters möjliga lekområden genom 

sannolikhetsmodeller för olika fiskarters yngelproduktionsområden (fig. 8). Yngelproduktionsområden 

omfattar lekområden och mer utsträckta närliggande vattenområden dit ynglen söker sig efter att de 

kläckts. Abborrens mycket gynnsamma yngelproduktionsområden placerar sig i de innersta delarna av 

skärgården längs med hela fiskeriområdets kust (Fig. 8 A). Vattenområdena något längre ut är 

gynnsamma och de mest öppna och exponerade havsområdena ogynnsamma för abborren. Enligt 

Velmu är Södra Stadsfjärden gösens enda gynnsamma yngelproduktionsområde inom fiskeriområdet. 

Den havslekande sikens potentiella yngelproduktionsområden är även begränsade till ett relativt litet 

område, d.v.s. Vasa och Malax havsområden, vilka korrelerar väl med de platser där Hudd m.fl. (2012) 

fann havslekande sikyngel (Fig. 8B). Velmus sannolikhetsmodell beaktar endast havslekande sik, 

medan modellen Hudd m.fl. (2006) utarbetat beskriver bättre malaxsikens (älvmynningslekande) 

potentiella yngelproduktionsområden. Av de pelagiala arterna presenteras endast nors (Fig. 8 C), 

eftersom hela kustområdet utgör potentiellt gynnsamma eller mycket gynnsamma 

yngelproduktionsområden för strömmingen. Norsens yngelproduktionsområden är långt de samma 

som för abborren. Eftersom norsfiske utövas då den stiger till kusten för att leka, utgör områdena i fig. 

8 C möjliga fiskeområden för nors. 

I Velmus karteringar ingick även en sannolikhetsmodell för gäddans och mörtens lekområden, men 

denna modell täckte endast södra Finland. Det fanns inga modeller om potentiella yngel- och 

lekområden för andra ekonomiskt betydande arter så som lax, öring och lake. 

Figur 8. Potentiellt gynnsamma yngelproduktionsområden för abborre (A), sik (B) och nors (C) från VELMU 

karttjänst. För siken visas även yngelproduktionsområden som kartlagts i annan litteratur (Hudd m.fl. 2006, 

2012).  
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Delägarlagen kan fatta beslut om att freda områden från det egna fisket (gäller inte allmänna 

fiskerättigheter). Flera delägarlag har infört fredningsområden i viktiga lekområden för vårlekande 

arter så som abborre och gädda (Fig. 9, bilaga 2). En del av fredningsområden omfattas av Egentliga 

Finlands NTM-centrals beslut om förbud mot allmänna fiskerättigheter (bilaga 3). Delägarlagens 

fredningsområden presenteras i figur 9 tillsammans med abborrens potentiella 

yngelproduktionsområden. Detta kan fungera som stöd ifall nuvarande fredningsområden utvidgas 

eller nya planeras inom fiskeriområdet. En redogörelse av de artspecifika bestånden inom 

fiskeriområdet följer.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Delägar-lagens/fiskargillens fredningsområden inom fiskeriområdet. Fredningsområdena är viktiga 

lekområden och dessa kan jämföras med Velmus yngelproduktionsområden för abborre som använts som 

bakgrund.  
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Abborre 

Fångstutvecklingen för abborre visar att bestånden ökat inom området under de senaste tjugo åren, 

men minskat drastiskt de senaste fem-sex åren. Varma somrar gynnar abborrynglens tillväxt under den 

första sommaren samt överlevnad under den första vintern (Karås 1996), vilket sannolikt avspeglats i 

starkare bestånd av abborre sedan slutet av 1980-talet. Utöver detta har den minskade sura 

avrinningen från alunmarker i Österbotten sannolikt gynnat abborrens beståndsutveckling inom 

området. Förutom höga vattentemperaturer under leken, föredrar abborren att fästa romsträngarna i 

växtlighet. Grunda havsvikar, flador, glosjöar, glon och bäckar är gynnsamma områden för abborrens 

lek (Snickars m.fl. 2009). Dessa områden är dock ofta påverkade av eutrofiering och mänsklig 

verksamhet och restaurering av lekområden är viktigt för att upprätthålla livskraftiga abborrbestånd.  

Skarven och dess explosionsartade populationstillväxt i början av 2010-talet förklarar sannolikt varför 

abborrfångsterna började minska fr.o.m. 2015 (Veneranta m.fl. 2020). Olin och Veneranta (2020) har 

nyligen utrett Kvarkenområdets abborrbestånd, struktur och påverkan av fiske, av vilka några 

fiskelokaler placerade sig inom Södra Kust-Österbottens fiskeriområde. Olika abborrbestånd påverkas 

och struktureras av fisket på olika vis, beroende på hurdana fiskeredskap som används. Största delen 

av fångsten i nät och ryssjor utgörs av abborrar som är 5 år eller äldre och har hunnit leka 1-3 gånger 

före de fångats. Hanarna växer långsammare än honor och förblir sannolikt mindre till storleken, vilket 

gör att honor är mer benägna att fångas t.ex. i nät. Det finns ingen risk att det kommersiella fisket av 

abborre skulle evolutionärt påverka beståndens längdutveckling, eftersom fisket riktar sig mot 

könsmogna individer på basis av de kommersiella fångsternas ålders- och storleksfördelningen (Olin 

och Veneranta 2020). Utöver detta framkom det att abborrens tillväxthastighet varierar från område 

till område. Eftersom abborrens födosöksområden ligger på 5-10 km från lekområdet, kan ett intensivt 

fiske leda till att köns-, längd-, eller åldersfördelningen manipuleras inom lokala bestånd, vilket i sin tur 

kan minska på beståndens livskraftighet över tid (Veneranta m.fl. 2020). På grund av detta 

rekommenderar Veneranta m.fl. (2020) att fisket ses över intill lekområden och vattenområdena i 

deras närhet för att undvika betydande påfrestning från fiske. Dessutom bör fisket regleras så att de 

könsmogna abborrarna hinner leka under våren före de fångas. 

 

Sik 

Cirka en tredjedel av Finlands sikfångster kommer från Bottenhavet/Kvarken. Sikfiskets nedgång beror 

sannolikt på flera faktorer. Siken har minskat i takt med att gråsälens och delvis vikarens bestånd ökat. 

Hansson m.fl. (2017) visade att sälarna konsumerar mer sik än vad det kommersiella fisket och 

fritidsfisket fångar gemensamt i Östersjön. Snipansgrund-Medelkallan var tidigare ett av kustområdets 

viktigaste sikfiskeområden, men i.o.m. att det övergick till ett sälskyddsområde har områdets 

sikfångster minskat drastiskt (Kauppinen och Harjunpää 2004).  

Inom fiskeriområdet fiskas främst havslekande sik. Vandringssik stiger upp i åarna om höstarna för att 

leka där dess lek och vandring försvårats av vandringshinder (t.ex. vattenkraftverk), rensningar och 

övriga modifieringar. Siken är en kallvattensart och känslig för såväl eutrofiering, försurning som 

klimatförändringen. Förhöjda mängder fintrådiga alger och organiskt material samt nedbrytning av 

dessa leder till minskade syrehalter i vattnet, vilket påverkar siken negativt, t.ex. under 

yngelutvecklingen. I och med att mörtfiskarna gynnats av eutrofieringen, är det möjligt att ökade 

mörtfiskbestånd även ökat konsumtionen av sikyngel. Försurningen och upplösta metaller förskjuter 
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påbörjandet av sikens lek och minskar sikynglens överlevnad (Keinänen m.fl. 2003, Vuorinen m.fl. 

2004), men liksom flera övriga arter, har siken gynnats av att försurningen minskat över tid. Sikynglens 

utveckling är även känslig för isfria vintrar, eftersom exponering av vågor riskerar att rommen blandas 

om i vattenmassan och förfryser, jämfört med då rommen får ligga stillsamt på botten. Eftersom siken 

delvis påverkas av storskaliga processer som är utmanande att motverka inom en snar framtid, utförs 

utsättningar av arten inom fiskeriområdet för att trygga dess bestånd (kap. 2.4.5).  

 

Gädda 

Som rovfisk har gäddan en viktig funktion i reglering av övriga fiskarters bestånd samt det egna 

beståndet. Gäddan har fångats främst som bifångst och de ringa fångsterna gör det svårt att bedöma 

dess beståndsutveckling över tid. Dess betydelse som matfisk ökar för tillfället, delvis p.g.a. att benfria 

filéer har blivit lättillgängliga. Gäddan är även den mest eftertraktade arten bland handredskapsfiskare 

inom fiskeriområdet (Nyqvist 2020).  

Inom andra kustområden, så som i Sverige och i Sydvästra Finlands ytterskärgård, var gäddan länge 

”försvunnen” (Nilsson m.fl. 2004). Gäddan är mer platsbunden än flera övriga arter och har därmed 

endast ett fåtal ställen där den leker. Det är därför viktigt att gäddbeståndet uppföljs och regleras 

lokalt. Förekomst av skyddade lekplatser vara lokalt viktiga för områdets gäddpopulation (Lappalainen 

2021). 

Muddringar och modifierandet av den kustnära miljön har sannolikt bidragit till försämrade 

lekförhållanden för gäddan, som kräver stilla och skyddade stränder med vassbälte och rika 

djurplanktonförekomster i inner- och mellanskärgården (Kallasvuo 2010). Utöver förändringar i den 

kustnära miljön, kan gäddans nedgång även relateras till gråsälens beståndstillväxt och individer som 

förekommer i inre delar av skärgården (Svensson 2021). Vid den svenska östkusten visade Svensson 

(2021) att gäddan utgjorde 20 % av födans biomassa hos gråsälar i inre delar av skärgården, vilket var 

tredje mest av samtliga arter efter abborre (46 %) och strömming (24 %). Trots dessa påfrestningar 

finns det för tillfället inget behov att reglera gäddfisket i Österbotten (Nyqvist 2020). Delägarlag och 

fiskargillen inom fiskeriområdet har restaurerat och fredat vikar och andra potentiellt viktiga 

lekplatser, vilket gynnat såväl gäddan som andra vårlekande arter i området. 

 

Mörtfisk 

Mörtfiskarna, såsom mört, braxen och id, föredrar varma och stilla vatten med en låg salthalt och riklig 

vattenväxtlighet och leken sker därför främst i innerskärgården (Snickars m.fl. 2009). 

Mörtfiskbestånden har ökat under de senaste årtiondena i takt med eutrofieringen. Mörtfisk används 

även som en indikator på hur eutrofierade vattenområden är (HELCOM 2018). Likt gäddan har 

uppskattningen för mörtfiskar varit låg p.g.a. mängden ben i fisken. Reduktionsfiske utövades allmänt 

inom det finska kustområdet i början av 2010-talet, vilket syns i de förhöjda fångstmängderna av 

mörtfisk de åren. Trots att reduktionsfisket avtagit under senare år, ökar efterfrågan av mörtfisk och 

dess förädling i Finland. Användningen av mörtfisk klassas dessutom som en miljögärning, eftersom 

det avlägsnar näringsämnen från Östersjön. Användningen av mörtfisk är speciellt viktigt, eftersom 

mörtfiskarna upprätthåller en inre näringsbelastning med att grumla upp bottnen under födosökandet 

och därmed frigöra sedimenterade näringsämnen i vattenmassan. Eftersom bestånden är kraftiga och 



 

14 
 

eutrofieringen i samverkan med klimatförändringen kommer att gynna mörtfiskarna i framtiden, är 

risken för ett ohållbart fiske av mörtfiskarna osannolikt.  

 

Gös 

Gösfisket (både fritids- och kommersiellt fiske) är relativt småskaligt i Österbotten jämfört med flera 

andra kustområden i Finland (Luke statistikdatabas: https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/). 

Gösen är inte lika allmän i området jämfört med sydligare kustområden. Gösen kräver mycket varma 

och stilla vatten för en lyckad lek och yngelutveckling. Enligt Velmus sannolikhetsmodeller (kap. 2.3.1) 

är Södra Stadsfjärden det enda gynnsamma yngelproduktionsområdet för gös inom fiskeriområdet. Ett 

samband mellan ökade utsättningar av gösyngel och en ökning i de kommersiella gösfångsterna (fig. 

12) indikerar dock att utsättningarna varit lyckade. Man har även observerat mindre gösyngel än de 

som utplanterats i områdena, vilket antyder att gösens etablerat sig inom utsättningsområdena och 

leken har lyckats. Gösens årsklassutveckling gynnas av varma somrar (Lehtonen m.fl. 1996), vilket 

sannolikt även bidragit till starkare gösbestånd inom området de senaste åren.  

Gösen är en uppskattad matfisk med ett högt ekonomiskt värde, och är därmed ett bra komplement i 

både husbehovs- och det kommersiella fisket inom området. Gösbeståndens potentiellt ökande trend 

kan återspegla sig i utövandet av handredskapsfiske inom området, eftersom jiggfiske efter gös är en 

populär metod bland fritidsfiskare. Ett ökat gösfiske kunde också minska fisketrycket på abborre och 

sik. Ett intensivt gösfiske bör dock undvikas, eftersom det kan leda till minskad medellängd hos 

populationer över tid, vilket observerats i Skärgårdshavet (Heikinheimo et al 2006, Kokkonen m.fl. 

2015). År 2019 steg minimimåttet för gös i Skärgårdshavet från 37 cm till 40 cm för kommersiella 

fiskare i grupp-I och enligt observationer ökade gösens medellängd året efter (Olin och Raitaniemi 

2021). Tiden för uppföljning är dock för att dra slutsatser baserade på statistiska analyser. 

Minimimåtten för gös är idag 42 cm för kommersiella fiskare i grupp-II och fritidsfiskare och 40 cm för 

kommersiella fiskare i grupp-I (88§ i LoF).  

 

Lake 

Enligt Finlands rödlistade arter kategoriseras laken för tillfället som nära hotad (Hyvärinen m.fl. 2019).  

Klassificeringen grundar sig på minskade fångster per fångstansträning, vilket kan ge fel indikationer 

av artens verkliga bestånd och status, enligt inledningen i detta kapitel. Laken är en kallvattensart och 

kräver en god vattenkvalitet. Dess tillbakagång kan relateras till eutrofieringen, försurningen och 

klimatförändringen. Av dessa påfrestningar är det största hotet mot laken sannolikt de allt mildare 

isfria vintrarna, vilka åstadkommer massutdöenden av lakyngel (Urho 2011). Laken och dess 

yngelutveckling hämmas av de konsekvenser eutrofieringen och försurningen medför (Urho 2011), 

vilka tidigare redovisats i denna plan. Utsättningar av lakyngel genomförs för att stärka bestånden 

inom fiskeriområdet. Lakfisket utövas på vintern då laken stiger till grundare vatten för att leka. Allt 

allmännare isfria vintrar hotar utövandet av lakfisket som fiskeform. Trots lakens och lakfiskets 

försvårade situation är lakfisket idag på samma nivå som vid millenniumskiftet, d.v.s. i Österbotten har 

fångsterna fördubblats från vad de var åren 2005 - 2009 (Luke statistikdatabas). 

 

https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/
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Laxfisk 

Laxfisket har minskat avsevärt under de senaste 20 åren i Österbotten. År 2000 var de registrerade lax- 

och öringfångsterna 150 respektive 31 ton, medan de år 2019 var 36 ton för lax och 5 ton för öring 

(Luke statistikdatabas). Orsaker till de avtagande fångsterna är t.ex. förbudet mot användningen av 

drivnät år 2007 och tidszoner som fr.o.m. 1986 har reglerat de tider som laxfiske får utövas i 

havsområdet. Dessa tidpunkter har under de senaste åren varit så sena att majoriteten av laxarna 

hunnit vandra förbi havsområdet till älvar och åar. Östersjölaxen kategoriseras som sårbar och 

havsöringen som starkt hotad enligt Finlands rödlistning (Hyvärinen m.fl. 2019). Utöver 

vandringshinder, kan överfiske och tidigare (medveten) rapportering av lax som havsöring i södra 

Östersjön också beskriva de minskade fångstmängderna över tid. Såväl internationella bestämmelser 

och rekommendationer (Habitatdirektivet, Baltic Sea Action Plan (2007) – HELCOM, m.fl.) som 

landsomfattande planer för förvaltning av fiskresurser, strävar till att öka den naturliga produktionen 

av laxfiskar, där tryggandet av vandringen och leken är i en central roll. Insatserna för att stärka 

laxfiskbestånden visar redan tecken på förbättring. År 2020 (officiell statistik fattas vid skrivande stund) 

var det bästa året för laxfisket i Finland på flera år. De regionala skillnaderna i fångstmängderna kan 

dock vara stora till följd av att laxfiskarnas vandring styrs delvis av väder och vind, vilket kan 

koncentrera fiskarna till vissa kustområden. År 2020 har Luke karterat laxarnas överlevnad efter att ha 

blivit frisläppta från olika typers ryssjor i Bottenhavet. Information om laxarnas överlevnad och således 

vandringsleder åstadkoms genom att märka individerna med GPS. Denna information kan möjligtvis 

tillämpas för att skydda de preliminära vandringslederna och koncentrera regleringsåtgärderna till de 

viktigaste områdena.  

 

Strömming och nors 

Strömmingsbestånden är starka och strömmingen leker längs så gott som hela kusten i olika 

skärgårdszoner. Strömmings- och vassbuksfisket styrs av EU:s årliga fångstkvoter för respektive 

bassänger i Östersjön. Dessa kvoter styr strömmingsfisket med trål utanför fiskeriområdets gränser i 

en större utsträckning än det småskaliga strömmingsfisket med ryssja inom fiskeriområdet. Inom det 

småskaliga fisket får en kommersiell fiskare får inom ramen för de särskilda fiskekvoter för strömming 

enligt förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket (9.12.2016/1050) 13 § fiska högst 20 

ton strömming per år med ryssja. Norsfisket styrs av efterfrågan från Ryssland och Baltikum där norsen 

är en uppskattad matfisk. Det finns inga tillgängliga beståndsuppskattningar om norsens bestånd. Som 

en pelagial stimfisk, likt strömmingen och vassbuken, är norsbestånden sannolikt kraftiga, eftersom 

den leker längs med hela kusten och det inte förekommer ett betydande fisketryck mot arten.   

 

Storspigg 

Storspiggens ekologiska inverkan har de senaste åren fått mer och mer uppmärksamhet bland 

forskare. Minskade rovfiskbestånd som en följd av naturlig variation, ett ökat fisketryck och ekologiska 

orsaker, kan möjliggöra att förekomst av bytesfiskar så som storspigg ökar (Donadi m.fl. 2017) 

Eftersom storspiggens bestånd inte begränsats tillräckligt av rovfiskar, har den kunnat öka så mycket 

att Eklöf m.fl. (2020) talar om att det skett ett regimskifte i de kustnära näringsvävarna på den svenska 

östkusten – från fiskbestånd dominerade av rovfisk till fiskbestånd dominerade av storspigg och andra 

mindre bytesfiskar. Denna häxcirkel upprätthålls av att storspiggen konsumerar abborrens, gäddans 
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samt andra rovfiskars rom och yngel, vilka i övriga fall skulle rekryteras och inom sin tid konsumera 

storspigg (Eklöf m.fl. 2020). Storspiggen är inte en eftertraktad fiskart och förekommer därför inte i 

fångststatistiken. Fler studier behövs för att bedöma om samma fenomen ägt rum inom finska vatten 

eller andra kustområden i Östersjön. Om det framkommer att storspiggen utgör ett betydande hot 

mot rovfiskarnas bestånd även hos oss, kan åtgärder vidtas för att begränsa dess bestånd.  

 

2.1.3 Fisket 

Havsområdet inom Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde är ett viktigt område för kommersiellt fiske 

och fritidsfiske. Inom området fiskas det mångsidigt av såväl kustnära arter, pelagiala arter som 

vandringsfiskar.  

 

Kommersiellt fiske 

 Det kustnära kommersiella fisket är utbrett inom merparten av fiskeriområdet (fig. 10). De 

kommersiella fiskarnas områden för nätfiske och fiske med ryssja åstadkoms i SmartSea-projektet med 

att intervjua en del fiskare i grupp-I. 

Fiskeområden för kommersiella fiskare i grupp-II, 

som till antal är betydligt fler än grupp-I (tab. 1), 

beaktades inte i projektet. Som exempel finns det 

30 st kommersiella fiskare på Bergö av vilka 3 st 

intervjuades i projektet. I havsområdet mellan 

Bergö och Bergögaddarna bedrivs ett aktivare fiske 

än vad som antyds av figur 10. 

Kommersiella fiskare indelas i två grupper. Till 

grupp-I kommersiella fiskare hör sådana vars 

omsättning inom de tre senaste 

räkenskapsperioderna är 10 000€ eller begynnande fiskare som har en verksamhetsplan godkänt av 

NTM-centralen. Till grupp-II hör övriga som idkar kommersiellt fiske. De kommersiella fiskarnas antal 

år 2021 i grupp-I och -II inom fiskeriområdets samtliga kommuner presenteras i tabell 1, medan totala 

antalet kustnära kommersiella fiskare beskrivs i fig. 11 A. De kustnära kommersiella fiskarna utgör ca 

hälften av det totala antalet kommersiella fiskare inom fiskeriområdet. Den andra hälften består alltså 

av trålfiskare men även fiskeguider i en viss mån.  

De kustnära kommersiella fiskarnas antal har nästan halverats under förra årtiondet (fig. 11 A) och 

minskningen i antalet kustnära kommersiella fiskare är ännu kraftigare på ett längre tidsperspektiv, 

vilket kan ses inom hela finska kustområdet. Enligt figur 11 A utövar så gott som alla kustnära 

kommersiella fiskare nätfiske. Även om antalet fiskare minskat över tid, har fiskarna som utövar fiske 

med sikkrok och ryssja hållits rätt så konstant, vilket tyder på att ett fullskaligt nätfiske inte varit 

tillräckligt lönsamt eller ekonomiskt hållbart.  

Fångstmängder och fångstansträngningsdata samlas in i samband med det kommersiella fisket och 

rapporteras per fångstruta.  Fiskeriområdet omfattas av fångstrutorna 22, 23, 27, 28 och 32 (fig. 1). 

Eftersom ICES-fångstrutor (Internationella Havsforskningsrådet) inte följer fiskeriområdets gränser har 

Kommun Grupp-I Grupp-II 

Kaskö 4 6 
Korsnäs 6 42 
Malax 11 58 
Närpes 7 65 
Vasa 5 35 

Totalt 33 206 

Tabell 1. Antalet kommersiella fiskare i grupp-I och -

II per kommun och totalt inom fiskeriområdet i 

februari 2021. 
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LUKE för uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen plockat ut fångstmängderna och 

fångstansträngningen enligt de fiskare som är bosatta inom Södra Kust-Österbottens fiskeriområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det minskade antalet kommersiella fiskare återspeglas i fångstansträngningen för nätfiske, fiske med 

ryssja och sikkrok (fig. 11 A-C). Antalet fiskare som utövat nätfiske och fångstansträngningen med nät 

har minskat. Fiske med ryssja har varit förhållandevis konstant under det senaste årtiondet, medan 

fiske med sikkrok varierat betydligt från år till år (fig 11 B-C). 

Figur 10. Fiskeområden (nätfiske och ryssja) kustnära kommersiella fiskarna (grupp-I) angivit i samband 

med SmartSea-projektet. Inte alla kommersiella fiskare ur grupp-I deltog i utredningen och ingen deltog ur 

grupp-II, därmed ger utmärkningen inte en fullständig bild av fiskeområdena. 
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Det kommersiella fisket i havsområdet påverkas av 

naturliga och mänskligt framkallade tryck och 

processer, internationella och nationella kvoter och 

regleringar samt kulturella och samhälleliga faktorer. 

Fiskets lönsamhet och dragningskraft som yrke har 

minskat främst p.g.a. de skador skarven, gråsälen och 

vikaren åstadkommer (Svels m.fl. 2019). Som det 

redovisades tidigare, har dessa arters bestånd ökat 

betydligt under de senaste 10-20 åren och 

populationerna har brett ut sig till områden där de 

inte påträffats förut eller på tiotals år. Fisket som 

tidigare varit ostört påverkas nu av säl och skarv. 

Sälarna river fisk från näten så att fiskaren mister 

fångsten eller gör den oduglig för försäljning 

samtidigt som näten riskerar att gå sönder i sälarnas 

hantering. Sälarna minskar fiskbestånden med att äta 

fisk som i övriga fall kunde fångas i kommersiellt 

syfte. De har även en tendens att jaga fisken från de 

områden där de vanligtvis förekommer, vilket gör det 

utmanande att överhuvudtaget veta var 

fiskebragderna borde placeras. Byte av fiskeområden 

garanterar inte att fiskarna undgår sälarna, eftersom 

de kan följa med fiskarna till platser där näten vittjas. 

Ryssjor är något tåligare mot sälangrepp men sälarna 

kan avvakta efter fisk vid ryssjornas öppningar. Under 

vintrar med istäcke rör sig sälarna till öppet vatten, 

vilket kan möjliggöra en period med ostört fiske. 

Östersjövikaren har dock blivit ett större problem 

under vinterfiske, eftersom den kan använda ishål för 

att andas där näten vittjats. Isrika vintrar är i dag allt 

sällsyntare och kortare, vilket minskar den tid då fisket 

störs i en mindre omfattning av säl, men även den tid 

då säl kunde fällas på isen. Säl får idag fällas från och 

med den 16.4, vilket oftast är för sent eftersom 

istäcket spruckit upp före det. 

Fisket har försvårats ytterligare av skarven och dess 

beståndstillväxt längst kusten sedan 1996. Skarven 

kan bilda häckningskolonier med tusentals bon. 

Häckningskolonierna orsakar ett högt tryck på 

fiskbestånd, eftersom skarvens födosökning 

koncentrerar sig från några kilometer till 25 km från 

häckningskolonin (Sørensen & Bregnballe 2016). 

Skarven har även observerats flyga regelbundet upp 

till 40 km åt gången (Jepsen m.fl. 2014). Detta betyder 

att skarvar från häckningskolonier i närliggande områden kan söka föda inom fiskeriområdet och 
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Figur 11. Antalet fiskare totalt, nätfiskare och 

fiskare som utövat fiske med ryssja och sikkrok 

(A) under åren 2010-2019, samt 

fångstansträngningen för dessa redskap 

under samma period (B, C). Notera 

skillnaderna i skala för redskapens 

fångstansträning. 
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därmed utöka trycket på lokala fiskbestånd. Veneranta m.fl. (2020) visade att skarvarna kan minska 

lokala abborrbestånd betydligt inom en fångstruta. I samma studie uppskattades att skarvarna bidrog 

till att minska de >2-åriga abborrbeståndens biomassa och produktion med 8 %, medan naturlig död 

utgjorde 63 % och fiske 29 %. I studien av Veneranta m.fl. (2020) beaktades häckande skarvar. Det 

finns även ett betydande bestånd av icke-häckande skarvar, d.v.s. ungfåglar och sådana som 

misslyckats i häckningen, vilka rör sig från område till område och samtidigt söker föda. Dessa individer 

finns inte medräknade i statistiken för skarvbestånden, eftersom antalet bon i häckningskolonierna 

används för att beskriva beståndens storlek (fig. 5).  

Baserat på ett flertal studier kan skarvens födoval variera i en betydande omfattning från område till 

område, gällande såväl artsammansättningen som bytesfiskarnas storleksfördelning. Salmi m.fl. (2013) 

visade att abborren utgjorde 11 - 24 % av skarvens föda i Bottenhavet och 21 - 43 % i Skärgårdshavet. 

Salmi m.fl. (2013) visade även att skarvens födoval kunde bestå till 90 % av abborre vid gynnsamma 

lek- och levnadsområden. Gagnon m.fl. (2015) visade att abborrbestånden var lägre intill skarvens 

häckningskolonier än i kontrollområden utan betydande inverkan av skarv. Jepsen m.fl. (2014) 

konstaterade att skarven kan konsumera fisk mellan 3 – 50 cm. Skarven föredrar fisk kring 20 cm men 

den konsumerar även av storleksklasser som eftertraktas inom det kommersiella fisket och fritidsfisket 

(Östman m.fl. 2013, Skov m.fl. 2014).  

Sälarna och skarven har förändrat kustmiljön och de villkor som ställs på fiskaren för att kunna utöva 

ett lönsamt fiske. Nya fiskeredskap som är utvecklade för att vara mer tåliga t.ex. mot sälangrepp, 

bidrar till betydande investeringar. Ovisshet om fångsterna och kommersiella fiskets framtidsutsikter 

medför osäkerhet och därmed ett ringa antal unga som kan tänka sig att fiska kommersiellt och 

investera i behövlig utrustning. Detta leder över tid till att fler fiskare pensioneras jämfört med antalet 

fiskare som börjar inom branschen. 

Utöver dessa faktum försvårar eutrofieringen, försurningen, klimatförändringen och mänsklig 

verksamhet den naturliga produktionen och nyttjandet av fiskresurser, vilka presenterades i kap. 1.  

Urbaniseringen och andra samhälleliga trender påverkar även det kommersiella fisket.  

Österbottens landskapsplan 2040 stöder utvecklingen av fiskerinäringen t.ex. med att upprätthålla ett 

tillräckligt antal fiskehamnar med behövlig infrastruktur och utveckling av dessa. Landskapsplanen 

stöder utvecklingen av ett mer effektivt nyttjande av kustområdets samtliga fiskresurser, vars syfte är 

att öka fiskfångstens ekonomiska värde. Enligt en förfrågan till kommersiella fiskare i Österbotten år 

2010 slängdes majoriteten av bifångsterna och rensavfallet i havet eller till sjöfåglar (Skog 2011). Trots 

att en liten andel av de kommersiella fiskarna för ca 10 år sedan sålde vidare bifångster eller förde 

rensningsrester till fodercentraler, är läget betydligt bättre i dagens läge och de flesta återförsäljare 

köper även upp bifångsten.  

Inom fiskeriområdet finns 7 fiskehamnar. De flesta av dessa hamnar har kylutrymmen för fångstens 

nedfrysning. Kaskö och Bergö fiskehamnar är de enda hamnarna inom fiskeriområdet där över 750 kg 

strömming kan landas åt gången. I augusti 2020 köpte Sundom fiskargille Långskärs fiskehamns 

byggnader av staten via Vasa stad och hyr tomten av staden tills vidare. I Långskärs fiskehamn finns en 

fiskförädlingsbyggnad och en byggnad för underhåll.  
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Det kommersiella fiskets fångster 

Fångsterna visar en sjunkande trend för de 

ekonomiskt viktigaste arterna abborre och sik 

(fig. 12 A). Under det senaste årtiondet fångades 

som mest 211 ton abborre år 2014, vilket kan 

delvis bero på att gösfisket ökat och att 

abborren därmed fångats i samma nät. De 

minsta abborrfångsterna, 85 ton, registrerades 

år 2019. Sikfångsterna har sett en halvering 

under 2010 - 2019, då det år 2010 fångades ca 

120 ton sik och år 2019 ca 63 ton. De avtagande 

fångsterna för abborre och sik kan beskrivas 

med att antalet fiskare och där med 

fångstansträngningen minskat över tid. Både 

abborr- och sikfångsterna har i stora drag 

halverats under de senaste tio åren, som antalet 

nätfiskare. I dag är fångsterna av nors de största 

inom fiskeriområdet av samtliga fiskade arter 

(fig. 12 A). Norsfiskets omfattning regleras som 

tidigare nämnt av efterfrågan från Ryssland och 

Baltikum. De ekonomiska sanktionerna mot 

Ryssland har dock bidragit till fluktuationer i 

exporten och där med varierande fångster av 

nors. Under 2010-talet fångades som minst ca 5 

ton nors år 2015 medan det år 2018 fångades ca 

295 ton. Noterbart är att norsfisket inte bidragit 

till märkbara förändringar i 

fångstansträngningen för ryssja, vilket tyder på 

att fångsterna är stora i förhållande till 

fångstansträngningen.   

Av andra pelagiala arter fångas strömming 

främst med ryssja, eftersom fiskeriområdets 

vatten är för grunda för ett storskaligt trålfiske 

(bilaga 1). Inom fiskeriområdets kustnära 

statistikrutor (23, 28 och 32) registrerades 

trålfångster senast år 2012 inom ruta 23. År 2010 

fångades ca 13 ton strömming inom fiskeriområdet 

och år 2019 ca 52 ton (fig. 12 B). Även om de 

kustnära strömmingsfångsterna är relativt små, är 

strömmingsfisket den ekonomiskt mest 

betydelsefulla fiskeformen i området, eftersom 

majoriteten av de finska strömmingsfångsterna kommer från Bottenhavet där österbottniska fiskare 

är verksamma. Liksom fångsterna för abborre och sik, har gäddfångsterna likaså minskat med ungefär 

hälften från år 2013, då ca 38 ton fångades medan det år 2019 fångades ca 21 ton (fig. 12 B). Fångsterna 

Figur 12. Kommersiella fiskets fångster (ton) för 

abborre, nors, sik (A), gädda, strömming, mört, 

braxen, id (B), gös, lake, lax och öring (C) under 

åren 2010-2019 inom fiskeriområdet. Notera 

skillnader i skala.  
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av mört och braxen har präglats av år då reduktionsfiske utövats, vilket lett till fluktuerande 

fångstmängder från år till år (fig. 12 B). Fångsterna av id varierade mellan 2-4 ton under 2010-talet (fig. 

12 B). 

Gösen är den enda kustnära arten vars fångsttrend är stigande över tid. År 2012 fångades under 800 

kg gös inom fiskeriområdet medan det år 2019 fångades ca 9400 kg (fig. 12 C). Lakfiske har varit 

småskaligt under hela 2010-talet och varierat från ca 700 - 1500 kg årligen (fig. 12 C). Fångsterna av de 

ekonomiskt värdefulla laxfiskarna har minskat under 2010-talet. Lax fångades ännu år 2010 ca 15 ton 

och 2019 ca 4 ton (fig. 12 C). Bottenåret för lax var år 2015 då lite på 2 ton lax fångades. 

Öringsfångsterna har sett en lika omfattande minskning som laxen de senaste tio åren. År 2013 

fångades över 9 ton öring medan fångsterna var lite på 2 ton år 2019 (fig. 12 C). Bakomliggande orsaker 

till ovannämnda arters fångstutveckling redogörs mer ingående i kap 2.1.2. 

Fritidsfisket 

Till fritidsfisket hör husbehovsfiske och rekreationsfiske. Husbehovsfiskare använder sig främst av nät 

i sitt fiske, och fångsten tas tillvara, medan rekreationsfiskare främst utövar spöfiske och använder sig 

av ett eller flera vattenområden. En del av rekreationsfiskarna bedriver helt eller delvis s.k. Catch & 

Release fiske, där fisken släpps tillbaka i vattnet efter att man fångat den. Fiskeguidningen behandlas 

separat nedan.  

Fritidsfiskets utbredning utreds vartannat år av Luke med förfrågningar till de personer som betalat 

fiskevårdsavgiften. Eftersom Lukes data omfattar och beskrivs på landskapsnivå, används även andra 

utredningar för att beskriva spöfiskets omfattning och fritidsfiskets fångstmängder för fiskeriområdet 

(Eskelinen & Mikkola 2019, Seppänen m.fl. 2011). I Finland har fritidsfisket minskat över tid. År 1998 

beräknade Luke att det fanns 2 miljoner fritidsfiskare i Finland, men under 2010-talet låg antalet vid ca 

1,5 miljoner (Luke statistikdatabas). Samma utveckling återspeglas även i Österbottens landskap där 

fritidsfiskarnas antal uppskattades till 67 000 år 2006 och 2018 till 37 000. Det bör noteras att den 

årliga variationen är betydande i uppskattningarna av fritidsfiskets omfattning. Även fritidsfiskets 

fångstmängder varierar betydligt från år till år. De totala fångsterna för fritidsfisket i Bottenhavet och 

Kvarken varierade t.ex. mellan 4000 ton och 1625 ton åren 1998-2000 och mellan 3329 och 991 ton 

2016-2018. (Luke statistikdatabas). Fiske med nät minskar medan fiske med andra fritidsfiskeredskap 

ökar (Lappalainen 2021). 

Inom Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde uppskattades antalet spöfiskedagar (antalet dagar som 

tillfrågade fiskat med spö oberoende tid) till 36 674 under tidsperioden 1.9.2017-31.8.2018 (Eskelinen 

& Mikkola 2019). Antalet var tredje mest bland fiskeriområdena inom Södra Österbottens, Mellersta 

Österbottens och Österbottens fiskerisamarbetsgrupp. Seppänen m.fl. (2011) uppskattade 

fritidsfiskets fångster år 2009 inom samtliga fiskeområden i Finland. När dåvarande separata Kaskö-

Närpes och Korsnäs-Malax fiskeområdens fångster adderas ihop fångades 144 ton abborre, 96 ton 

gädda, 96 ton sik och 79 ton mörtfisk (mört och braxen). Fångsterna var betydligt högre i Korsnäs-

Malax fiskeområde för samtliga arter, förutom sik som det fångades mer av i Kaskö-Närpes 

fiskeområde. Trots att informationen är över 10 år gammal ger den sannolikt en trovärdig bild av i vilka 

förhållanden olika arter fiskas inom fiskeriområdet med områdesspecifika skillnader.  

Inom fiskeriområdet förekommer populära pilkfiskeplatser, dit fiskare från inlandet kommer för att 

fiska. Fiskare från inlandet, som är vana att fiska i insjöar, kan anta att tusenbrödrabestånd av abborre 

som förekommer i sjöar, även förekommer i kustvatten. Det förekommer att pilkfiskare lämnar små 



 

22 
 

abborre på isen, sannolikt i tron att det främjar tillväxt av abborre i beståndet. Hos lokalbefolkningen 

kan detta orsaka frustration och konflikter mellan pilkfiskare och lokalbefolkningen.  

För tillfället finns det inga samtillståndsområden inom fiskeriområdet. Samtliga fiskelag/gillen säljer 

fisketillstånd till sina vatten, vilket främst gäller användningen av nät. Fiskelagens/gillenas 

bestämmelser om fisket kan variera beroende på om fiskaren i fråga är delägare av vattenområdet, 

fritidsboende eller utomstående. Eftersom det inte finns specifika samtillståndsområden inom 

fiskeriområdet kan endast ett spö användas per betalad fiskevårdsavgift. Då användningen av passiva 

stående redskap, såsom nät, minskat med tiden bland fritidsfiskare, samtidigt som användningen av 

kastspö och trollingfiske ökat, kunde samtillståndsområden där flera spön får användas på en gång 

medföra större intäkter till fiskelagen och -gillena (Luke statistikdatabas). Inom fiskeriområdet finns 23 

allmänna båtramper. Tydligare information om dessa kan även stöda fritidsfiskets utveckling.  

I Förvaltningsplanen för abborre och gädda i Österbotten (Nyqvist 2020) redogjordes bl.a. Catch & 

Release fisket inom fiskeriområdet, vilket utövas av 5 % av fritidsfiskarna, d.v.s. 95 % av fiskarna tar 

tillvara åtminstone nu som då den fisk de fångat. I Nyqvist (2020) finns beskrivet forskningsresultat på 

Catch & Release fiskets effekter på gäddans överlevnad. Trots att fisken utmattas då den fångas och 

utsätts för luft t.ex. då kroken dras bort, har dessa påfrestningar oftast en tillfällig effekt på fiskens 

beteende efter att den släppts fri och påverkar därmed inte dödligheten på ett märkbart sätt. 

Upprepad fångst kan ha en negativ inverkan på gäddans tillväxt. Inverkan på Catch & Release fiske på 

gösen är allvarligare (Hühn & Arlinghaus 2011).   

 

Fiskeguidesverksamhet 

Fiskeguidesverksamheten som näring har utvecklats betydligt under de senaste tio åren. Innan 2012 

behövde fiskeguiderna ansöka om lov enskilt av vattenägare och delägarlag för att bedriva 

fiskeguidning inom respektive områden. Detta gjorde bedrivandet av fiskeguidningen mycket 

utmanande eller omöjlig inom kustområden, t.ex. i Södra Finland där vattenområdena är splittrade 

bland många vattenägare. För att utveckla och öka förutsättningarna att bedriva fiskeguidning och 

fisketurism trädde NTM-centralens tillståndsförordning i kraft år 2012. Enligt 18 § i LoF ger NTM-

centralen tillstånd till utövandet av fiskeguideverksamhet inom sitt verksamhetsområde (oftast hela 

landskap) för max 5 år åt gången. Detta betydde att fiskeguiderna efter år 2012 med Egentliga Finlands 

NTM-centrals lov fick tillträde till merparten av kustens vattenområden.  

För att bibehålla en hållbar fisketurism justerar NTM-centralen i samarbetet med fiskeriområdena 

kvoter för hur mycket fisk per art som kan tas tillvara under fiskeguidningstillfällena. Med tillståndet 

att bedriva fiskeguidning kan högst sex personer delta åt gången där mete, pilkning eller 

handredskapsfiske får utövas. Det är möjligt att bedriva fiskeguidesverksamhet med vattenägarens lov 

som tidigare, utan att ha ett fiskeguidestillstånd från NTM-centralen enligt 11-12 § i LoF. Ett sådant lov 

får dock inte förhindra fiskeguiden att ansöka om NTM-centralens tillstånd och får inte gälla på 

områden där det råder förbud mot allmänna fiskerättigheter. I direkta avtal med vattenägaren har 

fiskeguiden ingen skyldighet att rapportera om sin verksamhet, medan i avtal med NTM-centralen 

rapporteras antalet kunddygn (antalet kunder som använt sig av fiskeguidning i minst 1h/dygn). Sedan 

2019 behöver fiskeguiderna inte rapportera sina fångstmängder till NTM-centralen. Inom Södra Kust-

Österbottens fiskeriområde har fiskeguidningen ökat över tid, även om kunddygnen är ännu få jämfört 

med fiskeriområden t.ex. i Nyland. Åren 2015-2017 då kunddygnen ännu rapporterades enligt 
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fiskeområde, registrerades inga kunddygn inom Kaskö-Närpes fiskeområde (information om 

kunddygnen från 2017 fattades). I Korsnäs-Malax fiskeområde registrerades 12 kunddygn år 2015 och 

35 st år 2016. År 2018 var antalet kunddygn 40 st inom Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde och 50 

st år 2019.  

I en utredning av f.d. Vilt- och fiskeriforskningscentralen (nuvarande Luke), framkom det hur NTM-

centralen, fiskeområdena och fiskeguiderna förhållit sig till den nya tillståndsförordningen efter att 

den varit i kraft två år (Mellanoura & Salminen 2014). Nyare bedömningar borde sammanställas för att 

bedöma dess inverkan på lång sikt samt om önskade åtgärder vidtagits för att utveckla fiskeguidningen.  

Ibruktagandet av tillståndsförordningen hade i huvudsak skett bra enligt rapporten (Mellanoura & 

Salminen 2014). Enligt fiskeguiderna borde tillståndsförordningens begränsning på 6 personer som får 

utöva fiskeguidning per gång slopas, vilket medfört att hälften av landets fiskeguider utövade 

fiskeguidning enbart med vattenägares tillstånd, där gränsen går upp till 12 personer som kan fiska 

samtidigt. Fiskeguiderna önskade bl.a. att tillståndsförsäljningen skulle underlättas, fiskeguiderna 

skulle registreras för att öka professionalismen kring yrket och att staten skulle stöda fiskeguidernas 

utbildning, intressebevakning och informering. Enligt fiskeområdena minskade medlen från 

fiskeguiderna och deras beslutandemakt i.o.m. tillståndsförordningen. Fiskeområdena önskade därför 

att NTM-centralen skulle betala större ersättningar från fiskeguidesverksamheten till fiskeområdena 

än i dåvarande läge. Fiskeområden önskade t.ex. att vattenområden som nyttjas inom kommersiellt 

fiske eller andra strandnära områden t.ex. för rekreation, skulle undvikas av fiskeguiderna. Och andra 

sidan önskade fiskeområdena att outnyttjade vattenområden skulle i en större utsträckning nyttjas av 

fiskegudierna. NTM-centralen önskade däremot att fiskeguidningens sociala hållbarhet (störning som 

orsakas av fiskeguidning för t.ex. stugägare) skulle beaktas i en större omfattning. Dessutom önskade 

NTM-centralen att fiskeguidningen skulle nyttja den allt ökande internationella turismen, t.ex. med att 

utvidga möjligheten att bedriva fiskeguidning på vintern och fiske av mörtfiskar vilket t.ex. ryska 

turister uppskattar. 

 

2.2. Målsättning samt delmål för fiskbestånden och fisket  

 

2.2.1. Målsättning för planeringsperioden (fram till 2031) 

Målsättningen för planens 10 åriga period är att: 

- områdets kommersiella fiske är lönsamt och förmår producera lokalt fångad fisk för 

konsumtion 

- fritidsfisket är en attraktiv fritidssysselsättning och bidrar till att intresset och kännedomen om 

fisket ökar 

- fisketurismen skapar arbetstillfällen och -nischer i skärgården 

- fisket bedrivs så att avkastningen och mångfalden i fiskbestånden är stark 

- ungdomen fås aktivt med i fisket och dess kännedom om fiskerihushållningen stärks, vilket 

gynnar utövandet av kommersiellt fiske och fisketurism på sikt 

- vattenägarna är aktivt med och utvecklar fisket och deltar i vården av fiskbestånden 

Målet för fiskeriområdets verksamhet är ett ändamålsenligt och uthålligt fiske. Härvid kommer det att 

under planens giltighetstid att fästas uppmärksamhet vid: 
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• Trygga ett hållbart och mångsidigt fiske för de olika fiskargrupperna  

• Vård av fiskens yngelproduktionsområden 

• Stärka områdets egna fiskstammar av sik och lake 

• Minska skada på fisket och fiskbestånd orsakad av skarv 

• Minska skada på fisket och fiskbestånd orsakad av säl 

• Förbättra tillrinningsområdets vattenkvalitet 

 

 

2.2.2. Delmål  

För att uppnå nyttjande- och vårdplanens målsättning används delmål, med vilka det går att urskilja 

utvecklingen av mindre helheter inom fiskbestånden eller fisket. Delmålen prioriteras inte på basis av 

numrering. 

 

Fiskbestånd 

Delmål 1. De för fisket viktigaste fiskarterna hålls livskraftiga så som sik, abborre, gädda, gös, lake, nors 

och lax. Beståndens livskraft upprätthålls med att i en större utsträckning förbättra dessa arters 

levnadsmiljöer och lekområden, vilket på så sätt upprätthåller starka bestånd på naturlig väg. Lokala 

bestämmelser och regleringar gällande fredningstider, fångstmått, redskap, o.s.v., medför att 

fisketrycket fördelas jämnt mellan olika årsklasser och områden. Bestånden av abborre, gädda, braxen, 

nors och lake grundar sig på naturlig förökning. Bestånden av sik, gös, havsöring och lake, vars 

livsmiljöer och lek är mer utmanande att förbättra med riktade insatser, stöds genom utplanteringar. 

Fiskeriområdet rekommenderar även fredning under lektiden på de områden där siken leker. Övriga 

åtgärder för att stärka bestånden av abborre och gädda kan vara fredning av lekplatser och att bevaka 

åtgärder som försämrar lekplatsernas status. 

 
Delmål 2. Restaureringar av olika typers lekområden möjliggör lek för majoriteten av områdets 

fiskarter. Delmålets förverkligande följs upp enligt hur många restaureringsprojekt som utförts eller är 

under planering vid slutet av perioden som nyttjande- och vårdplanen är i kraft. Med restaureringarna 

återskapas områdenas naturliga tillstånd, t.ex. med att minska försurningen i åar, vilket gynnar även 

andra arter och biodiversiteten överlag enligt kap. 5. Delmålet eftersträvar att mångsidigt restaurera 

olika miljöer, så som havsvikar, flador, glon, åar och sjöar, vilket bildar förutsättningar för olika arter 

med olika preferenser att frodas. Om möjligt, prioriteras det att restaureringarna äger rum jämnt över 

fiskeriområdet, så att de potentiella positiva effekterna påverkar fiskare inom hela området. 

Delmål 3. Kännedomen om vandringsfiskars (havsöring, vandringssik, m.fl.), havslekande harrens, 

flodkräftans och andra rödlistade arters bestånd ökar och dessas lek- och levnadsmiljöer förbättras 

enligt delmål 2. För att möjliggöra att delmålet kan uppnås, bör kännedomen om dessa arters 

nuvarande utsträckning och bestånd förbättras. Yngelkarteringar med elfiske kan t.ex. tillämpas vid 

åmynningar för att bestämma lekframgången över tid. Detta delmål främjar även tryggandet och 

bevarandet av den biologiska mångfalden i området (kap 5). För att uppnå delmål 3 krävs även 

förebyggande åtgärder mot invasiva främmande arters spridning och bekämpandet av dessa (kap. 6), 

såsom signalkräftan.  
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Delmål 4. Mängden tillämpbar information om fiskebestånden ökar, vilket kan utnyttjas i styrandet 

och regleringen av fisket. Detta kan innefatta att i en större utsträckning tillämpa information om 

fritidsfisket eller faktorer och processer som styr populationernas tillväxt, kön- och åldersfördelning 

inom fiskeriområdet. Kännedomen om främmande arters bestånd, deras möjliga ankomst och effekter 

på ekosystemen ökar. Sakkunniga uppskattar om delmålet uppnåtts. 

 

 

Fisket 

Delmål 5. Det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser och dragningskraft ökar, vilket resulterar i 

flera kommersiella fiskare inom grupp-I och -II och ökade fångster över tid. Målsättningar för de 

kommersiella fiskarnas antal och artspecifika fångstmängder bestäms senare under planeringen. 

Allmänt är målet att antalet verksamma kommersiella fiskare slutar att minska och en ökning uppdagas 

under nyttjande- och vårdplanens giltighetsperiod. Till delmålet hör även att öka fisket av mindre 

nyttjade arter så som mörtfiskar.  

Delmål 6. Skadorna från skarv och säl bör minska betydligt från dagens nivå för att möjliggöra en 

ökning i det kommersiella fiskets och fritidsfiskets verksamhetsbetingelser. Till delmålet hör även att 

utöka och effektivera samarbetet kring skarvfrågor och intensifiera jakten på gråsäl och Östersjövikare 

(kap. 2.4.2). Delmålets utveckling bestäms utgående ifrån skarvens och sälarnas beståndsutveckling 

inom området och intervjuer med kommersiella fiskare om möjliga förändringar i skadornas 

omfattning.  

Delmål 7. Förutsättningar för fritidsfiske ökar inom området samtidigt som det regleras till en hållbar 

nivå (t.ex. förbud av allt fiske på lekområden). Fritidsfiskets verksamhetsbetingelser kan öka med att 

sälja spöfisketillstånd inom nuvarande samfälligheters vattenområden. Utövandet av fritidsfiske kan 

även öka med att utveckla fisketurismen och fiskeguidningen inom området eller öka antalet 

båtramper, allmänna bryggor och informeringen om dessa. Fritidsfiskets utveckling följs upp med 

statistik om sålda fisketillstånd, fångster, fiskeguiders kunddygn och omsättningen inom branschen. 

Konflikten mellan pilkfisket och lokalbefolkningen löses genom upplysning om att s.k. 

tusenbrödrabestånd av abborre inte förekommer i kustvatten och att inte lämna fisk på isen. 

Delmål 8. Åarnas och sjöarnas betydelse och förmåga att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd ökar från 

nuvarande nivå. I dagens läge begränsas dessa vattendrags potential av vandringshinder, försurning, 

eutrofiering och rensningar. Med att restaurera dessa vattendrag och se över verksamheter i 

näromgivningen, förbättras vattenkvaliteten, lek- och levnadsmiljöerna som fiskproduktionen i åarna 

och sjöarna, men även i havsområdet. Åarna och sjöarna utgör levnadsmiljöer för flodkräftan och med 

att förbättra dess tillstånd enligt delmål 3, finns det en möjlighet till hållbart kommersiellt fiske av 

arten, vilket samtidigt främjar delmål 5.  
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2.3. Områdesvis planering för nyttjande av vattenområdet och utveckling av samverkan 

 

2.3.1. Fiskeriekonomiskt betydelsefulla områden  

Viktiga lek- och yngelplatsområden behandlas i kapitel 2.1.2 och framgår ur kartorna i figur 8 och 

figur 9. 

Kommersiellt fiske 

Enligt 36 § i LoF ska nyttjande- och vårdplanen definiera fiskeriekonomiskt betydelsefulla områden. I 

samband med SmartSea-projektet år 2016 karterades områden där kommersiella fiskare i grupp-I 

utövar nätfiske och fiske med ryssja. Trots att fiskarnas antal minskat något sedan 2016, ger kartan i 

fig. 10 en tydlig bild av de områden som är av betydelse för det kommersiella fisket. Nätfisket är utbrett 

i merparten av fiskeriområdet. Det är viktigt att beakta att det var enbart fiskare i grupp-I som 

intervjuades och att det inom fiskeriområdet finns ett betydande antal kommersiella fiskare i grupp-II 

vars fiskeområden inte är utsatta i kartan. Områden där inget eller ett småskaligt nätfiske utövas av 

fiskare i grupp-I är delar av Vasa stads vatten, vattenområdena kring Trutören (Malax), Korsnäs södra 

och Närpes norra kustremsa samt vattnen intill Kaskö stad. Inom dessa områden förekommer inte 

heller något utbrett fiske med ryssja, med undantag för området kring Harvungön. Övriga betydande 

platser för fiske med ryssja är Långskäret och vattenområdena i närheten av Rönnskären. Det bör även 

noteras att en väsentlig del av fiskeområdena förekommer utanför fiskeriområdets gränser på statens 

allmänna vatten (fig. 10).  

 

Fritidsfiske 

År 2016 gjordes en förfrågan till fritidsfiskare 

som året innan köpt fisketillstånd av fiskelag/ 

och -gillen inom dåvarande Närpes-Kaskö 

fiskeområde. I figur 13 framgår de områden 

där fritidsfiskarna utövat nät- eller spöfiske. 

Områdena är indelade i 500 m x 500 m 

kvadrater och intensiteten ökar desto fler 

fritidsfiskare som markerat ett visst område 

som en plats där de fiskat. Ifall inga betydande 

förändringar skett över tid, förekommer ett 

mer intensivt fritidsfiske i vattenområdena 

kring Rangsby, Nämpnäs, Börsskäret, 

Grytskäret, Järvöfjärden och Pjelaxfjärden. 

Inom resten av havsområdet förekommer 

endast småskaligt eller inget fritidsfiske. Därtill 

utövar vissa fritidsfiskare fiske på statens 

allmänna vattenområden utanför 

fiskeriområdets gränser. Resultaten är 

utmanande att extrapolera till dåvarande 

Korsnäs-Malax fiskeområde och en utredning 

Figur 13. Fritidsfiskarnas angivna fiskeområden inom 

dåvarande Närpes-Kaskö fiskeområde. Spö- och nätfiske-

områden är inkluderade och sammanslagna i intensitets-

beräkningen. 
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för hela fiskeriområdet en potentiell inblick i områden där övervakning och reglering av fisket behöver 

intensifieras.  

 

2.3.2. Lämpliga områden för kommersiellt fiske och tillhörande fångstredskap  

I Närpes å och Harrström å med tillhörande åmynningar finns av LoF och NTM-centralen fastställda 

fiskeförbudsområden (fig. 14 A). Av dessa förbud är trål- och notfiske och storryssjeförbudet i kraft 

året om, medan nätfisket är förbjudet från 15.8 – 31.10. Vid Närpes å finns dessutom en vandringsled 

där allt fiske är förbjudet året om enligt 71 § i LoF. Syftet med dessa förbud är att trygga 

vandringsfiskars vandring till och från åarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver dessa fiskeförbudsområden är fiske förbjudet inom ett flertal fredningsområden antingen 

under en viss tid eller konstant (fig. 9, bilaga 2 och 3), samt fredar en del vattendelägarlag eller 

fiskargillen inom området mellan Gerby och Molpe siken inom sina vattenområden årligen antingen 

under tiden 15.10 – 31.10 eller 20.10 – 5.11 (fig. 15).  

Figur 14. Fiskeförbudsområden i A) 

Harrström å och dess mynning och B) 

Närpes åmynning) inom Södra Kust-

Österbottens Fiskeriområde. Numrorna 

indikerar respektive förbudsområdes 

utsträckning. 
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Enligt 36 § i LoF skall nyttjande- och vårdplanen definiera områden som lämpar sig väl för kommersiellt 

fiske samt vilka redskap som lämpar sig för kommersiellt fiske i fråga om varje område. Det finns varken 

i LoF eller i statsrådets förordning om fiske (1360/2015) en definition på vilka särdrag ett område borde 

bestå av för att kategoriseras som lämpligt för kommersiellt fiske. I denna plan avses lämpliga områden 

för kustnära kommersiellt fiske sådana områden där det inte förekommer någon annan påtaglig 

verksamhet eller begränsningar inom fiske (fig. 16). Inom dessa områden får nät, ryssjor och andra 

lämpliga redskap för kommersiellt fiske användas, förutom trål. Det grunda kustområdet lämpar sig 

inte för trålfiske. Trots att en stor del av vattenområdena i figur 16 faller under kategorin ’tidsbestämda 

fredningsområden’, kan dessa, t.ex. sikfredningsområdena, utgöra lämpliga områden för kustnära fiske 

under de tider om året förbuden eller fredningarna inte är i kraft. Detta faktum bör alltså noteras vid 

beslutsfattandet av vattenområdenas användning. De områden där fiske bör övervägas utgörs av 

farleder och farledsområden inom vilka NTM-centralen kan enligt 53 § i LoF begränsa eller förbjuda 

fiske för att förhindra fara för sjötrafiken. För övrigt bör kommersiellt fiske inte bedrivas intill stugor, 

tomtstränder eller andra motsvarande områden där fisket kan upplevas som störande. Enligt 14 § i Lof 

Figur 15. Fredningsområde 

för sik under lektid 15.10-

5.11 enligt delägarlagens 

eller fiskargillens egna 

beslut. Det utmärkta 

området på kartan gällde 

fredningen år 2020. 
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ska en kommersiell fiskare som erhållit tillstånd att bedriva kommersiellt fiske enligt 13 §, betala 

kalenderårsvis åt fiskerättsinnehavarna en skälig avgift i enlighet med de fångstredskap som tillståndet 

avser, som ersättning för att vattenområdet utnyttjas för kommersiellt fiske. Avgifterna grundar sig på 

de gängse priserna i området. Inom Södra Kust-Österbottens fiskeriområde är kostnaderna för 

kommersiella fiskare i snitt 40 euro per år. Kostnaderna varierar dock mycket mellan områden. En del 

delägarlag eller fiskargillen har skilda priser för olika redskap och enheter, medan andra har en fast 

årsavgift som berättigar till fiske med olika redskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Områden som lämpar sig väl för kustnära fiske, områden med tillfälliga eller bestående 

fiskeförbud och områden där fiske bör övervägas.  



 

30 
 

2.3.3. Områden som lämpar sig väl för fisketurism  

Enligt 36 § i LoF ska nyttjande- och vårdplanen definiera områden som lämpar sig väl för fisketurism. I 

motsats till kommersiellt fiske med stående redskap, påverkar inte ovannämnda områden så som 

farleder bedrivandet av fisketurism. Till skillnad från figur 16 är det endast områden där mete och 

spöfiske är förbjudet som inte lämpar sig väl för fisketurism. Majoriteten av områdets befolkning bor i 

Vasa stad, vilket kan medföra att fisketurismen koncentrerar sig i dess närområde. Hur som helst, om 

somrarna då folkmassorna rör sig till skärgården och stugorna längs med kusten är efterfrågan mer 

utspädd ur ett geografiskt perspektiv. Ett stort antal småbåtshamnar och vattenområdenas enhetliga 

ägoförhållanden medför att fisketurism kan bedrivas inom hela fiskeriområdet i samma utsträckning.  

 

2.3.4. System för gemensamma fisketillstånd till fritidsfisket och utvecklingen av dem  

Ett samtillståndsområde är ett större vattenområde som består av flera vattendelägarlags områden. 

För att grunda ett samtillståndsområde bör vattendelägarlag uppgöra avtal för en gemensam 

försäljning av fiskekort.  Inom ett samtillståndsområde kan säljas fiskekort som gäller för fiske med 

flera än ett spö åt gången t.ex. trolling.  Idag finns inga samtillståndsområden inom området.  

Möjligheten till fisketillstånd med flera spön skulle öka fritidsfiskets förutsättningar. Oberoende om 

dessa tillstånd säljs i framtiden eller inte, kan delägarlagen utnyttja och utveckla sin verksamhet med 

den information Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (FFC) åstadkommit i en förfrågan till 

fritidsfiskare om behovet av samtillståndsområden och utvecklingen av dem.  

Fiskeriområdet utreder behovet och möjligheterna att grunda ett samtillståndsområde under 

planeringsperioden. 

 

2.3.5. Utveckling av samarbetet inom fiskeriområdet  

Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde består av konstituerade delägarlag, som kan vidta lagstadgade 

beslut om förvaltningen av vattenområdena. Flera av de kustnära sjöarna tillhör även delägarlagen, 

d.v.s. det finns inga hinder för förvaltandet av dessa i dagens läge.   

Samarbetet ligger på en god grund mellan fiskare, fiskeriområdet, Österbottens Fiskarförbund, 

Österbottens Fritidsfiskares distrikt, samarbetsgrupper och myndigheter såsom Egentliga Finlands 

NTM-central. Även samarbete med Södra Österbottens NTM-central sker, främst inom arbetsgruppen 

för Närpes å, där fiskeriområdet deltar. Fiskeriområdet deltar aktivt i den regionala 

skarvsamarbetsgruppen och i Fiskerisamarbetsgruppen för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten 

och Österbotten. Fiskeriområdet deltar också i årliga träffar med de övriga Fiskeriområdena längs Kust-

Österbotten, som arrangeras av fiskarförbundet. Samarbetet kan ännu stärkas i en större utsträckning 

mellan delägarlag, fiskargillen, jaktföreningar och fritidsfiskarnas distrikt. Dessa samarbetsområden 

kan t.ex. vara effektiverandet av övervakningen, jakten på säl och problem som lokalbefolkningen 

upplever med pilkfiskare, som lämnar småfisk på isen. Samarbete kunde även stärkas till kommunerna 

och städerna inom fiskeriområdet, så att man inom kommunerna känner till fiskeriområdets 

verksamhet bättre. 
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2.4. Åtgärder för vård av fiskbestånden och utvecklandet av fisket  

 

2.4.1 Förslag på åtgärder för regional reglering av fisket  

Regleringsåtgärderna riktas till kustnära arter och vandringsfiskar. Strömming och lax faller utanför 

dessa regleringsåtgärder, eftersom deras bestånd är kvoterade av EU. Av områdets större åar är 

åmynningarna till Närpes å och Harrström å (fig. 14) i dagens läge reglerade för att trygga vandringen 

till och från åarna. Fiskeriområdet kan föreslå regionala eller platsbundna regleringar t.ex. gällande 

tillåtna fångstredskap, fångsttider, fiskeområden och fångstmått. Dessa regleringsförslag träder ikraft 

med NTM-centralens beslut, och gäller alla fiskerättsinnehavare och fiskare. 

För kustnära arter gäller följande bestämmelser inom fiskeriområdet: 

● Minst 40 mm knutavstånd vid fiske efter sik i havet (mellan latituderna 63°30′N och 62°30′N) 

● Sikfredning under hösten 

● Minimimått på sik (30 cm) 

● Fiskeförbud i viktiga lekområden för abborre, gädda och gös 

 

Följande regleringsåtgärd presenteras att nå laga kraft inom fiskeriområdet: 

● Minst 40 mm knutavstånd i allt fiske med nät, förutom skötfiske och agnfiske. 

 

Följande rekommendation föreslås inom fiskeriområdet: 

● Utvidgande av fiskeförbudsområden i viktiga lekområden för abborre och gädda, t.ex. att fler viktiga 

lekområden fredas från fiske under lektiden och utvidgande av nuvarande fiskeförbudsområden. 

Flera delägarlag och fiskargillen har inrättat fredningsområden på viktiga lek- och levnadsområden för 

vårlekande fiskarter (fig. 9). Det är dock värt att man ytterligare ser över fiske inom viktiga lekområden 

under lektiden och vid behov bör fredningsområden inrättas på sådana ställen. Alternativt kan det 

finnas ett behov att utvidga nuvarande fredningsområden så att dessa sträcker sig utanför själva 

lekområdena och därmed möjliggör att fisk kan ta sig till dessa områden problemfritt. Områden som 

rekommenderas att fredas eller där fiskeförbud bör inrättas anges senare under planeringen.  

 

Havslekande harr 

Fisket efter havslekande harr är förbjudet genom förordningen om fiske. De senaste observationerna 

av havslekande harr inom fiskeriområdet har gjorts för tiotals år sedan, och är osäkert om det finns alls 

kvar något bestånd inom området. Det är omöjligt att ge rekommendationer på basen av det läget. 

Havsharrens förekomst på området bör först utredas samt bör lämpliga lekområden för havslekande 

harr karteras. Om förutsättningar finns för utplantering av havsharr på området, ingår fiskeriområdet 

samarbete med myndigheterna för att återinföra ett lekbestånd av harr i området.  
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I fall av utplanteringar av havsharr bör utplanteringsområdena fredas från fiske samt bör åtgärder för 

att hålla bort säl och skarv från området vidtas enligt den nationella havsharrens skötselplan. På så sätt 

minskas dödligheten av den utplanterade havsharren.  Potentiella lekplatser och andra motsvarande 

områden bör utredas innan förbudsområden införs. Projektet med att återinföra harr har ännu inte 

startat och den nuvarande Förvaltningsplanen för harr skall uppdateras av myndigheterna. Därför ges 

i denna plan inga förslag på specifika förbudsområden eller tas med kartor över tidigare kända 

lekplatser (se kapitel 5 om harren). Förbudsområden införs i samarbete med delägarlagen enligt 

rekommendationer i Förvaltningsplanen för harr. Åtgärdernas inverkan samt fortsättning på 

förbudsområden samt säl och skarvåtgärder granskas på basen av uppföljning av deras verkan. 

 

2.4.2 Skarvens förvaltning 

Skarvens negativa inverkan på abborrbestånd har dokumenterats i flera studier för olika områden. 

Viktiga lek- och tillväxtområden som det lekande beståndet för abborre bör skyddas från skarvens 

predation genom decimering av de lokala skarvbestånden. Det borde även göras möjligt att söka om 

undantagstillstånd för att decimera skarvbestånd inom naturskyddsområden.  

Den regionala skarvarbetsgruppen i Österbotten uppgjorde år 2017 en åtgärdsplan för skarv i 

Österbotten. I planen föreslås konkreta åtgärder för att skydda abborrbeståndet där t.ex. viktiga 

lekområdena kopplas samman till skarvens förvaltning. Allmänna riktlinjer från den regionala 

skarvarbetsgruppens åtgärdsplan gäller reglering av skarvbeståndet vid vilo- och födosöksplatser samt 

häckningsplatser.  Ifall de områden där skarvarna rastar och söker föda är belägna på så vis att de kan 

orsaka allvarlig skada för hotade fiskbestånd eller fiskbestånd som är av betydelse för fisket, kan på 

dessa områden uppstå möjlighet att genom undantagstillstånd, till exempel för att fördriva eller skjuta 

fåglar, förhindra skador som orsakas av skarv. Situationerna bedöms från fall till fall. Vid bedömningen 

beaktas bland annat viktiga lekområden. Skarvstammen kan begränsas på öar och skär där fåglarna 

häckar, ifall grunderna för undantagstillstånd enligt fågeldirektivet är uppfyllda. Både icke-etablerade 

och etablerade kolonier kan regleras genom äggbehandling och avskjutning.  

Inom fiskeriområdet har skarvbeståndet tidigare reglerats (2017-2020) med att olja ägg på 

Juckasgrynnan i Södra Stadsfjärden och med skyddsjakt av 30 skarvar per år i Malax skärgård enligt 

beslut från NTM-centralen (VARELY/2182/2016). Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde fick tillstånd 

att fortsätta oljningen och avskjutningen i ett nytt beslut (VARELY/4184/2020) som är i kraft 2021 - 

2023. År 2017 ansökte f.d. Korsnäs-Malax fiskeområde om tillstånd att olja ägg på etablerade kolonier 

i Malax och Sundom skärgård samt skyddsjakt av 500 individer årligen för fem år i rad i närheten av 

kommersiella fiskebragder inom hela fiskeområdet. Anhållan nekades år 2017 av NTM-centralen, 

medan Vasa förvaltningsdomstol beslöt i november 2020 på besvär av fiskeområdet att skicka ärendet 

tillbaka till NTM-centralen för ny behandling. 

 

2.4.3. Effektiverandet av jakten på gråsäl och vikare 

Under de senaste åren har ca 20% av gråsälskvoten uppfyllts årligen på nationell nivå. Jakten på 

östersjövikare har däremot varit betydligt effektivare eftersom det under jaktsäsongen 2019-2020 

fälldes 266 av de 325 kvoterade individerna, d.v.s. över 80 %. Under jaktsäsongen 2020-2021 hade det 

fram tills den 26.5.2020 fällts 306 östersjövikare av kvoten på 375 (>80 %). Fällandet av gråsäl bör 

intensifieras framöver.  
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Säljakten är möjligtvis den mest utmanande jaktformen, vilket delvis förklarar det låga antalet individer 

som fällts de senaste åren. Säljakt är fysiskt och tidsmässigt krävande. Östersjövikaren är något lättare 

att jaga då den samlas i stora bestånd på isen i Bottenviken under vårvintern. Gråsälarna kan endast 

jagas då de ligger på kobbar och majoriteten av bestånden finns i den allra yttersta skärgården. Även 

om sälarna kan samlas i stora massor, flyr de i vattnet då skott avlossas. Utan flera jägare möjliggör 

detta att 1-2 individer kan fällas per kobbe. Kobbarna utgör även en utmaning för jägarna eftersom 

fällda individer har en tendens att falla i havet och sjunka, medan jägarna har en skyldighet att röja 

fällda djur.  Problemindivider söker sig in i skärgården där merparten av fiskebragderna förekommer. 

Dessa individer är så gott som omöjliga att komma åt, eftersom de är nästan konstant i vattnet och 

vilar inte på stenar och skär i inre delar av skärgården som i de yttre.  

För att effektivera säljakten har jord- och skogsbruksministeriet år 2019 tagit i kraft en hanteringsavgift 

för fällandet av sälar vilka skadar fiskebragder och fångster. Denna avgift uppgår till max 300€ per 

individ. Enligt jägare uppfyller 

hanteringsavgiften inte sitt 

motiverande syfte att öka 

säljakten, eftersom för att vara 

berättigad till den måste man vara 

registrerad kommersiell fiskare och 

uppnå en årsomsättning på minst 

3000 euro. Till ansökan om 

hanteringsavgiften krävs därtill 

många dokument, t.ex. intyg över 

att sälen är en hane, samt bör den 

antingen grävas ner eller föras till 

en mottagningsstation. Med andra 

ord, mängden arbete som krävs för 

sälarnas hantering är hög i 

förhållande till summan. Med att 

minska kraven, kan 

hanteringsavgiften nå sitt syfte att 

öka jakten på säl. 

Hanteringsavgiften är den enda 

ekonomiska nyttan jägarna kan få av 

att fälla gråsäl, eftersom Finland via EU år 2015 skrev under det internationella WTO-avtalet 

(Världshandels-organisationen) som förbjuder all handel och försäljning av sälprodukter, vilket till en 

viss utsträckning minskat intresset för säljakt. Trots att Finland bundit sig till WTO-avtalet är det lagligt 

och önskvärt att skänka sälkött och skinn tillbybor eller andra bekanta, vilket fiskeriområdet kunde 

förespråka i samarbete med jaktföreningarna. Sälkött och sälskinn är fina råvaror vars nyttjande kunde 

stöda det lokala kulturarvet inom området, istället för att dessa sälprodukter skulle behandlas som 

problemavfall.  

Regionalt kunde samarbetet mellan jaktlag effektiveras kring jakten på gråsäl, så att större jaktgrupper 

kunde samlas samtidigt för att jaga, vilket möjligtvis kunde medföra flera fällda individer per gång. För 
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Figur 17. Sälbestånden inom ICES-ruta 22 (gråsäl och 

östersjövikare sammanslagna) och sikfångsterna inom 

ruta  23 under åren 1999-2017. Ruta 22 motsvarar 

bestånden för Medelkallan-Snipansgrund och 2017 är 

det senaste året med uppgifter om bestånden 

(Naturresursinsitutet). Den närmaste kustnära 

statisikrutan, 23, användes för sikfångster, eftersom 

fiske inom ruta 22 är småskaligt (Naturresurs-

institutet). 
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att möjliggöra jakt av problemindivider i inner- och mellanskärgården bör andra metoder såsom 

stående inneslutande redskap utvecklas för att fånga dessa individer.  

Eftersom sälbestånden ökat kraftigt finns det inget behov av sälskyddsområden (fig. 17). 

Fiskeriområdet bör tillsammans med andra fiskeriorgansiationer, t.ex. Österbottens Fiskarförbund, 

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation föra fram förslaget att häva förordning 736/2001 för 

sälskyddsområdet på Medelkallan-Snipansgrund och tillåta   jakt inom dessa för att öka säljakten inom 

kvoternas gränser och därmed förbättra fiskets verksamhetsbetingelser. Detta förslag kunde hänvisas 

till 27§ i Naturvårdslagen (1096/1996). 

 

2.4.4. Övriga utvecklingsförslag 

Utövandet av kommersiellt fiske medför stora investeringar och påföljande skulder, speciellt för fiskare 

i början av sin arbetskarriär. Detta medför i en kombination med flera försvårande omständigheter 

kring det kommersiella fisket att få personer är redo att ta dessa ekonomiska risker. För att minska de 

ekonomiska förhindren till bedrivandet av kommersiellt fiske, borde den individuella fiskarens 

ekonomi inte äventyras. Fisket kunde med en lagförändring kategoriseras som en primärnäring som 

jordbruket, vilket skulle öka stödens antal signifikant som fiskarna kan ansöka om. Staten kunde även 

skapa flexibla resultatinriktade lån för fiskare med lägre räntor än vad banker erbjuder. Dessa lån 

kunde ta i beaktande fiskarnas fluktuerande fångster och inkomster. 

Trots ett flertal försvårande omständigheter som påverkar utövandet av kommersiellt fiske, görs 

mycket gott arbete för branschens framtid och det finns flera trender inom samhället som stöder 

fiskerinäringen över tid, vilka det gäller att ta vara på och föra fram inom media. Med restaureringar 

av lekområden och regleringar inom fisket, är det möjligt att åstadkomma produktiva fiskbestånd, vilka 

i sig kan locka människor att fiska kommersiellt samt främja husbehovs- och rekreationsfisket. På 

nationell nivå marknadsförs inhemsk fisk som hållbar och t.o.m. som en miljögärning att konsumera. 

Utvecklandet av nya produkter och nischer, vilka beaktar dagens behov och smak är även i central roll 

för att öka konsumenternas efterfrågan på inhemsk fisk - vilket styr utbud och efterfrågan och vilket 

följaktligen ökar den inhemska fiskens pris till fiskarens fördel. Hur som helst, detta räcker inte om det 

inte finns fiskare för att fånga fisken. Marknadsföringen till unga är av hög betydelse för att bryta den 

höga medelåldern inom branschen. Läroanstalter, utbildningar, yrken, ansökningstider o.s.v. inom 

fiskerinäringen borde synas och höras i sociala medier i en mycket högre grad än i dagens läge.  

 

2.4.5 Plan över restaureringsåtgärder  

Flera fiskelag och -gillen har självständigt vidtagit restaureringsåtgärder inom egna områden för att 

förbättra lekförhållandena för vårlekande arter såsom abborre och gädda. Som exempel har Malax 

fiskargille en egen vård- och skötselplan för åren 2013-2022 som innehar följande åtgärder och 

riktlinjer: 

● Vattenvård och vattenkvalitet 

● Övervakning av fisklekplatser 

● Områden för fortsatt planering 

● Angrepp från säl och skarv 

● Romfiske av Malax siken 

● Utplantering av fisk och försträckning av Malax siken 
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● Övervakning av fiske 

● Reduceringsfiske 

Det finns potential för flera restaureringar inom fiskeriområdet. År 2019 och 2020 har karteringar 

utförts av åar, bäckar, diken, havsvikar, flador, glosjöar, glon och pottar inom Österbottens 

Fiskarförbunds projekt ’Kustnära småvatten som fisklekplatser i Österbotten 2018-2019’, som fick en 

fortsättning åren 2020-2021. Utgående från dessa karteringar har ett flertal vattendrag kategoriserats 

som viktiga eller potentiellt viktiga för fiskbestånden inom fiskeriområdet, antingen genom att själv 

utgöra lekområden eller genom att upprätthålla en kontakt mellan viktiga lekområden och havet. 

Vattendragens namn, typ och rekommenderade uppföljnings- och restaureringsåtgärder presenteras 

i bilaga 3. Vid sidan om nämnda åtgärder finns det rekommendationer för att följa upp 

vattenkvaliteten, så som pH och andra åtgärder som inte presenteras för ett flertal av 

vattenförekomsterna i bilaga 3. Utöver dessa vattendrag finns det ett stort antal övriga vattentäkter 

vilka kan vara i behov av restaureringsåtgärder efter att fiskbestånd, yngelproduktion eller övriga 

särdrag karterats.  

Fiskeriekonomiska restaureringar av flador, glon och glosjöar finns beskrivet i Hynninen m.fl. (2019). 

Med att placera hela granar eller granruskor i strandnära vatten förbättras t.ex. abborrens lek, 

eftersom fiskarna fäster sina romsträngar i ruskorna (Nyqvist 2020). FFC och andra 

fritidsfiskarföreningar har visat att denna traditionella restaureringsmetod är effektiv för att öka 

lekframgången hos vårlekande arter. Jyväskylä universitet kommer att genomföra en studie om 

granarnas effekt på lekframgången och resultaten från studien kan tillämpas inom fiskeriområdet. Ifall 

det uppkommer speciella behov att förbättra gäddans bestånd kan det utredas ifall det finns områden 

som lämpar sig för att bilda tillfälliga våtmarker för gäddans lek. I dessa fall skulle rinnande vattendrag 

ledas till växtbeklädda områden vid strandlinjen för att översvämma dessa. Fritidsfiskarnas 

centralorganisation har ett projekt där de anlägger sådana här s.k. gäddfabriker på olika ställen i 

Finland (www.haukitehdas.fi -webbsidan under utveckling). 

Utgående ifrån dessa karteringar har de mest lovande områdena valts ut, vilka kan fungera som 

realistiska restaureringsobjekt t.ex. för en femårsperiod. För övrigt fungerar de listade 

restaureringsåtgärderna i bilaga 3 för att trygga majoriteten av de kommersiellt fiskade arternas 

bestånd.  

Restaureringarna sker i samråd med vattenområdets ägare och 1-3 lekplats/er per år utvärderas och 

vid behov görs det upp en restaureringsplan för dessa. Genomförande av restaureringar är beroende 

av finansiering och tillstånd av markägarna. 

Enligt 11§ i Vattenlagen är det förbjudet att äventyra de naturliga förhållandena i flador eller glon på 

högst tio hektar eller källor eller, någon annanstans än i landskapet Lappland, tjärnar eller sjöar på 

högst en hektar eller rännilar. Enligt karteringarna finns det ett stort antal vattenförekomster som 

uppfyller de definitioner om områden i 11§ i Vattenlagen vars natur och tillstånd är förbjudet att 

äventyra. Mängder av potentiellt viktiga lekområden förstörs idag med muddringar, vilka t.ex. ökar 

vattenflödet och minskar där med vattentemperaturen i många halvslutna vattendrag så som flador 

och glon. En låg vattentemperatur försenar rommens kläckning och minskar överlevnaden och 

tillväxten hos fiskyngel. Vattentemperaturen på lekområdena bör är kritisk för ynglens överlevnad och 

tillväxt (Kuningas m.fl. 2019). Tillståndsprocessen för att få tillstånd att muddra borde skärpas så att 

http://www.haukitehdas.fi/
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konsekvenserna för områdets natur, fiskresurser och fiske redogörs före potentiella tillstånd för 

muddring beviljas.  

 

2.4.6 Plan över utsättning av fisk  

Enligt 74 § i LoF är det tillåtet att plantera ut fisk i ett vattendrag endast om en fiskart eller bestånd av 

en art nämns i nyttjande- och vårdplanen eller godkänts av NTM-centralen. Fiskeriområdet avser 

årligen vårda fiskbestånden genom utsättningar av fiskyngel, genom tillvaratagande, kläckning och 

försträckning av lokala fiskarter, främst sik och lake. Vårdandet av fiskbestånd är den sista åtgärden 

som åtas för att trygga bestånden av ekonomiskt viktiga och hotade fiskbestånd. Betoningen ligger 

alltså på att med restaureringar, röjandet av vandringshinder, förbättrandet av vattenkvalitet, o.s.v., 

säkerställa olika fiskarters livsbetingelser och där med fiskbeståndens livskraft. Storskaliga processer 

så som försurning, eutrofiering och klimatförändringen, vilka fiskeriområdet inte självständigt förmår 

att lösa, medför att vissa utsättningar är oundvikliga för att trygga fiskbestånden över tid. Vid 

planerandet av utsättningar bör det beaktas den utplanterade artens genetiska bakgrund i förhållande 

till det vattendrag den planeras att planteras i. Vid val av stam gäller det även att ta hänsyn till inom  

 

stammen förekommande variationer, så att moderfiskarna som används vid produktionen av yngel har 

ett så brett genetiskt ursprung som möjligt.  Under åren 2010-2020 har sjus arter planterats ut inom 

fiskeriområdet (tab. 2). Malaxsik och lake som är speciellt känsliga för försurning och försämrad 

vattenkvalitet dominerade utsättningarna under förra årtiondet. Utsättningar av gös och havsöring har 

även varit påtagliga inom området, medan bäcköring bara planterats ut i mindre mängder år 2018. 

Regnbåge är en främmande art som används främst inom fiskodlingen i Finska viken, Skärgårdshavet 

och på land. Utplanteringar av arten är lagliga med NTM-centralens lov. Försiktighet bör betonas vid 

utsättningar av arten och den nationella strategin för främmande arter och EU:s förordning om 

främmande arter bör även beaktas i dessa fall. Regnbåge har inte hittills bevisats konkurrera med 

ursprungliga arter i finska vatten, även om det skett på andra håll i Centraleuropa. Baserat på de 

planterade regnbågarnas ålder (2-4 år eller 2-3 somrar gamla) har de planterats ut för att fångas i form 

av fritidsfiske. Alla utsättningar har skett i en damm i Kolnebacken, Malax, förutom en utsättning (57 

individer) år 2014 som ägde rum i Malax å.   

I Österbotten förekommer två älvmynningslekande sikbestånd, Malaxsiken och Larsmosiken, vilka är 

genetiskt unika former av havslekande sik (Leskelä m.fl. 2005). Vid utsättningar av sik har 

Malaxsikstammen dominerat utsättningarna, även i övriga närliggande fiskeriområden och endast ett 

fåtal gånger har Storå sik använts (tab. 3). Moderfiskar av Malaxsiken finns på Vääräniemi 

Art/typ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bäcköring         0,6   

Gös 73 41 39 36 19  20  37 80 51 

Havsöring 67 23 21 33 13  1,3 2,8 12 18 2,4 

Lake 295 395 604 719 867  676  455  1265 

Regnbåge   0,2 0,3 0,4 0,3 0,4  0,4 0,5  

Malaxsik 1390 1504 1846 575 1160  994  46 1447 1075 

Ål           5 

Tabell 2. Utsättningsantal (tusen) av bäcköring, gös, havsöring, lake, regnbåge och Malax sik inom Södra 

Kust-Österbottens fiskeriområde åren 2010-2020. Källa: Egentliga Finlands NTM-central. 
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fiskodlingsanstalt där sikyngel produceras för områdets sikutsättningar. Främst ensomriga men även 

nykläckta sikyngel används i utsättningarna och utsättningstidpunkterna och -densiteterna som 

används varierar beroende på ynglens ålder och övriga faktorer (Salminen & Böhling 2018).  

Gösen planteras ut för att stärka de naturliga bestånden, eftersom gösens potentiella lekområden är 

begränsade inom fiskeriområdet (kap. 2.3.1). Gösens årsyngel växer i naturnäringsdammar före de 

planteras ut. Inom fiskeriområdet har olika insjöstammar av gös använts vid utsättningarna (tab. 3). 

Säisä m.fl. (2010) visade att gösens arvsmassa varierar betydligt mellan havs- och insjöekotypen och 

rekommenderade att dessa två inte korsas. Fiskeriområdet utreder möjligheten att övergå från 

användningen av insjöekotypen till havsekotypen vid utsättningarna av gös.  

Laken hör med siken till de arter vars utsättningar kommer att fortsätta, eftersom det inte finns några 

tecken på att varken försurningen, eutrofieringen eller klimatförändringen kommer att lätta inom en 

förutsägbar framtid. Under år 2010-2019 har både havs- och insjöekotypen använts vid utsättningar 

av lake, av vilka havsekotypen bör användas framöver. Mera forskning krävs kring laken och hur olika 

restaureringsåtgärder påverkar dess lekframgång.  

År 2020 planterads ut ål i nedersta delen av Närpes å och Västerfjärden. Ålyngel erhölls från Egentliga 

Finlands NTM-central. Utplanteringarna fortsätter om möjligt. 

 

Art/ekologisk form Stam 

Bäcköring Karvianjoki 

Gös Lannevesi, Pyhäjärvi, Päijänne, Vanajavesi 

Havsöring Storå 

Lake Sundom 

Regnbåge  
Malaxsik (storvuxen 
havslekande) Malax å, Storå 

Ål Importerad från t.ex. England, Frankrike 

 

Utsättningar av havsöring minskade något under 2010-talet och de har ägt rum vid kusten på ett flertal 

ställen inom fiskeriområdet. Eftersom utsättningarna skett direkt i havet har havsöringarna varit 

mellan 2-3 år gamla, men på senare år två somriga. Endast i ett fåtal fall har hasvöringsrom använts 

och dessa utsättningar har skett i Sarvijoki och Harrström å där Storå-öringstammen använts. Likt havs- 

och insjööring är bäcköring en ekologisk typ av öring. Vid utsättningen 2018 användes två somriga 

bäcköringar som tillhörde Karvianjoki-stammen. De landsomfattande planerna för vård av fiskresurser, 

vilka nämns i 34 § i LoF och åtgärds- och strategihelheterna inom dem, kommer sannolikt att bidra till 

ökade resurser för restaureringsåtgärder i åar och tillhörande tillrinningsområden.  

Flodkräftan klassas idag som starkt hotad (Hyvärinen m.fl. 2019) och den nationella kräftstrategin kan 

medföra utsättningar av flodkräfta i åar, återetablering i vattendrag där arten tidigare förekommit eller 

introduceringar i vatten där den inte tidigare påträffats.  

Tabell 3. Stammar för de arter eller ekologiska former som används vid utsättningarna inom Södra 

Kust-Österbottens fiskeriområde. 
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Inom området bör man utreda vilka fiskarter det lönar sig att sätta ut inom de olika områdena. Sundom 

fiskargille har en kläckningsanläggning för lake i Långskärs fiskehamn, Sundom. Sundom fiskargille och 

Sundom vattendelägarlag upprätthåller verksamheten och ansvarar för driften av 

kläckningsanläggningen. Fiskeområdet kan vid behov ge bidrag för investeringar i anläggningen. 

Årligen kläcks lakrom för utplantering inom området. 

 

2.5. Plan för hur uppföljning av fisket och fiskbestånden skall genomföras  

 

Uppföljningen av fisket och fiskbestånden är av stor betydelse vid uppskattandet om nyttjande- och 

vårdplanens målsättning och delmål uppnåtts. Inom fiskeriområdet bedrivs ett mångsidigt 

kommersiellt fiske av ett flertal arter, vilket underlättar beståndsuppskattningarna av dessa. Antalet 

registrerade kommersiella fiskare är ännu på en förhållandevis hög nivå inom Södra Kust-Österbottens 

Fiskeriområde gentemot flera andra fiskeriområden i Finland, vilket bidrar till att fångsterna är 

tillräckligt stora och konfidensintervallen hålls rimliga för områdets beståndsuppskattningar. 

Förbättringar kan ännu åstadkommas gällande uppskattandet av fritidsfiskets utbredning, fångster och 

fördelning inom fiskeriområdet, samt hur användningen av olika fiskeredskap påverkar köns-, ålders- 

och längdfördelningen av lokala fiskbestånd.  

 

Uppföljning av fisket 

NTM-centralen samlar information om det kommersiella fiskets omfattning, vilket sker dagligen eller 

månatligen, beroende på båtens eller fartygets storlek. Informationen som rapporteras är de 

artspecifika fångstmängderna och fångstansträngningen per redskapstyp. Dessutom räknas antalet 

registrerade kommersiella fiskare (grupp-I och -II) årligen.  

Trots att det kommersiella fiskets omfattning är väl dokumenterat inom fiskeriområdet, är 

kännedomen om fritidsfiskets utbredning minst sagt bristfällig. Fritidsfisket utgör, beroende på 

fiskeriområde, en betydande del av den totala fångstansträngningen och fångsterna. Även om Luke 

följer upp fritidsfiskets utsträckning, är denna information grovt uppdelad i landskap och kan därför 

inte tillämpas för styrandet och reglerandet av fisket lokalt. Övriga utredningar om fritidsfisket har ofta 

bestått av så stora felmarginaler att de inte kunnat tillämpas inom beslutsfattning. Även om det 

förekommer betydande kunskapsluckor gällande fritidsfisket, har det redan tidigare vidtagits åtgärder 

för att minska trycket från det med tidsbestämda fredningsområden eller fiskeförbudsområden.  

Kunskapsbristen kring fritidsfiskets utbredning gäller mer eller mindre samtliga fiskeriområden i 

Finland och fiskeriområdet har endast en begränsad mängd resurser för att själv öka 

informationstillgången om fritidsfisket. Österbottens Fiskarförbund utförde år 2017 en 

webbförfrågning till fritidsfiskare för att utreda hur de fiskar, i vilket syfte och vilka behov och 

förbättringar de vill se inom fiskeriområdena i Österbotten. Denna utredning gav även en bättre bild 

av fritidsfiskets lokala utbredning. Ett relativt enkelt sätt att följa upp fritidsfisket är att samla in 

information om hur många fisketillstånd som fiskelagen och -gillen sålt årligen. Fiskelag och -gillen har 

ingen lagstadgad skyldighet att överlåta denna information. Trots det är uppgifternas överlåtande i 

fiskelagens och -gillenas intresse, så att det totala fisketrycket kan kartläggas så noggrant som möjligt, 

vilket bidrar till mer anpassade styrande- och regleringsåtgärder. Majoriteten av fiskelagen och -gillena 

säljer dock främst fisketillstånd för användningen av nät, vilket bidrar till att det finns begränsat med 
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information om flera andra former av fritidsfiske, så som spöfiske. Inrättandet av spöfisketillstånd 

skulle alltså förbättra kunskapen om fritidsfiskets utbredning ifall informationen om antalet sålda 

tillstånd överlåts till myndigheter. Ifall det är ur rättslig synvinkel möjligt, kunde Forststyrelsen överlåta 

information över hur många personer som betalat fiskevårdsavgiften inom fiskeriområdet. 

Fritidsfiskarnas adress anger dock inte var de utövar fritidsfiske.  

Vid sidan om dessa lokala utredningar och åtgärder för att förbättra kunskapsnivån om fritidsfisket, 

finns det ett flertal åtgärder som kan åtas på nationell nivå. Som exempel finns det mobilapplikationer 

som fritidsfiskare kan använda för att rapportera om sina fångster och fiskeområden. På många håll 

används även applikationer för att markera ut områden där fiskare setts till eller kontrollerats. I 

samband med detta kunde fiskeövervakarna även göra förfrågningar om fritidsfiskarnas fångster. 

Fiskevårdsavgiften kunde bestå av en pantsumma som återbetalas till personen efter att denne i slutet 

av året angett sina fiskeområden och fångster. Idag gäller fiskevårdsavgiften 18-64 åringar. För att öka 

jämlikheten och precisionen för fritidsfiskets omfattning, kunde riksdagen med en lagförändring införa 

fiskevårdsavgiften även för 65 år fyllda.  Detta skulle även bidra till att de från fiskevårdsavgifter 

insamlade medlen skulle öka, t.ex. för restaureringsåtgärder. 

Villkoren för utövandet av kommersiellt fiske och fiskeguidning är idag olika, trots att bägge yrkesgrupp 

utnyttjar samma naturresurs. Medan kommersiella fiskare behöver t.o.m. dagligen rapportera om 

fångster, har fiskeguider ingen dylik plikt. Dessutom behöver fiskeguider endast rapportera om 

kunddygn från tillfällen där fiskeguidning utövats med NTM-centralens tillstånd. Det finns alltså ingen 

säkerställd uppfattning om fiskeguidesverksamhetens omfattning och inverkan på fiskbestånden.  

Rapporteringsskyldigheterna behöver alltså likställas så att de är de samma för alla yrkesgrupper som 

utnyttjar fiskbestånden. Läget är det samma inom samtliga fiskeriområden och förändringen bör alltså 

ske på riksomfattande nivå. Med en förändring skulle jämlikheten öka, vilket kunde medföra positivare 

attityder mot myndigheter och där med ett bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper, som i 

slutändan nyttjar hela fiskerinäringen.  

 

Uppföljning av fiskbestånden 

Fiskbestånden uppskattas utgående från kommersiellt fångstdata och bestånds-uppskattningarna är 

därför mer exakta för de arter som det fiskas mest av, t.ex. abborre och sik. I och med att det 

kommersiella fisket avtagit över en längre tid, finns det en risk att det minskande fisket inte ger upphov 

till tillräckliga fångstmängder för beståndsuppskattningar. Inom Södra Kust-Österbottens 

Fiskeriområde är dock fiskarkåren ännu relativt livskraftig och omedelbara åtgärder behöver inte vidtas 

för att trygga informationstillgången om fiskbestånden. Oberoende det kommersiella fiskets tillstånd, 

är det av stor betydelse att öka informationen om fritidsfiskets omfattning för uppskattningar av 

fiskbestånden och den totala fångstansträngningen. En större kännedom om fritidsfiskets omfattning 

möjliggör ett mer precist styrande av fisket men även bestämmandet av mer skräddarsydda 

regleringsåtgärder för att trygga fiskbestånden. Styrande- och regleringsåtgärder vilka tillämpas inom 

fiskeriområdet är minimimått, maskstorlekar och inrättandet av fiskeförbud eller fredningsområden. 

Fångstkvoter eller regleringar gällande fångstansträngning används inte, eftersom det kommersiella 

fisket och fritidsfisket riktar sig mot samma arter. I dag används endast kvantitativa mått på 

fiskbestånden. Ifall det vidtas nya regleringsåtgärder för att höja fiskbestånds medellängd, bör även 

dessa bestånds medellängd följas upp över tid. På detta vis går det att bedöma om regleringsåtgärder 
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haft en önskad effekt. Med att reglera användningen av vissa fiskemetoder eller bragder, vilka selektivt 

fångar vissa åldersklasser eller storlekar på fisk, går det att påverka lokala populationers köns-, längd- 

eller åldersfördelning. Möjliga förändringar i beståndens särdrag kunde även följas upp till följd av 

inrättade regleringsåtgärder.  

Fiskeguider har ingen skyldighet att rapportera om sina fångstmängder fr.o.m. 2019. Som för 

uppföljningen av fisket, kunde fiskeguiders fångstdata tillämpas för att uppskatta lokala bestånd av 

olika arter som fiskeguidningen riktar sig till. För att trygga utövandet av sin näring, bokför oftast 

fiskeguider fångstmängderna från olika områden, till vilka de återkommer med regelbunden basis. 

Fiskeguiderna besitter alltså fångstdata över tid från mindre områden, vilket kan tillämpas vid behov 

för att vidta lokala regleringsåtgärder.  

Analysmetoder inom bioinformatik kan åstadkomma mycket specifik information om fiskbestånd 

utgående ifrån vattenprov. Dessa metoder är även nyttiga för att uppskatta bestånden av mer sällsynta 

arter, eller sådana arter som inte fångas med kommersiella fiskeredskap. Användningen av metoderna 

följs upp över tid och fiskeriområdet överväger användningen av dessa ifall de tillämpas allmänt 

framöver.  

 

 

3. Plan för åar och större sjöar  
 

3.1. Beskrivning och åtgärdsförslag för åar 

 

Rinnande vattendrag  

I områdets norra halva finns Solf, Toby, Malax, Petalax och Harrström å (fig. 18). Utmärkande för dessa 

är att rensningsarbeten utförts eller planeras inom deras tillrinningsområden. I samband med 

rensningarna har ett stort antal sjöar och våtmarker torrlagts. Detsamma gäller för områdets bäckar: 

Narnesjöbäck, Strömkvarnbäcken, Strömsbäcken, Porsbäcken, Innerfjärdsdiket, Storbäcken och 

Träskdiket. I södra delen av fiskeriområdet är det största rinnande vattendraget Närpes å, varefter 

följer Kalaxbäcken, Västerbäcken och Töjby å. Utmärkande för dessa vattendrag är att de har rensats 

och att de få sjöar, som funnits har därmed försvunnit.  
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Vattenkvalitet 

Alla åar inom planeringsområdet är eutrofierade närmast från den diffusa belastningen, vilket beror 

t.ex. på skogsdikningar, torvtäkt, täckdikning, avrinning från åkermark och pälsdjursfarmer. 

Pälsdjursfarmernas antal har dock minskat betydligt inom området fr.o.m. 1980-talet. Den sura 

urlakningen från torrlagda alunjordsområden gör att åarna tidvis är sura. De allvarligaste försurni-

ngsproblemen uppstår under vår- och höstflödet i de mellersta och nedre loppen av vattendragen. 

Värst utsatt för försurning torde vara Solf å, där hela ån är mer eller mindre konstant sur. För att 

hämma försurningen används kalkning inom åar, vilket innebär att kalkstenar läggs i de strömmande 

partierna. Kalkningen har gett goda resultat i Harrström å och Malax å. Fiskeriområdet äger även en 

kalkningsmaskin som kan utsöndra önskade koncentrationer av kalk och som kan flyttas till olika 

områden enligt behov. Den bästa vattenkvaliteten för närvarande är Harrström ås övre lopp, som inte 

rensats eller nämnvärt påverkats av dräneringar och Petalax å, där inga rensningar i själva åfåran har 

gjorts sedan 1960-talet. 

 

Figur 18. Södra Kust-Österbottens största åar och naturliga sjöar. Över 1 ha stora sjöar 

visas i kartan. 
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3.1.1 Malax å 

Vattenkvalitet 

Ekologiska tillståndet är otillfredsställande i Malax å (Finlands miljöcentral 2019). Malax å lider av såväl 

försurning som eutrofiering. Försurningen beror på skogsdikningar i tillrinningsområdet, varav 

ekologiska statusen är dålig t.ex. i Långåminnebäcken som är en bifåra till Malax å. Försurningen har 

inte avtagit över tid, utan varierar från år till år beroende på den årliga nederbörden och möjliga 

översvämningar. Eutrofieringen av ån har gynnats av diffus belastning i.o.m. täckdikning i närliggande 

områden. Åren 1999-2002 rensades och restaurerades huvudfåran av ån för att minska risken för 

översvämning respektive öka fiskbestånden.  

 

Fiske och fiskbestånd 

Kommersiellt fiske utövas i Malax åmynning (fig. 10). Restaureringen av ån minskade tillfälligt 

fiskbestånden under början av 2000-talet, vilka ökat efter det. Detta trots att mycket essentiell 

vattenvegetation var borta från tidigare rensningar av ån. År 2007 bekräftades att yngelfångsterna 

hade repat sig till samma nivå som före restaureringen. I ån leker abborre, gädda, mört, braxen och 

stäm. Från provfisken i Malax å och tillhörande åmynning fångades ovannämnda arter förutom stäm, 

men även löja, gärs, storspigg, småspigg, nors, ruda och stubb. I ån finns en bottendamm som kan 

tidvis utgöra ett vandringshinder för fisk. 

Målsättningar 

Fiskbestånden och artmångfalden ökar i ån. Bottendammen i ån begränsar inte fiskarnas vandring. 

Vattenkvaliteten i ån förbättras över tid. Vattenvegetationen återetablerar sig och skapar där med 

gynnsamma lekförhållanden för fisk. Långtidseffekterna av restaureringen år 2000 kartläggs.  

Åtgärdsförslag 

Provfiske och bestämmandet av åns yngelproduktion för att kartlägga restaureringens inverkan på 

fiskbestånden. Fiskarnas vandring längs med ån tryggas med att planera och bygga en trappa vid åns 

bottendamm. Försurningen lindras med kalkning och vattenkvaliteten förbättras överlag med mer 

hållbara processer inom skogsindustrin och jordbruket. Genom att undvika grova rensningar 

möjliggörs att vattenvegetation kan återetablera sig i ån.  

 

3.1.2 Närpes å 

Vattenkvalitet 

Den största av kustens rinnande vattendrag, Närpes å, regleras med en konstgjord bassäng i övre 

loppet. Vidare belastas den av, förutom bassängvatten, jordbruk, bosättning och diverse dräneringar. 

Närpes å utmynnar i Västerfjärden som uppdämdes på 1970-talet för att fungera som en råvattenskälla 

för Metsä-Botnias cellulosafabrik. Ekologiska tillståndet i Närpes å och Västerfjärden är 

otillfredsställande. Vidare har större delen av huvudfåran och bifårorna rensats. Vattnet i Närpes å har 

höga färgvärden och höga halter av fast substans. Vidare är halterna av kväve och fosfor höga. 

Syrevärden har varit acceptabla medan pH-värden under vår- och höstflödet kan sjunka till låga värden 
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(< 5 hösten 2019/EPOELY). Orsaken till surheten är sannolikt dräneringar i sura jordar i 

tillrinningsområdet. 

Fiske och fiskbestånd 

År 2019 gjordes en förfrågan till fritidsfiskare om användningen av Närpes å och Västerfjärden som en 

del av en fiskeriekonomisk samkontroll för Närpes ås avrinningsområde (Westermark & Vuoksenvaara 

2020). Förfrågan visade att fiskare i Västerfjärden bedrev främst spinnfiske, mete och pilkfiske. 

Abborre och gädda fångades överlägset mest av fiskarterna. I utredningen uppskattades det att 90 

fritidsfiskare besökt Västerfjärden under år 2019. Fisket i Närpes å var däremot mycket småskaligt och 

det uppskattades att endast ett fåtal personer fiskat inom ån under år 2019. I Närpes å användes nät, 

pilke, mete, spinnfiske, katsa och fluga i så gott som samma utsträckning. Före invallningen av 

Västerfjärden var ån en viktig lekplats för abborre, gädda, mört, lake, nors och braxen. Av dessa arter 

dominerar abborre åns fiskbestånd och populationens längdfördelning är relativt jämn (Westermark 

& Vuoksenvaara 2020). Övriga arter som förekommer i ån är sik, nejonöga, gärs, ruda, id, stensimppa, 

öring och harr. Vid elfiske 2019 fångades öring i 3 av 4 provfiskeplatser (Westermark & Vuoksenvaara 

2020).  

Flodkräftor fiskades kommersiellt ännu på 1970-talet i Lillån varifrån de senaste observationerna av 

flodkräfta är från 1980-talet. Signalkräfta förekommer inte i ån. Numera påträffas flodkräftor endast i 

ett av biflödena i Horo i kommunen Östermark (Kyroälvs Fiskeriområde). För att t.ex. återskapa ett 

kräftfiske i Lillån utfördes under åren 2006-2008 restaureringar och utplanteringar av flodkräftor 

(vuxna och könsmogna individer samt yngel), öringsyngel och harryngel. I restaureringsarbetet tillades 

stenar och vallar i forsarna för att öka flödet till en mer gynnsam hastighet. Därtill skapades 

lekgrusbäddar för öring och harr och tillades höjor som skyddsplatser för fisk och flodkräftor. 

Resultaten från utsättningarna och restaureringarna var varierande. Idag finns det ett bestånd av 

havsöring i Lillån som också återvänder till ån för att leka. Harr påträffas ännu, men i en mycket mindre 

utsträckning, medan karteringar av flodkräftor inte gett något resultat. Idag restaureras lekgropar i 

Lillån med Hartijokimetoden och renoveras bottendammar för att förbättra havsöringens lekframgång. 

Under hösten 2020 steg havsöringen framgångsrikt till Lillån och verkade använda sig av de 

restaurerade lekgroparna. För att trygga öringsynglens överlevnad har ett intensifierat gäddfiske 

utförts i ån och jakt av mårdhund och mink ägt rum i närområdet. Tyvärr är tjuvfiske allmänt intill 

Västerfjärdens fiskled och längs med Närpes å och Lillån. De sårbara laxfiskbestånden övervakas idag 

endast på frivillig basis, vilket borde åtgärdas för att minska risken för tjuvfiske. 

I vallen till Västerfjärden finns en båtsluss som också fungerar som en fiskled, genom vilken fisk kan ta 

sig till ån. Fiskleden har dock inte fungerat optimalt, dessutom har tekniska problem medfört långa 

tider som hissen varit ur bruk, så som största delen av år 2019. För att förbättra fiskarnas vandring 

mellan havet och ån erhöll fiskeriområdet finansiering av Södra Österbottens NTM-centralen år 2020 

för att utreda och planera fiskledsalternativ. Av de olika alternativen valdes det att förbättra den 

nuvarande fiskleden. Utrednings- och planeringsarbetet räckte från april-november 2020 och den nya 

fiskleden är meningen att tas i bruk under våren 2021. 

Målsättningar 

Den förnyade fiskleden bidrar till att så många fiskarter som möjligt når Västerfjärden och Närpes å. 

Kännedomen ökar om de fiskbestånd som påträffas i området. Flodkräftan återetableras och bildar 

livskraftiga bestånd. Havsöring och harr bildar etablerade bestånd i ån och fiskeövervakningen sker 
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mer professionellt än i dagens läge. Vattenkvaliteten förbättras på ett grundläggande sätt från 

nuvarande nivå. Vattenvegetationens utbredning ökar över tid.  

Åtgärdsförslag 

Den förnyade fiskleden följs upp för att se om den förbättrat stigandet från havet till Västerfjärden. 

Vandringsfiskarnas bestånd karteras. Flodkräftan återetableras i Lillån och möjligtvis andra biflöden till 

Närpes å. Utsättningar av havsöring och harr och restaureringarna fortsätter i ån för att trygga dessa 

arters bestånd. Fiskeövervakningen görs mer professionell med att ansöka om finansiering för 

ändamålet. Kalkning vidtas vid behov för att minska försurningen. Mer ekologiskt hållbara processer 

betonas i jordbruket, skogsvården och hanteringen av avfallsvatten från glesbebyggelsen. Med att 

undvika rensningar kan vattenvegetation återta de livsmiljöer och funktioner i ån som upprätthåller 

livskraftiga fiskbestånd. Bland annat vattenvegetationen bidrar till att de ursprungliga hydrologiska 

förhållandena återskapas i ån, vilket i sin tur minskar på vattenflödets hastighet och ansamlingen av 

organiskt material i vattenmassan.   

 

3.1.3 Harrström å 

Vattenkvalitet 

Ekologiska tillståndet är otillfredsställande i Harrström å. Eutrofieringen är den huvudsakliga orsaken 

till åns svaga vattenkvalitet. Täckdikningar vid intilliggande åkrar och pälsdjursfarmer bidrar till 

merparten av näringsutsläppen i området. Ån lider dock inte av en lika omfattande försurning jämfört 

med flera andra åar inom fiskeriområdet, vilket delvis beror på att åns avrinningsområde har en hög 

sjöprocent (6,2 %) till följd av att Hinjärv ligger i närheten. Försurningen har även hållits på en relativt 

stabil nivå över tid, vilket indikerar att varierande nederbördsmängder inte påverkat försurningen i en 

lika hög grad som inom flera andra närområdets åar. Rensningar har ägt rum i ån under slutet av 1960- 

och början av -70-talet.  

Fiske och fiskbestånd 

Fiskeförbud förekommer i åmynningen. Kommersiellt fiske (fig. 10) och fritidsfiske utövas intill 

åmynningen och allmänt i närliggande havsområde. I ån leker abborre, gädda, mört, id, braxen och 

lake. I ån förekommer bäcköring och av vandringsfiskar förekommer åtminstone havsöring. I och med 

rensningarna 1968-1971 försvann flodkräftorna i åns övre lopp. Med utsättningar har detta bestånd 

återetablerats i ån. Signalkräftor förekommer inte i ån. Bäcköringar har även planterats ut i ån för att 

stärka det naturliga beståndet och fiske av bäcköring och flodkräfta är förbjudet tills den 1.6.2023, för 

att etablera ett livskraftigt bestånd. 

Målsättningar 

Vandringsfiskar och kustnära arter använder sig av ån som lek- och levnadsområde i en större 

utsträckning än hittills. Flodkräftans och bäcköringens bestånd tryggas. Vattenkvaliteten i ån förbättras 

från nuvarande nivå. Ån har varit relativt opåverkad av mekaniska störningar så som rensningar under 

senare år och förblir så även framöver.  
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Åtgärdsförslag 

Vattenkvaliteten förbättras med speciell hänsyn till begränsandet av näringsämnenas avrinning inom 

jordbruket och pälsdjursnäringen. Försurningen hämmas i tillrinningsområdet med åtgärder inom 

skogsindustrin. Resultaten av vidtagna utsättningar av flodkräfta och bäcköring följs upp över tid och 

om bestånden verkar svaga kan nya utsättningar planeras för dessa arter. 

 

3.1.4 Solf å, Toby å och Vasa Södra Stadsfjärd 

Vattenkvalitet 

Ytvattnets ekologiska status är otillfredsställande i Toby å och dålig i Solf å (Finlands miljöcentral 2019). 

Vattenkvaliteten i åarna påverkas av en påtaglig försurning, speciellt i Solf å, men även av 

eutrofieringen som förstärkts i.o.m. avrinningen av näringsämnen från närbelägna områden. Trots 

dessa åars svaga ekologiska status finns det tecken på att försurningen, åtminstone i Toby å, minskat 

över tid (Södra Österbottens NTM-central). Solf å och Toby å mynnar ut i Vasa Södra Stadsfjärd, som 

är en stor (1600 ha), grund och rätt så isolerad vik. Därmed är viken känslig för belastning, både när 

det gäller näringsämnen och belastning kopplad till sura sulfatjordar i avrinningsområdet. 

Fiske och fiskbestånd 

Kommersiellt fiske utövas i Stadsfjärden (fig. 10). Stadsfjärden i Vasa är det mest betydelsefulla 

lekområdet för abborre i Finland (VELMU 2007-2014). Under de senaste 10 åren har vattenmiljöns 

tillstånd märkbart förbättrats från att tidigare ha lidit av försurning orsakat av surt vatten som runnit 

ut i fjärden från de två åarna. Den fiskeriekonomiska betydelsen har därför markant ökat i området 

och Stadsfjärdens lekområde producerar abborre för en stor del av Kvarkenregionen. Fritidsfisket 

(nätfiske, handredskapsfiske, pilkfiske) har varit stort under de senaste åren på grund av det starka 

abborrbeståndet. Vasa stad har under de senaste åren sålt fritidsfisketillstånd för användning av totalt 

470-520 nät årligen, samt beviljat två tillstånd för kommersiella fiskare i grupp 1 och fem tillstånd för 

kommersiella fiskare i grupp 2. Två fiskeguider är verksamma på området.  

Fritidsfiske utövas sannolikt till en viss mån i åarna. I åarna förekommer bl.a. abborre, gädda och 

mörtfiskar. Kräftor förekommer sannolikt inte i åarna. 

Skarvkolonin på Juckasgrynnan i Södra Stadsfjärden är det största hotet mot abborrbeståndet som 

leker i fjärden och för abborrfisket i området. Därav erhöll fiskeriområdet även tillstånd att begränsa 

skarven (beskrivet i 2.4.2 Utvecklingsåtgärder för fiske). 

 
Målsättningar 

Solf å och Toby å återfår sina ursprungliga karaktärsdrag. Detta gäller såväl åarnas fysikalisk-kemiska, 

hydrologiska och biologiska egenskaper. Med att förbättra åarnas vattenkvalitet kan vandringsfiskar 

använda sig av dessa vattendrag och kustnära arter gynnas vid åarnas mynningar med förbättrade 

levnads- och lekmiljöer. Då åarnas status förbättras ökar även viljan till deras nyttjande, vilket regleras 

på ett hållbart sätt. 

Åtgärdsförslag 

Fortsatt reglering av skarvbeståndet i Södra Stadsfjärden genom äggoljning. 
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Fiskeförbud/fredning av Södra Stadsfjärden under abborre lektid (t.ex. 15.3-31.5), även förbud mot 

allmänna fiskerättigheter. 

Återställandet av åarnas ursprungliga karaktärsdrag. Försurningen minskar med kalkning och 

restaurerande åtgärder i åker, skogs- och torvmarker. Minskandet av näringsämnenas avrinning och 

en regelbunden uppföljning av vattenkvaliteten, med vilka det går att bestämma om vidtagna åtgärder 

påverkat vattenkvaliteten positivt.  

 

3.1.5 Petalax å 

Vattenkvalitet 

Vattenkvaliteten i Petalax å är otillfredsställande. Statusen beror främst på eutrofieringen och 

försurningen. Petalax å rinner igenom ett kluster av täckdikad åkermark utan buffertzoner med 

växtlighet. Intill ån finns även ett flertal pälsdjursfarmer som medför ytterligare näringsbelastningar 

till ån. Skogsdikningar i tillrinningsområdet har under årens lopp bidragit till försurning av ån. Under 

2010-talet har försurningen hållits på en relativt stabil nivå, även om årliga fluktuationer förekommer. 

Rensningar av ån har ägt rum under flera årtionden, vilket påverkat dess hydrologi. 

Naturskyddsområdet i Petalax åmynning förhindrar i en viss utsträckning omformandet av 

mynningsområdet.  

Fiske och fiskbestånd 

Kommersiellt fiske utövas inte i åmynningen (fig. 10), sannolikt p.g.a. den svaga ekologiska statusen 

och dess effekter på fiskbestånden. Av de kustnära arterna leker abborre, gädda och sannolikt mört i 

merparten av ån och dess förgreningar. Under tidigare årtionden har även braxen, id och lake 

konstaterats leka i ån, men dikningarna under 1980-talet och dess följder på vattenkvaliteten har lett 

till att dessa arter försvunnit från ån. Försurningen är inte lika omfattande i jämfört med flera andra 

åar inom området och leken störs där med inte i samma grad av försurningen.  

Målsättningar 

Vattenkvaliteten förbättras från nuvarande nivå och en regelbunden uppföljning av vattenkvaliteten 

gör det lättare att bedöma åns tillstånd och åtgärders effekter. Försurningen och 

metallkoncentrationerna ökar inte från vad de är idag utan snarare minskar. Rensning av ån undviks. 

Med dessa åtgärder förbättras fiskars levnads- och lekmiljöer i ån och förgrenande vattendrag. Arter 

som tidigare förekommit i vattendragen återvänder till ån.  

Åtgärdsförslag 

Näringsbelastningen minskar med åtgärder i jordbrukets och pälsdjursnäringens processer. Då 

avrinningen av näringsämnen avtar, minskar även åns igenväxt, vilket i sin tur minskar behovet för 

rensningar. Kalkning vidtas för att minska försurningen. Med att avstå ifrån dikningar i 

avrinningsområdet minskar även risken för ökad försurning. 
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3.2 Beskrivning och åtgärdsförslag för sjöar 

 
Inom området finns södra Österbottens största insjö, Hinjärv, samt ett antal mindre sjöar inom Malax 

t.ex. Unjärv, Nojärv och Majors träsk (fig. 18). Västerfjärden i åmynningen till Närpes å är den näst 

största sötvattensförekomsten inom fiskeriområdet med en yta på ca 250 hektar, men räknas inte med 

i fiskeriområdets största sjöar (fig. 18), p.g.a. att viken artificiellt avsnörts från havet. I de övriga 

kommunerna är insjöarna fåtaliga och små. Majoriteten av sjöarna är odugliga för kommersiellt fiske, 

vilket delvis beror på att de flesta är för små och inte upprätthåller tillräckligt starka fiskbestånd, men 

även p.g.a. att flera sjöar är för grunda, lider av eutrofiering och försurning. Av sjöarna i området är 

Stenträsket i Malax och Kalvskärsträsk på Bergö de som är mest påverkade av försurningen. Även 

Unjärv i Malax ligger i riskzonen. Ett kommersiellt fiske av kräftor är möjligt att utveckla i områdets 

större sjöar så som Hinjärv och de sjöar som inte lämpar sig för kommersiellt fiske kunde stöda ett 

småskaligt fritidsfiske. I dessa fall kunde samtillståndsområden inrättas i sjöar som lämpar sig för 

fritidsfiske och vars ägarstruktur inte är för splittrad.  

Utöver sjöar, finns det ca 1500 mindre vattentäkter (< 1 ha) inom fiskeriområdet vilka kunde fungera 

som utmärkta lekområden, trots att de inte lämpar sig för någon typ av fiske. Majoriteten av dessa 

mindre vattentäkter finns i skärgården eller i dess direkta närhet. Fördelen med vattentäkterna i 

skärgården är att de i medeltal ligger närmare havet och restaureringsåtgärder är där med enklare att 

vidta än för vattenförekomster på fastlandet, där flera mindre vattendrag kan vara involverade och i 

behov av restaurering för att möjliggöra fiskens lek inom dem. Dessutom är de mindre 

vattenförekomsterna i skärgården sannolikt mindre påverkade av försurning och näringsbelastning i 

jämförelse med vattendrag av motsvarande storlek på fastlandet. Nedan finns presenterat mer 

detaljerad information om några av fiskeriområdets större sjöar.  

 

3.2.1 Hinjärv träsk 

De västra delarna av Hinjärv ägs av Harrström fiskelag, de östliga av Överträsk skifteslag, och en liten 

del av sjöns sydvästra del hör till Töjby fiskelag Den södra halvan av sjön består av ett 

naturskyddsområde. 

 

Vattenkvalitet 

Hinjärv, som är den största insjön i södra Österbotten, är starkt belastad av bosättningen och de 

verksamheter som bedrivs runt sjön. Ekologiska statusen i sjön är måttlig. Belastningen från dessa 

bidrar till igenväxning och att syrebrist uppstår under vintrar med låg vattennivå. Från och med 1970-

talet har sjöns vattennivå reglerats m.h.a. en damm i Harrström å och sedan 1980-talet har det funnits 

en fisktrappa till sjön. Vattenståndet är så lågt att fisk lyckas endastat stiga till sjön under år med 

översvämningar, till följd av vilket en ny fisktrappa inrättades år 2018 för att förbättra möjligheterna 

för fisk att stiga till sjön.  

Fiske och fiskbestånd 

Gösen är fredad i Hinjärv årligen den 15.6 - 15.7 och minimimaskvidden för nät är 55 mm. Ovannämnda 

fiske- och skifteslag säljer fisketillstånd till sina områden, vilket innefattar Hinjärv. Fiskar som 

förekommer i sjön är abborre, gädda, gös, björkna, lake, mört, ruda, braxen och id. Flodkräfta och 
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konstgjorda bon har planterats respektive applicerats i sjön åren 2018 och 2019. För att trygga 

beståndsutvecklingen av flodkräfta är kräftfiske förbjudet i Hinjärv fram till den 1.6.2023. 

Målsättningar 

Fisk- och kräftbestånden förvaltas på ett hållbart sätt så att ett livskraftig kommersiellt fiske och 

fritidsfiske kan utövas i sjön. Vattenkvaliteten förbättras vilket även stöder delmålet om livskraftiga 

fiskbestånd.  

Åtgärdsförslag 

Verksamheter inom tillrinningsområdet ses över så att de belastningen till Hinjärv så lite som möjligt. 

Utsättningar av flodkräftor följs upp över tid för att bestämma hur återetableringen lyckats. Den nya 

fisktrappan följs upp för att bestämma om artmångfalden och mängden fisk som stiger till sjön ökat. 

pH-mätningar under lektiden borde utföras i sjön. 

 

 

3.2.2 Majorsträsk 

Vattenkvalitet 

Majorsträsk och bredvidliggande Öjfjärden har med naturlig succession avsnörts från havet. Sjön 

belastas av dräneringar i närområdet där kalhyggen utförts och jordbruk bedrivs. Sjöns ekologiska 

status har inte klassificerats. År 2019 var sjöns pH 6,5, vilket motsvarar de mätvärden som åstadkoms 

under 1990-talet.  

Fiske och fiskbestånd 

I sjön förekommer inget kommersiellt fiske, men möjligtvis ett mycket småskaligt fritidsfiske. Gädda 

påträffas i sjön, men förekomsten av övriga arter har inte fastställts. 

Målsättningar 

Återskapa den fiskeriekonomiska betydelse Majors träsk tidigare haft, t.ex. som lekområde för 

vårlekade fisk.  Förbättra sjöns vattenkvalitet. 

Åtgärdsförslag 

Om möjligt, kan de vattendrag restaureras som tidigare upprätthållit en kontakt mellan havet, 

Öjfjärden och Majorsträsk, för att låta vårlekande fisk stiga till och leka i dessa vattenförekomster. 

Utredningar av pH i Majorsträsk under lektiden. Minskandet av belastningskällor i sjöns 

tillrinningsområde. 

 

 

3.2.3 Nojärv 

Vattenkvalitet 

Nojärv belastas av närområdets skogsdikningar och sänkningen av sjöns vattennivå. Sjöns ekologiska 

status har inte klassificerats. Sjön lider inte av försurning från sura alunjordar, utan sjöns något låga pH 

beror på humussyror. Sjön är ansluten till Petalax å via Krokån.  
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Fiske och fiskbestånd 

Det finns ingen tillgänglig information om vare sig fiske eller fiskbestånd i sjön. 

Målsättning 

Information om sjöns fiskbestånd samt de arter som stiger till sjön och använder det som lekområde. 

Fisk kan problemfritt stiga till och från sjön. 

Åtgärder 

Provfisken i sjön och Krokån. Röjning av möjliga hinder i Krokån.  

 

 

3.2.4 Mellanfjärden 

Vattenkvalitet 

Sjöns ekologiska status har inte klassificerats. Sjön påverkas i en mindre omfattning av jord- och 

skogsbruk och bosättning än övriga sjöar inom fiskeriområdet. Sjöns pH var neutralt år 2019. Sjön är 

ansluten till havet via en ca 40 m lång bäck och ett förhållandevis jämnt vattenutbyte mellan sjön och 

havet förklarar delvis sjöns mildare belastning. Till följd av sjöns närhet till havet kan salthalten tidvis 

stiga i sjön. Bäcken till sjön har stenlagts och vass har rensats vid sjöns utlopp för att förbättra fiskarnas 

möjlighet att stiga till sjön. I skrivande stund finns inga vandringshinder i bäcken.  

Fiske & fiskbestånd 

En del av Mellanfjärden samt en del utanför, sammanlagt 34 ha i Nämpnäs omfattas av fiskeförbud 
mot handredskapsfiske fastställt av Egentliga Finlands NTM-central. Förbudet gäller årligen 1.3 – 31.5 
fram till år 2021 (Dnr: VARELY/2967/5710/2016). Abborre, gädda och mört förekommer i sjön medan 
braxen och id försvunnit. Lake leker utanför bäckmynningen. Mellanfjärden uppskattas som det 
viktigaste lekområdet i Nämpnäs.  
 
Målsättning 

Mänskliga inverkan på sjöns tillstånd hålls låg. Restaureringsåtgärders inverkan på fiskars lekframgång 

redogörs. 

Åtgärder 

Vattenkvaliteten följs upp över tid. Provfisken eller karteringar av romsträngar i sjön beskriver om 

restaureringsåtgärder ökat fiskars användning av sjön under leken. Fiskeförbudet i Mellanfjärden 

fortsätter 2022. 

 

3.2.5 Mamreträsket 

Vattenkvalitet 

Sjöns ekologiska tillstånd har inte klassificerats. Intill sjön finns bosättning och kalhyggen har 

genomförts nyligen i området. Dikesrensningar har planerats för området, men det finns inga uppgifter 

om de utförts eller ej. Skogsträsk leder till sjön och alun-jordar påverkar därmed sjöns pH, vilket legat 

kring 6 sedan 1980-talet. För övrigt har inte sjöns vattenkvalitet förändrats över tid.  
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Fiske och fiskbestånd 

Det finns inga uppgifter om fiske utövas i sjön. I dagens läge kan inte fisken stiga från Strömbäcken till 

sjön. I Strömbäcken leker abborre, gädda och mört.  

Målsättningar 

Fisk lyckas att stiga till sjön för att leka. Vattenkvaliteten förbättras över tid.  

Åtgärdsförslag 

Utredning om det är möjligt med restaureringar att återskapa en kontakt mellan Strömbäcken och 

Mamreträsket. Vattenkvaliteten följs upp över tid och nödvändigheten av dikningar och rensningar 

övervägs i tillrinningsområdet.  

 

 

3.3 Skyddsplan för flodkräftan och bekämpandet av signalkräftan 

 

Flodkräftan klassas i dagens läge som starkt hotad (Hyvärinen m.fl. 2019). Detta beror främst på 

signalkräftan och dess tendens att sprida kräftpesten. Signalkräftan klassas som en invasiv art. Till följd 

av flodkräftans svaga utsikter har en nationell kräftstrategi (2019-2022) utarbetats, där åtgärder för 

att stärka flodkräftans bestånd presenteras, så som åtgärder för att bekämpa signalkräftan och dess 

spridning. Enligt strategin bör samtliga fiskeriområden utarbeta en skyddsplan för flodkräftan som 

ingår i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. Österbotten tillhör strategins skyddsområden, vilket 

betyder att flodkräftsbestånden bör tryggas och stärkas inom dem. 

Inom fiskeriområdet finns bekräftade förekomster av flodkräfta i Harrström å, Lillån och Hinjärv, men 

det är möjligt att flodkräfta förekommer i flera vattentäkter än dessa, vilket beror på att kännedomen 

om olika bestånd är bristfällig för majoriteten av områdets sjöar och åar. Signalkräftan finns inte i 

ovannämnda vattenförekomster, det utesluter dock inte möjligheten att signalkräftan kan finnas inom 

fiskeriområdet. För att förbättra kännedomen om flodkräftan och signalkräfta bör provfisken utföras 

inom sjöar och åar där dessa arter kan förekomma, antingen på basis av vattenförekomsternas 

egenskaper eller obekräftade uppgifter. Med att öka kunskapen om kräftornas utbredning är styrande- 

och regleringsåtgärdernas skala bättre dimensionerade till behovet att skydda flodkräftan. 

Flodkräftans bestånd kan tryggas med följande åtgärder: 

Signalkräftan 

Det är förbjudet att plantera ut signalkräfta. Bekämpandet av signalkräftan och begränsandet av dess 

spridning kan åstadkommas med att informera allmänheten om dess skadliga inverkan genom att 

sprida kräftpesten. Detta gäller såväl illegala utplanteringar som desinficeringen av kräftmjärdar och 

andra tillbehör vilka flyttas från ett vattendrag till ett annat, vilka därmed kan fungera som vektorer 

för kräftpestens spridning. Om signalkräfta påträffas i något vattendrag bör den bekämpas till den grad 

det är fysiskt och till resurserna möjligt. Fiskeriområdet följer övriga åtgärder i den nationella 

kräftstrategin för att motarbeta potentiella förekomster av signalkräfta inom området. Med jakt av 

t.ex. främmande arter så som mårdhund och mink minskar risken för att dessa och andra arter fungerar 

som vektorer för kräftpestens spridning.  
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Stärkandet av flodkräftans bestånd 

Flodkräftans bestånd kan tryggas med att stärka populationer i vattendrag där den påträffas, 

återetablera den i vattendrag där den tidigare funnits eller med att introducera den i områden där den 

inte förekommit tidigare. Vattenägarens kännedom är av stor betydelse för att hitta 

vattenförekomster där flodkräftor tidigare påträffats, inom vilka återetableringar kan planeras. 

Riktlinjer i den nationella kräftstrategin gällande vattenområdenas särdrag där flodkräftor antingen 

återetableras eller introduceras följs. Vid introducering av flodkräftor är det viktigt att vattendragen 

ligger så långt borta som möjligt från kända vatten med signalkräftor, så att en möjlig spridning av 

kräftpesten från dessa vattendrag är så liten som möjligt.  

Förbättrad vattenkvalitet 

Minskandet av belastningen och förbättrandet av vattenkvaliteten kan stärka flodkräftsbestånden, 

men även öka antalet lämpliga vattentäkter för återetablering eller introducering av flodkräfta, vilka 

tidigare varit odugliga p.g.a. den låga vattenkvaliteten. Vid restaureringar vars syfte är att trygga 

vandringsfiskarnas lek, kan det vara bra att beakta flodkräftans miljöpreferenser, av vilka 

restaureringsåtgärder så som stenläggning gynnar flodkräftan. Om det finns vattendrag där 

populationer av flod- och signalkräfta hålls separata p.g.a. fysiska hinder bör restaureringen av dessa 

vattendrag göras så att vandringsfiskarna lyckas stiga förbi hindren utan att kräftarterna blandas med 

varandra.  

 

4. Övervakningsplan 
  

Nyttjande- och vårdplanens övervakningsplan baserar sig på fiskeövervakningsplanen för Korsnäs-

Malax fiskeområde från år 2017. En motsvarande plan för f.d. Närpes-Kaskö fiskeområde finns inte och 

därmed finns det ett behov att åstadkomma en övervakningsplan som omfattar hela fiskeriområdet. 

 

4.1. Ändamål, regler och bestämmelser 

Med fiskeövervakning garanteras att samtliga parter som nyttjas av fiskresurserna följer tillhörande 

regler och bestämmelser. Fiskeövervakningen bör vara transparent, jämlik och regelmässig, vilket ger 

ett förtroendeingivande intryck av verksamheten och motiverar samtliga berörda parter att fullfölja 

regler och bestämmelser. 

Fiskeövervakningen omfattar LoF, statsrådets förordning om fiske, NTM-centralens områdesspecifika 

samt platsbundna bestämmelser om fiske och fisketillstånd (lokala, regionala och nationella). 

Övervakningsplanen gäller dessutom övervakningen av fiskeriområdets, delägarlagens och 

medlemsorganisationers egna beslut och hur fisket bedrivs på deras områden. Målet är att bilda ett 

system i samarbete mellan delägarlag och fiskeriområdet, vilket garanterar en heltäckande 

övervakning av vattenområdena, antingen med delägarlagens eller fiskeriområdets fiskeövervakare.  
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4.2 Fiskeövervakningens utövande och uppföljning 

Fiskeövervakning får endast bedrivas av personer som genomfört ett godkänt prov för fiskeövervakare. 

Det är NTM-centralen som svarar för godkännande av fiskeövervakare. Godkännandet är i kraft i 10 år. 

De fiskeövervakare som utnämnts av fiskeriområdet har med sin fullmakt rätt att övervaka 

bestämmelser och föreskrifter inom hela fiskeriområdet. Fiskeriområdet har befullmäktigat 15 

personer att fungera som fiskeövervakare för området fram till 2030. Dessa är Joachim Ahlbäck, Carl-

Henrik Back, Karl-Erik Bäckman, Dan Falk, Fredrik Hellman, Karl-Gustav Holmblad, Rickard Karlå 

Kristoffer Lindell, Kenth Norrdahl, Philip Norrdahl, Tommy Nystrand, Anders Stenvall, Johan Silfversten 

och Erik Söderholm. Det är fiskeövervakarnas ansvar att se till att NTM-centralen godkännande 

uppdateras vid behov. 

Till fiskeövervakarnas lagstadgade uppgifter hör rapportering om övervakningstillfällen till NTM-

centralen. En rapport från ett övervakningstillfälle bör innehålla information om enligt LoF 117 §. 

Utöver dessa antal görs specifikationer angående vilka typer av fisketillstånd som fattats, om ett brott 

skett p.g.a. överträdelser gällande fisketillståndens villkor, o.s.v. Förseelserna kategoriseras enligt 

följande: 

 ● Fredningstid, minimimått och antal fångad fisk 

 ● Redskap eller regleringar av fångstredskap 

 ● Fångstredskapens märkning 

 ● Övriga brott 

Övervakaren för dagbok över sina uppdrag och rapporterar i slutet av varje säsong skriftligt till 

fiskeområdet om övervakningen. Rapporten utvärderas av fiskeområdets styrelse tillsammans med 

övervakaren. Fiskeriområdet använder övervakningsrapporterna för att följa upp förseelsernas antal 

över tid i förhållande till övervakningens omfattning. Utgående ifrån sammanställningen av 

övervakningsrapporterna kan fiskeriområdet dra slutsatser om uppdagade problem som behöver 

informeras till fiskarkåren och allmänheten eller områden där övervakningen behöver intensifieras. 

Målet är att minska antalet förseelser över tid. Om informeringen inte hjälper kan övervakningen 

betonas inom vissa problemområden.  

 

4.3 Bestämmelser och områden som betonas i fiskeövervakningen 

Bestämmelserna som betonas vid fiskeövervakningen kan kategoriseras enligt de som fastställts av LoF 

och delägarlag samt artspecifika bestämmelser. De beslut enligt LoF som betonas i fiskeövervakningen 

gäller: 

 ● Minsta tillåtna knutavstånd 

 ● Fiskeförbud i viktiga lekområden 

 ● Fiskeförbud i lax- eller sikförande vattendrag 

Typen och utsträckningen av delägarlagens bestämmelser varierar från område till område och kan 

gälla allt fiske förutom mete, pilkfiske och handredskapsfiske som hör till de allmänna 

fiskerättigheterna. 

De artspecifika bestämmelserna gäller alla finska vattendrag ifall inte annat nämns. Havsöring med 

fettfena är fr.o.m. 2019 totalfredad, medan individer med bortklippt fettfena får fångas ifall de 
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överstiger 50 cm. Havslaxens minimimått är 60 cm och högst 2 laxar får fångas per person och dygn. 

Harr är totalfredad i havsområdet. Havsöring, havslax och sik är fredade i åar och bäckar under tiden 

1.9 – 30.11, nejonöga 1.4 – 15.8 och flodkräfta, signalkräfta och turkisk smalklokräfta 1.11 – 21.7 kl 12.  

Utöver dessa bestämmelser betonas fiskeövervakningen inom områden där kommersiella fisket och 

fritidsfisket är som intensivast. Dessa platsbundna bestämmelser, betoningar inom övervakningen, 

tidpunkter för övervakningen och övervakare inom specifika områden kan summeras i en tabell (bilaga 

2).  Därtill rekommenderas sammanställandet av en specificerad övervakningsplan med budgetförslag, 

likt den i f.d. Korsnäs-Malax fiskeområdes fiskeövervakningsplan (Nyqvist 2017).  

 

4.4 Fiskeövervakningens finansiering 

Fiskeövervakningen finansieras med verksamhetsbidrag, men ifall dessa medel är begränsade kan 

fiskeriområdet söka finansiering för övervakningen på basis av momentet för befrämjandet av 

fiskerihushållningen.  

Fiskeövervakningens utgifter består av timarvode, ersättningar för användningen av bil och båt enligt 

statens fastställda taxa och försäkringar. De av fiskeområdet utnämnda fiskeövervakarnas timarvode 

var 21,60€/h år 2017 och de är olycksfallsförsäkrade. Fiskeriområdet bestämmer årligen påföljande års 

taxa som utbetalas till fiskeövervakare. Delägarlagen kan följa fiskeriområdets riktlinjer angående 

ersättningar till fiskeövervakare, eller besluta själv om ersättningarna inom de egna vattenområdena. 

 

5. Beaktande av vandringsfiskar, hotade fiskarter och den biologiska 

mångfalden i samband med åtgärder 
 

Inom fiskeriområdets vattenförekomster påträffas ett flertal rödlistade fiskarter och ekologiska former 

av dessa (tab. 4). De listade arterna och deras behov av livsmiljöer återspeglar långt vilka påfrestningar 

i miljön som lett till deras nuvarande tillstånd. Flera av arterna är vandringsfiskar och deras bestånd 

har på landsomfattande nivå minskat över tid t.ex. med byggandet av dammar i åar och älvar vilka 

förhindrat vandringsfiskarna från att nå sina lekområden. Dessutom har försurningen i Österbotten 

försvårat ytterligare leken i åar och åmynningar för flera arter. Av andra storskaliga processer påverkar 

eutrofieringen t.ex. lake och sik, medan den låga salthalten och avsaknaden av saltimpulser från de 

danska sunden bidragit till att skrubbskäddans bestånd minskat över tid. 
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I dag regleras fisket av ett flertal arter t.ex. med minimimått, fredningstider och internationella 

fångstkvoter. Fiskeriområdet kan försnabba och effektivera tryggandet av dessa arters bestånd med 

att delta i åtgärder som främjar de rödlistade arternas livsbetingelser. Flera av jord- och 

skogsbruksministeriets landsomfattande planer för vård av fiskresurser (nedan) förpliktar 

fiskeriområdet att vidta åtgärder för att förbättra flera av de rödlistade arternas livsbetingelser.  

 
▪ Nationell fiskvägsstrategi 

▪ Den nationella lax- och havsöringsstrategin för Östersjöområdet 2020 

▪ Skötselplan för havsharr 

▪ Nationell förvaltningsplan för ål 

 
Fiskeriområdet besitter inte tillräckliga resurser för att självständigt motverka eutrofieringen, 

försurningen och klimatförändringen, vilka alla påverkar mer eller mindre olika arter. Fiskeriområdet 

för fram åtgärder för att motverka dessa processer och fiskerinäringens intressen genom 

intressebevakning (kap. 8). Före önskade åtgärder vidtagits och effekterna börjat påverka bestånden 

kan fiskeriområdet med utsättningar trygga bestånden av vissa rödlistade arter (kap. 2.4.5). På NTM-

centralens initiativ påbörjades utplantering av ålyngel i nedersta delen av Närpes å och Västerfjärden 

sommaren 2020. Utplanteringarna fortsätter om möjligt. 

Med att motverka försurningen och eutrofieringen gynnas en rad andra arter, enligt EU:s habitat- och 

fågeldirektiv och strategi för biologisk mångfald för 2030. Den biologiska mångfalden beaktas vid 

samtlig beslutsfattning som berör användningen av fiskeriområdets vattenområden. Varje fall 

uppskattas enskilt och t.ex. restaureringar kan förbli ogjorda ifall effekterna av dem kan äventyra 

utrotningshotade arter inom ett visst område. Utöver att fiskeriområdet värnar om och beaktar den 

biologiska mångfalden vid beslutsfattning, bör även andra myndigheter, så som NTM-centralen, lägga 

samma tyngd på biodiversiteten vid beviljandet av t.ex. muddringslov. I samband med att vattentäkter 

provfiskas och karteras ökar uppfattningen om den biologiska mångfalden i området.  

Art/ekologisk form Vetenskapligt namn Klassifikation 

(Anadromisk) vandringssik  Coregonus lavaretus starkt hotad 
Flodnejonöga  Lampetra fluviatilis nära hotad 
Harr (i Östersjön)  Thymallus thymallus akut hotad 
Havslekande sik  Coregonus lavaretus sårbar 
Havsöring  Salmo trutta m. trutta starkt hotad 
Ishavslax  Salmo salar sårbar 
Lake  Lota lota nära hotad 
Sjustrålig smörbult  Gobiusculus flavescens nära hotad 
Skrubbskädda  Platichtys flesus nära hotad 
Svart smörbult  Gobius niger nära hotad 
Tångspigg  Spinachia spinachia nära hotad 
Ål  Anguilla anguilla akut hotad 
Östersjölax  Salmo salar sårbar 

Tabell 4. Rödlistade fiskarter, ekologiska former och rundmunnen flodnejonöga (Hyvärinen m.fl. 2019). I listan 

förekommer arter eller ekologiska former vilka påträffas regelbundet, tidvis eller vilka sannolikt förekommer i 

Österbottens kustområde på basis av deras utbredningsområden. Ur tabellen lämnades bort arter som det i 

nuläge inte finns tillräckligt med information om för att bestämma deras klassificering (DD - data deficient, 

Hyvärinen m.fl. 2019). 
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Trots detta förblir kunskapen bristfällig om arter med ett lägre ekonomiskt värde, antingen för att 

fisket inte koncentreras till dem eller för att de inte fångas i allmänt använda fiskeredskap. Inom sin 

tid kan det vara möjligt att åstadkomma mer heltäckande information om olika arters bestånd och 

utbredningsområden t.ex. med metoder inom bioinformatik. 

 

Figur 19. Havsharrens utbredning i Österbotten enligt Naturresursinstitutets (LUKE) fisk-atlas. 

  
Forststyrelsen har gjort upp en skötselplan för havslekande harr (Keränen 2015). Kvarken utgör ett av 

tre vårdområden i Bottenhavet där det enligt planen förekommer harr. Målsättningen med 

skötselplanen är att återupprätta och förstärka harrbeståndet i alla områden. Beståndet i Kvarken är 

svagast och det kan vara för sent att få tag på moderfisk för att återinföra det egna harrbeståndet. 

Fiskeriområdet stöder åtgärderna för återinförande av harren i Kvarken.  

 

Skötselåtgärder för havslekande harr:  

- Utreder om det går att få tag på tillräckligt med moderfisk för att etablera ett eget bestånd av harr. 

(riktat fiske efter havsharr har genomförts inom Kvarkens fiskeriområde 2020 och 2021). 

- Inventering av harrens lekområden i Kvarkens fiskeriområde (Luke) 

 

Om resultat från utredningen av havsharrens förekomst och inventering av harrens lekområden visar 

på förekomst av lekområden inom Södra Kust-Österbottens fiskeriområde tas följande steg: 
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- Utsättning av yngel från Krunni moderfiskbestånd (om inte får egen moderfisk), etableras nya 

bestånd på några utvalda platser 

- Uppföljning av utsättningarna, märkning av yngel 

- Iståndsättning av lekplatser  

- Fredning kring lekgrynnor i april-maj (vattendelägarlagen, fiskeriområdet)  

- Övervakning (Fiskeriområdet)  

 

6. Beaktande av främmande arter i samband med åtgärder 
 

Signalkräftan är möjligtvis den mest skadliga främmande arten för fiskerinäringen och eliminerandet 

av den beskrivs i kap. 3.3. De främmande fiskarterna, svartmunnad smörbult och silverruda har spridit 

sig till Finland med årens lopp. Dessa arter har hittills påträffats i södra Finlands kustområde och det 

finns inga observationer av arterna i Österbotten. Över tid är det dock sannolikt att de breder ut sig till 

Österbottens kustområde, speciellt svartmunnade smörbulten, som spridit sig med barlastvatten till 

olika områden i Östersjön. Det är i princip omöjligt att förhindra dessa arters spridning mera i detta 

skede.  

Den svartmunnade smörbulten förväntas konkurrera med ursprungliga arter. Det har dock påvisats att 

abborre, gädda och andra rovfiskar äter den och med att upprätthålla kraftiga rovfiskbestånd kan den 

svartmunnade smörbultens möjliga ekologiska inverkan begränsas. I dess ursprungsområden i Svarta 

havet och Kaspiska havet fiskas svartmunnad smörbult kommersiellt och om bestånden ökar kan ett 

ekonomiskt utnyttjande av arten utredas.  

Silverrudan planterades ut i slutet av 1940-talet vid den estniska kusten. Arten förekommer ännu i 

ringa antal i våra vatten, men klimatförändringen kan gynna arten och öka dess bestånd, eftersom 

arten ursprungligen är från Sydost-Asien. Internationella bestämmelser och regleringar kan förhindra 

att flera främmande arter etablerar sig i våra vatten.  

Regnbågen planteras ut i området med syftet att fångas i fritidsfisket. Vid utsättningar av arter som 

inte förekommer naturligt i vattenområdet krävs NTM-centralens godkännande. Vid utsättningar av 

regnbåge och övriga främmande arter betonas aktsamhet och följandet av specifika instruktioner för 

att förhindra att dessa medför konsekvenser för ursprungliga arter. 

Eftersom främmande eller invasiva arter kan sprida sig till området gäller det att vara uppmärksam på 

deras utbredning samt rapportera fynd av dylika.  

Åtgärder: 

 – observationer av främmande arter anmäls till myndigheterna. Blankett för ändamålet finns 

på www.vieraslajit.fi 

– främmande fiskarter får inte användas som betesfisk 

–  Inom fiskeriområdet bör inte beviljas tillstånd för utplantering av signalkräfta 

 

 

http://www.vieraslajit.fi/
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7. Förslag till fördelning av den andel av de influtna fiskevårdsavgifterna som 

ska användas för ägarersättningar  
 

Enligt 82 § i LoF riktas till vattenägare årligen en andel av de medel som influtit från allmänna fiskelov 

och fiskeguidning. Ägarersättningarna utgörs av de medel som influtit under föregående år och den 

andel av dessa medel som NTM-centralen beslutat under pågående år att dela ut som 

ägarersättningar. Ägarersättningarna fördelas enligt de fastighetsgränser, ägoförhållanden, 

begränsningar och fiskeförbudsområden som ägt laga kraft den 31.12 föregående år. 

I modellen för utbetalandet av ägarersättningar beaktas handredskapsfiskets belastning per område. 

Denna belastning har uppskattats från fall till fall. Generellt sett har fiskeriområdet grundvärdet 3 och 

vattenområden med högre eller mycket högre belastning får värdena 4 respektive 5, medan om 

belastningen är lägre än medeltalet får vattenområdet värdet 2 eller 1 om det är småskaligt. Inga 

vattenområden har tidigare uppskattats ha en försumbar eller ingen belastning av handredskapsfiske, 

vilket skulle ge värdet 0.  Sjöar har grundvärdet 3 ifall inget annat nämns.  

Fiskeriområdet har under de senaste åren delat ut ägarersättningar till vattenområdenas ägare enligt 

delägarlagens/skifteslagens areal och belastning från handredskapsfisket, vilket stämman beslutat och 

NTM-centralen godkänt. Enligt utbetalningsmodellen räknas ett värde (P), vilket är en produkt av 

vattenområdets areal (A) och handredskapsbelastningen (R) enligt ekvationen: 

 

P = A x R 

 

P-värdet för vattenområdet utgör en procentuell andel av hela fiskeriområdets totala P-värde. Denna 

procent multipliceras sedan med totala summan för ägarersättningar som fiskeriområdet delar ut, 

vilket ger den slutliga summan som betalas ut till vattenområdets ägare. Fiskeriområdets utdelning av 

medlen är kostnadsfritt.  

Tills mer heltäckande information åstadkommits om handredskapsfiskets tryck inom fiskeriområdet, 

används den belastning som uppskattats tidigare för respektive vattenområde (bilaga 4). 

Belastningsvärdet och undantagsområden uppdateras vart femte år om det skett förändringar i 

fritidsfisket och dess utbredning. Om det inte finns kvantitativt data för att bestämma 

handredskapsfiskets belastning, kan frågeformulär eller andra metoder användas för att åstadkomma 

denna information.  

 
 

8. Intressebevakning  
 

För att lösa problem gällande eutrofieringen, försurningen, skarv och säl, krävs politiska beslut och 

åtgärder vilka i vissa fall sträcker sig utanför fiskeriområdets gränser. Fiskeriområdet ger utlåtande i 

ärenden som påverkar och berör fiskerihushållningen, vilket kan handla om regionala och nationella 

ärenden, strategier på utlåtanden, miljötillståndsansökningar osv. En av de mest centrala delarna inom 

intressebevakningen gäller uppdateringen av havs- och vattenförvaltningsplanerna, vilket äger rum 

vart sjätte år. Fiskeriområdet är även delaktig i mindre samarbetsgrupper, så som den regionala 

skarvarbetsgruppen. 
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För att fiskerinäringens intressen ska tryggas krävs en fungerande kommunikation mellan 

myndigheter, fiskeriområdet och fiskarkåren, så att aktuella händelser och fenomen som påverkar 

näringen når beslutsfattarna, men även så att fiskeriområdet känner till och kan påverka kommande 

beslut och strategier som planeras på regional eller nationell nivå. Södra Kust-Österbottens 

Fiskeriområde är medlem i Österbottens Fiskarförbund, som fungerar som en rådgivningsorganisation 

inom fiskerinäringen. Fiskarförbundet har t.ex. en central roll i dialogen mellan fiskeriområdena och 

myndigheterna. Kommunikationsplanen redogörs till näst. 

 
 
 

9. Kommunikationsplan  
 

Kommunikationens mål 

Kommunikationen, intern eller extern, bestämmer långt i vilken grad verksamheten fortskrider och 

t.ex. om regler eller bestämmelser nås och följs av allmänheten. Kommunikationen påverkar 

uppnåendet av nyttjande- och vårdplanens målsättning och delmål.  

Målsättningen för kommunikationen är att den sker effektivt, tydligt och är riktad till rätt målgrupp. 

Kommunikationen är ömsesidig, d.v.s. den innefattar information som fiskeriområdet förmedlar till 

fiskarkåren och vice versa. Detta är endast möjligt om fiskeriområdet har uppdaterade 

kontaktuppgifter och känner till sådana beslut som samfälligheter vidtagit inom respektive områden.  

Efter att NTM-centralen godkänt nyttjande- och vårdplanen och den där med vunnit laga kraft, 

publiceras planen på fiskeriområdets hemsida, där parter inom fiskerinäringen och allmänheten får 

bekanta sig med planen. Fiskeriområdet bestämmer hur de informerar om nyttjande- och vårdplanens 

tillkomst till parter inom fiskerinäringen och allmänheten.  

 

Kommunikationens ansvarsparter 

Kommunikationens huvudansvar ligger hos fiskeriområdets styrelse och verksamhetsledaren. 

Kommunikationsansvarige väljs av fiskeriområdet och för att vara lämplig för posten bör personen i 

fråga ha ett brett kunnande om fiske generellt som på lokal nivå. Om fiskeriområdet inte väljer en 

kommunikationsansvarig kan verksamhetsledaren och styrelsens ordförande ansvara för uppgiften. 

Vid behov ska kommunikationen kunna skötas av fiskeriområdets samtliga styrelsemedlemmar. 

 

Kommunikationsplan 

Kommunikationsplanen, vilken är en del av fiskeriområdets verksamhetsplan och utarbetas av 

kommunikationsansvarige eller i samarbete mellan verksamhetsledaren och styrelsen. I 

kommunikationsplanen ingår ansvarspersoner, tidtabeller och kommunikationsmedel som används. 
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Intern och extern kommunikation  

Verksamhetsledaren eller kommunikationsansvarige och verksamhetsgranskaren står för den interna 

kommunikationen som omfattar administrativ information och tilldelas bl.a. styrelsen, tjänstemän och 

fiskeövervakare. Interna kommunikationen sker t.ex. med personlig kontakt, e-post och möten.  

Till den externa kommunikationen hör all information som förmedlas från fiskeriområdet ut till 

fiskarkåren och övriga parter inom fiskerinäringen. Det kan gälla t.ex. olika beslut och regleringar kring 

fiske och fisketillstånd, vilket tilldelas fiskare, delägarlag, vattenägare, övriga fiskeriområden, 

kommuner, organisationer, medier och myndigheter, m.fl. Som kommunikationsmedium används 

hemsidor, sociala medier, tidningsartiklar eller notiser, informationsbrev, bl.a. För att fiskeriområdet 

ska besitta färsk och relevant information om ärenden eller händelser som påverkar fiskerinäringen, 

bör fiskeriområdet tillhöra kommuners, Regionförvaltningsverkets, NTM-centralens, 

vattenvårdsföreningars och övriga myndigheters och sektorers försändningslistor. 

Verksamhetsledaren eller kommunikationsansvarige ansvarar för den externa kommunikationen.  

 

Kommunikationens uppföljning 

Ett sammandrag av kommunikationen görs årligen för att följa upp dess genomslagskraft och utveckla 

den över tid. Så gott som alla digitala plattformar har verktyg för att följa upp t.ex. hur många personer 

som nåtts av inlägg. Dessa och andra verktyg ger information om fungerande element i 

kommunikationen, men även brister som kan förbättras.  

 
 

10. Verkställande av nyttjande- och vårdplanen  
 

Nyttjande- och vården av fiskeriområdets fiskeriresurser ska enligt lag om fiske ordnas i enlighet med 

den godkända planen för nyttjande och vård. Fiskeriområdet samt innehavare av fiskerätt svarar för 

planens genomförande till den del genomförande gäller dem och skall ordna sitt fiske samt vården av 

fiskevattnen enligt riktlinjerna i nyttjande och vårdplanen. Myndigheterna skall ta i beaktande de 

åtgärder och riktlinjer som finns i den godkända planen.  

NTM-centralens skyldighet är att informera om planen till den myndighet som ansvarar för 

kommunens planläggning. Jord- och skogsbruksministeriet skall underrättas om förslag till 

regleringsåtgärder som förutsätter ändring av lagstiftningen eller som inverkar på utarbetandet och 

utvecklandet av de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskeresurserna. 

Verkställande av åtgärder i vård- och nyttjandeplanen och tidsplan för verkställandet beskrivs närmare 

i tabell 5.  

Fiskeriområdets årliga verksamhetsplan beskriver de åtgärder som verkställs under ett planeringsår 

och hur finansieringen av dessa åtgärder ordnas. I den årliga verksamhetsplanen beskrivs även  
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närmare åtgärder som under året planeras för övervakningen, kommunikation, samarbete, 

utplanteringar, uppföljning, deltagande i arbetsgrupper och intressebevakning.  

Åtgärd Tidtabell Ansvarig part Samarbetspart Bör beaktas 

Fiskbestånd     

Ansökan om nya regleringsåtgärder 
skickas till NTM-centralen och 
informering om de regleringar som 
NTM-centralen godkänt 

2021-
2022 

Fiskeriområdet NTM-centralen  

Flodkräftans bestånd tryggas med 
utsättningar samt förhindrandet av 
signalkräftans spridning, i fall den 
påträffas inom området 

2021-
2025 

Fiskeriområdet, 
vattenägare, 
fiskerättsinnhavare 

  

Givande av utlåtanden samt 
upplysning om aktiviteter (bl.a. skogs- 
och täckdikning) som ökar försurning 
och eutrofiering och därmed hämmar 
fiskbestånden från att upprätthålla 
livskraftiga bestånd 

2021-
2030 

Fiskeriområdet 
Österbottens 
Fiskarförbund 

 

Utsättningarna förlöper enligt planen årligen 
Fiskeriområdet, 
delägarlag, 
fiskargillen 

Österbottens 
Fiskarförbund 

 

Utredandet av vattenområden, vilka 
efter restaureringsåtgärder kunde 
fungera som produktiva lekområden, 
samt vidtagandet av 
restaureringsåtgärder inom dessa 
områden 

2021-
2025 

Fiskeriområdet NTM-centralen 
 
Finansiering, 
talkoarbete? 

Lekfredning av sik årligen 
Delägare,  
fiskargillen 

Österbottens 
Fiskarförbund 

 

Fiske     

Säljakten effektiveras t.ex. med ett 
utökat samarbete 

2021-
2024 

Fiskeriområdet Jägare/fiskare  

Skarven utgör mindre skada för 
fiskebestånden och därmed för fisket 

2021-
2030 

Fiskeriområdet 
Österbottens 
skarvgrupp 

 

Förslag presenteras på nationella 
åtgärder för att öka det kommersiella 
fiskets verksamhetsförutsättningar 

2021-
2025 

Fiskeriområdet, ÖF 
 
 

 

Tabell 5. Åtgärder för att uppnå nyttjande- och vårdplanens målsättning och delmål. I tabellen presenteras 

åtgärder för fiskbestånden, fisket och åarna och sjöarna, samt tidtabeller, ansvariga parter, samarbetsparter och 

övriga aspekter som bör beaktas. Centralförbundet för fiskerihushållning = CFH, Finland Yrkesfiskarförbund = FYF, 

Österbottens Fiskarförbund = ÖF, jord- och skogsbruksministeriet = JSM, Österbottens skarvsamarbetsgrupp = 

ÖSG. 
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Samarbetet med näringslivet stärks 
för att bilda nya produkter, nischer, 
etc, vilket ger fångsterna ett mervärde 
eller nya sidoinkomster för fiskarna 

2021-
2030 

Fiskeriområdet 
CFH, FYF, 
intresse-
organisationer 

 

Förutsättningarna att utöva 
fritidsfiske, med betoning på 
spinnfiske, ökar t.ex. med en synligare 
och enklare tillståndsförsäljning via 
nätet eller applikationer 

2022-
2023 

Fiskeriområdet FFC  

Fritidsfiskets utbredning och fångster 
utreds 

2021-
2030 

Fiskeriområdet 
Luke, NTM- 
centralen, 
Forststyrelsen 

Gäller även 
fiskbestånd 

Fritidsfiskets och olika fiskeredskaps 
inverkan på populationers ålders-, 
längd- och könsfördelningen används 
för att reglera fisket lokalt och därmed 
uppnå en mer jämn belastning på 
olika åldersklasser 

2025-
2030 

Fiskeriområdet 
 
Luke, NTM- 
centralen 

 
Gäller även 
fiskbestånd 

Möjligheten att inrätta 
samtillståndsområden eller 
delägarlagens försäljning av 
fisketillstånd som berättigar till fiske 
med flera spön samtidigt utreds 

2021-
2023 

Fiskeriområdet NTM-centralen  

Åar och sjöar     

Röjandet av vandringshinder och 
förbättrandet av fisktrappor samt 
uppföljning av åtgärdernas effekt på 
fiskars vandring och stigande till åar 
och sjöar 

2021-
2030 

Fiskeriområdet 
 
Konsultföretag 
för provfisken 

 
Extern 
finansiering? 

Uppföljning av vattenkvalitetsdata 
(Hertta databas) för att bestämma om 
vattendragen t.ex. lämpar sig som 
lekområde eller om vattenkvaliteten 
överlag förbättrats över tid 

årligen Fiskeriområdet NTM-centralen  

Möjligheten till flera utsättningar av 
flodkräfta likt de i Hinjärv, för att 
stärka flodkräftans bestånd inom 
området men även öka nyttjandet av 
arten i form av kommersiellt fiske och 
fritidsfiske 

2021-
2025 

Fiskeriområdet  
Gäller även 
flodkräftans 
bestånd 
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11. Utvärdering av planens effekter och uppdatering av planen 
 

Nyttjande- och vårdplanens verkan mäts på basis av den utsträckning målsättningen och delmålen 

uppnåtts. Genomförandet av delmålen följs upp årligen. Verksamhetsledaren sammanställer en lista 

över resultat och uppskattningar hur delmålen utvecklats samt rekommendationer och åtgärder hur 

dessa kan uppnås framöver, vilka sedan uppdateras i nyttjande- och vårdplanen.  

Livskraften förbättras eller upprätthålls för de viktigaste kommersiella fiskarterna (delmål 1). Delmålet 

följs upp med det kommersiella fiskets fångststatistik, men kompletteras med fritidsfiskets fångster 

inom sin tid då metoder för att uppskatta dess omfattning utvecklats (beroende av delmål 4). Ifall 

delmålet inte uppnåtts, är det viktigt att särskilja vilka arters bestånd som inte förbättrats över tid, 

eftersom en rad olika åtgärder används för att trygga diverse arters bestånd. Om de åtgärder som 

vidtagits inte varit tillräckliga eller av fel typ för att förstärka de artspecifika bestånden, uppdateras 

nyttjande- och vårdplanen med nya åtgärder eller rekommendationer. Om storskaliga processer så 

som försurningen och eutrofieringen inte möjliggjort ökade fiskbestånd, kan det vara onödigt att på 

kort sikt ändra åtgärderna som påbörjats för att trygga bestånden på lång sikt. 

Leken tryggas för områdets fiskarter med restaureringar av lekområden (delmål 2). Antalet utförda 

restaureringsprojekt bestämmer till vilken grad delmålet uppfyllts. Om planerade restaureringsprojekt 

uteblivit eller antalet är lägre än väntat, utreds vilka orsaker som bidragit till detta. Faktorer, vilka 

fiskeriområdet kan påverka, tilläggs i nyttjande- och vårdplanen för att möjliggöra utförandet av flera 

restaureringsprojekt framöver. Vid tillsynen av projekten beaktas hurdana områden restaureringarna 

omfattar och vilka arter det är meningen att trygga med dessa. Ifall restaureringarna är geografiskt 

ojämlikt fördelade, befattar endast ett fåtal arter eller typer av vattentäkter, klargörs de orsaker varför 

en större mångfald inte vidtagits i restaureringarna. Dessa möjliga begränsningar och tillhörande 

åtgärdsförslag uppdateras sedan i nyttjande- och vårdplanen.     

Kännedomen ökar kring rödlistade arters bestånd och utbredning inom fiskeriområdet och dessa 

tryggas med åtgärder listade ovan (delmål 3). Antalet observationer/karteringar, 

beståndsuppskattningar och deras geografiska utbredning anger ifall kunskapsmängden ökat kring 

rödlistade eller andra arters bestånd. Om kunskapsnivån inte ökat över tid redogörs de begränsningar 

som bidragit till detta, varefter förslag på åtgärder tillsätts i nyttjande- och vårdplanen. Ifall kunskapen 

om rödlistade eller andra arters bestånd ökar, kan detta bidra till att nyttjande- och vårdplanen 

behöver uppdateras gällande regleringar, rekommendationer eller åtgärder, beroende på om arternas 

bestånd är svagare eller kraftigare än förväntat. Med utökade karteringar framtas information om 

(invasiva) främmande arters utbredning, vilket möjliggör att dessa arters spridning kan begränsas 

tidigare och där med skydda ursprungliga arter.  

Mängden data och källor om fiskbestånden samt tillämpandet av dessa ökar inom styrandet och 

reglerandet av fisket (delmål 4). Utöver utökade karteringar och observationer (delmål 3), uppskattas 

det i vilken utsträckning information om fritidsfisket och andra datakällor (fiskeguiders fångster t.ex.) 

används för att komplettera beståndsdata. Om antalet källor som används i uppskattningarna av 

fiskbestånden inte ökat i jämförelse med tidigare, redogörs de orsaker som begränsat användningen 

av dessa källor och nyttjande- och vårdplanen uppdateras därefter med lämpliga åtgärder för att 

åstadkomma mer heltäckande data om fiskbestånden. Syftet är även att öka förståelsen om 

populationernas ålders-, kön-, och längdfördelning och justera dessa vid behov med regleringar, ifall 

fisket utgör ett för stort tryck på en viss del av populationen. Om regleringar inom fisket inte beaktar 



 

63 
 

ovannämnda särdrag inom populationer, beskrivs de orsaker varför populationsinriktade regleringar 

inte vidtagits. Dessa orsaker och möjliga rekommendationer förs därefter in i nyttjande- och 

vårdplanen.   

De kommersiella fiskarnas antal ökar i.o.m. att fiskerinäringens verksamhetsbetingelser och 

dragningskraft ökar (delmål 5). Ifall målsättningar för de kommersiella fiskarnas antal eller fångster 

inte uppnås, intervjuas kommersiella fiskare för att redogöra möjliga orsaker till att näringen inte 

bidrar till ett ökat antal fiskare eller fångster. Delmålet innefattar även att öka fisket av mindre nyttjade 

arter så som mörtfiskar. Ifall fisket av dessa arter inte ökat över tid uppges orsaker till att delmålet inte 

uppnåtts och sådana åtgärder som fiskeriområdet kan vidta tilläggs i nyttjande- och vårdplanen. 

Skadorna från skarv och säl minskar betydligt inom det kommersiella fisket och fritidsfisket med att 

effektivera jakten på säl och samarbetet kring skarvfrågor (delmål 6). Delmålet följs upp på basis av 

intervjuer med fiskare, med att följa upp till vilken grad de regionala sälkvoterna uppnås årligen och 

skarvbestånden utvecklas. Ifall delmålet inte uppnås, jämförs till vilken grad jaktkvoterna uppfyllts med 

säl- och skarvbeståndens utveckling. Om jaktkvoterna för säl inte uppnåtts som önskat bör nya 

åtgärder presenteras för att uppnå dem, medan om kvoterna uppnåtts men problemet med säl 

återstår föreslås större kvoter i nyttjande- och vårdplanen. Ifall skarvbestånden bevisligen fortsätter 

att påverka fångstmängderna och utövandet av fiske, föreslås lämpliga åtgärder vilka kan föras fram i 

nyttjande- och vårdplanen och följaktligen den regionala skarvarbetsgruppen. 

Utövandet av fritidsfiske och dess förutsättningar ökar, samtidigt som det regleras till en hållbar nivå 

(delmål 7). Utövandet av fritidsfisket följs upp med att jämföra sålda fisketillstånd i början av nyttande- 

och vårdplanens giltighetsperiod och i slutet av den, vilket även gäller uppföljningen av fritidsfiskets 

förutsättningar. Utbudet av fisketillstånd och försäljningen av dem via nätet, antalet båtramper, 

samtillståndsområden, m.m., används för att bestämma om förutsättningarna förbättrats över tid. Ifall 

fritidsfiskets utövande inte ökat, eller förutsättningarna inte förbättrats, kan förfrågningar till invånare 

utföras för att bestämma orsaker till att fritidsfiske inte utövas i en större omfattning. Liknande 

förfrågningar kunde genomföras inom delägarlag/fiskelag och kommuner, om förutsättningarna inte 

ökat. Svaren från dessa enkäter kunde sammanställas och föras in i nyttjande- och vårdplanen.  

Åarnas och sjöarnas betydelse för fiskresurserna och -näringen ökar inom området så som dessa 

vattenförekomsters förmåga att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd (delmål 8). Dessa vattendrags 

fiskeriekonomiska betydelse begränsas av vandringshinder, försurningen, eutrofieringen och 

rensningar. Delmålet följs upp med att kartera vattenkvaliteten mer regelbundet inom ett större antal 

åar och sjöar. Karteringar utförs även för att bestämma om leken, i form av romsträngar eller smolt 

ökat jämfört med tidigare, vilket indikerar att vattenkvaliteten eller vandringen till dessa 

vattenförekomster förbättrats. Om dessa förändringar inte konstateras under uppföljningen av 

vattenkvaliteten och antalet romsträngar/smolt, beskrivs de orsaker som kan ha förhindrat den 

önskade utvecklingen. Nyttjande- och vårdplanen uppdateras därefter med dessa begränsande 

orsaker och tillhörande åtgärdsförslag. Utsättningar av flodkräfta och konstgjorda bon i Hinjärv följs 

upp för att bestämma om motsvarande utsättningar och kommersiellt fiske av flodkräftor är möjligt 

inom övriga sjöar. 
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Bilaga 1. Fiskeriområdets djupområden och -profiler. A. Norra, B. mellersta och C. sydliga området. 



 

 
 

 

Område Plats Orsak Tidpunkt 

Harrström/ 
Överträsk 

Hinjärvträsk 
Gösfredning 
Nät minst 55 mm 

15.6-15.7 
Året om 

Överträsk Hinjärv-Lågviken Fiske förbjudet Islossning – 31.5 

Harrström 

Brändörssundet 
Skäribäcksminnet 
Långskataviken 
Åminnet 
Boviken 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 

Islossning – 31.5 
Islossning – 31.5 
Islossning – 31.5 
Islossning – 31.5 
Islossning – 31.5 

Korsnäs 
Nordvästra Halsön 
Västanpåsidan 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 

1.1. – 15.6 
1.1. – 15.6 

Bergö 

Storgladdfladan 
Bredhällan fladan 
Fladan norr om ön 
Långgrynnan 
Öster om Bergö färjetrafikled, 
Bergölandet, Brudskärsudden, 
Fjällgrund och Nordostören 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Sikfredning 

Öppet vatten 
Öppet vatten 
Öppet vatten 
Öppet vatten 
15 – 31.10 

Molpe 
Sandviken 
Storfjärden 

Fiske förbjudet 
Nätfiske förbjudet 
Sikfredning) 

Året om 
 
15 – 31.10 

Petalax 

Kapellgrund 
Krokskärsfladan 
Svartören 
Kalvgrundsviken 
 
Mynningsområdet Petalax å 
och Strömbäcken 
 
 
Österfjärden och Sundet 

Nätfiske förbjudet 
Nätfiske förbjudet 
Nätfiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
 
Allt fiske förbjudet, 
även NTM-centralens 
beslut 
Sikfiske och allt 
nätfiske förbjudet 

Hela året 
Hela året 
Hela året 
1.4 – 30.6 
 
1.4 – 15.7 
 
 
 
20.10 – 5.10 

Malax 

Söderskäret - Trutörsflada 
Trutörssund och Trutörskanalen 
Stenskärsöuran - Lisslongrånpotten 
Mattaspotten och förbindelsediken 
Mandasviken och Peitsjön 
Perisjossasviken och flada 
på yttersta landet 
Båthuset vid Skathagen - 
första grynnan - Båthusbassängen 
Innanför Sillgrundsfarleden 
Innanför linjen Fårstenen -
Rävrumpan, Klockarisskären - 
Svartöskatan 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
 
Fiske förbjudet 
 
Siken fredad 
Siken fredad 

1.4 – 15.6 
1.4 – 15.6 
1.4 – 15.6 
1.4 – 15.6 
1.4 – 15.6 
1.4 – 15.6 
 
1.4 – 15.6 
 
20.10 – 5.11 
20.10-isläggning 

 
Sundom 
 

Skoklocken 
Brännskärsbotten 
Djuphålsbotten 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 

Året om 
Året om 
Året om 

Bilaga 2. Delägarlagens/fiskargillens egna beslut om fiskeförbudsområden i viktiga lekplatser för fisk (fig. 9) 

och gäller fisket som delägarlaget /fiskargillet förvaltar. Beslut om fiskeförbud mot handredskapsfiske gäller 

några av områden och finns inskrivet under ”Orsak”. Dessa områden och platser betonas i fiskeövervakningen, 

enligt fiskeövervakningsplanen (Nyqvist 2017) för f.d. Korsnäs-Malax fiskeområde, samt orsaker och tidpunkter. 

för övervakningen av dessa områden. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sundom 

Globotten 
Ålörsbottnen 
Skrakabottnen 
Kantörsbottnen 
Yttre Torngrund 
Inre Torngrundbotten 
Korsviken botten 
Huluna 
Storbotten 
 
Brandas ändan 
Öster om Bergö farleden 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
 
Allt fiske förbjudet, 
även NTM-centralens 
beslut 
Fiske förbjudet 
Siken fredad 

Året om 
Året om 
Året om 
Året om 
Året om 
Året om 
Året om 
 
1.4 – 15.7 
 
15.4 – 15.6 
20.10 – 5.11 
 

Sundom och 
Vasa 

Södra Stadsfjärden 
Viktigt lekområde för 
abborre 

 

Gerby Allt vattenområde 
Nätfiske förbjudet 
(sikfredning) 

 
20.10 – 5.11 

Västervik Allt vattenområde 
Nätfiske förbjudet 
(sikfredning) 

 
20.10 – 5.11 

Finby Nybondören - slussen Fiske förbjudet Året om 

Kalax 

Vargholmssund 
 
Smultrongrundsfladan 
Eskösund 
Koviken 

Fiske förbjudet, även 
på Tjärlax sida 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 

1.4 – 1.6 
 
1.4 – 1.6 
1.4 – 1.6 
1.4 – 1.6 

Kaskö stad 
Mariestrand 
Renskärssund - Bockholmen 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 

1.4 – 1.6 
Året om 

Knåpnäs Verviken Fiske förbjudet Året om 

Norrnäs 

Norkfladan och Skärisundet 
Backgrundsfladan 
Finnsätersviken 
Flatskärsgrynnorna 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 

Året om 
Året om 
Året om 
Året om 

Nämpnäs 

Målsänget 
Brännträsk 
Svartörsfjärden 
Mellanfjärden 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Allt fiske förbjudet, 
även NTM-centralens 
beslut 

1.3 – 31.5 
1.3 – 31.5 
1.3 – 31.5 
1.3 – 31.5 
 

Pjelax 

Gräsörsviken 
Skrattnäsviken 
Våtungsviken 
Rörgrundsviken 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 

Året om 
Året om 
Året om 
Året om 

Rangsby Långvikfjärden och Rangsbyfjärden 

Fiskeförbud året om, 
med undantag för 
gädd-saxfiske på 
vintern från is som är 
tillåtet för bybor 

Året om 

Tjärlax 
Vargholmssund 
Boviken och Storträsk 
Nölaxviken 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 

15.4 – 15.6 
15.4 – 15.6 
15.4 – 15.6 

Töjby Töjby Fiske förbjudet 1.4 – 15.6 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område Plats Orsak Tidpunkt Diarienummer 

Bergö 

Storgladdfladan 
Bredhällan fladan 
Fladan norr om ön 
Långgrynnan 
 
 

Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
Fiske förbjudet 
 

Öppet vatten 
Öppet vatten 
Öppet vatten 
Öppet vatten 
 

 

Petalax 

Mynningsområdet 
Petalax å 
och Strömbäcken 

Allt fiske förbjudet, 
även mete, pilkfiske 
och 
handredskapsfiske 
med 

1.4 – 15.7 
 
 

 

Sundom 
 
 
 

Storbotten 
 
 
 

Allt fiske förbjudet, 
även mete, pilkfiske 
och 
handredskapsfiske 
NTM-centralens 
beslut 

1.4 – 15.7 
 

 

Nämpnäs 

Mellanfjärden Allt fiske förbjudet, 
även 
mete, pilkfiske och 
spöfiske årligen med 
NTM-centralens 
beslut 

 
1.3 – 31.5 
 
 

 

Bilaga 3. Fiskeförbudsområden mot pilkfiske, mete och handredskapsfiske enligt NTM-centralens beslut. 

 



 

 
 

 

Namn Område Åtgärder 

Åar   

Närpes å Finby/Knåpnäs 

Detaljplanering och verkställandet av en 

fungerande fiskväg mellan havet och 

Västerfjärden 

Harrström å 
Helenelund/ 

Harrström 

Restaurering av åns övre lopp. Utarbetandet av 

en vattenvårdsplan för ån 

Lidån (Norrnäsån) 

 

Norrnäs 

Kalksten läggs ut i det forsande partiet vid den 

gamla kvarnen och sågen i Nixmossen för att 

öka pH och där med förbättra lekförhållandena 

Bäckar, diken   

Gäddbäcken 

 

Rangsby 

Vassens tillväxt ses över och röjs vid behov vid 

åmynningen och fåran som hålls tillräckligt stor 

så att samtliga arter kan stiga till bäcken 

Kalaxbäcken Kalax 
Bäckens invallade område och utlopp kunde 

restaureras 

Strömbäcken  

 

Petalax 

Utredning ifall restaureringsåtgärder kan 

vidtas för att möjliggöra fiskvandring till 

Mamreträsket och möjligtvis Stenträsket 

Innerfjärdsdiket Korsnäs Vattenvård 

Sjöar   

Brännskäret 

 

Nämpnäs 

Vattnet är surt och man bör utreda varifrån det 

sura vattnet kommer och åtgärda det. 

Brännskäret börjar bli igenvuxet och skulle 

gynnas av en försiktig rensning. 

Viken  Vasa 
Vandringen genom vägtrumman underlättas. 

Vattenvård i tillrinningsområdet  

Södö sund 

 

Långskäret 

Bäcken som rinner ut i sjön restaureras. Fårans 

flöde minskar med stensättning och 

flödesperioden förlängs t.ex. med att dämma 

bäckens utlopp 

Djuphålsbottnarna Byön 
Utredandet av möjligheten av att restaurera 

bäcken som rinner från sjön. 

Bredslagan Långskäret 
Bäcken restaureras och vårdas för hand, vars 

syfte är att möjliggöra fiskvandring 

Isarsjön 

 

Långskäret 

Ifall försurningen avtar över tid kan sjöns 

utlopp undersökas och möjligtvis restaureras 

så att fisk kan stiga till sjön. 

Nojärv Petalax 
Bäcken som leder från sjön kontrolleras för att 

röja eventuella vandringshinder 

Grodträsket Övermalax 
Bäcken som rinner från Grodträsket synas för 

att konstatera om vandring till sjön är möjlig 

Bilaga 4. Rekommenderade restaureringsåtgärder i åar, bäckar, diken, sjöar, havsvikar, flador, glosjöar, glon 

och pottar inom Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde. 

 



 

 
 

Hamnträsket Harrström 
Kartering och röjning av möjliga 

vandringshinder 

Hinjärv Harrström/Övermark 

Den nya fisktrappan (2018) följs upp med att 

kontrollera mängden fisk som använder sig av 

den. 

Havsvikar, flador, glosjöar, 

glon, pottar 
 

 

Flatskärsgrynnorna 

 

Norrnäs 

Landhöjningen har förhindrat fisk från att ta sig 

upp till glosjön. En tröskel i fladans mynning 

kunde upprätthålla områdets egenskaper för 

lek som gott om miste i.o.m. att fiskarna inte 

kan nå glosjön 

Träskholmsfjärden Nämpnäs Möjliggöra vandring till fladan 

Strömsviken Tjärlax 
Fåran till viken hålls öppen med att rensa vass 

eller annan vegetation 

Sandtag 

 

Töjby 

Småskaligt rensande av vass i diket, vilket 

upprätthåller möjligheterna för fisk att ta sig till 

glosjön 

Norkfladan Norrnäs 
Eventuella vandringshinder i bäcken till fladan 

röjs årligen 

Fladträsket /Hemträsket Kaskö 
Diket rensas och vägtrumman justeras så att 

fisk kan ta stiga till Flädträsket 

Glosjöar vid Tallvarpen  Kaskö 
Vegetation kan rensas vid utloppet, i den första 

och andra glosjön  

Holmfladan Vasa 
Utloppet restaureras så att det uppnår sitt 

naturtillstånd 

Lövhilsfladan Sundom 

Avsnörande av fladan till en glosjö. 

Förhandlingar med tomtägare om förvaltandet 

och användning av fladan 

Granörsbotten 

 

Malax 

Återinförandet av tröskel vid sundet till havet 

för att minska vattenutbytet. Förhandlingar om 

restaureringar med tomtägare. 

Olsöfladan Malax Återinförandet av tröskel 

Bastuskärssjön Malax 
Röjandet av potentiella vandringshinder i de 

diken som leder till fladan 

Bredhällsfladan Malax 
Röjandet av eventuella vandringshinder i 

bäckarna som rinner till området 

Trutörsfladan Malax 

Kontroll av tröskeln vid fladans utlopp och vid 

behov rensandet av vass för att trygga 

möjligheten för fiskar att stiga till fladan 

Överbottnen/ 

Lillgrundsundet 
Korsnäs Bevaras i naturtillstånd 

Halsögrundsgroparna Korsnäs Bevaras i naturtillstånd 

Slagan Harrström 
Röjandet av vass vid utloppet av diket som 

rinner ut i havsviken 



 

 
 

Långskatviken Harrström Rensandet av vass vid dikets mynning 

Bengtskärsfladan Vasa 
Restaurering av utloppet för att minska 

vattenutbytet – förhandlingar med villaägare 

Holmslätorna Gerby 

Vattennivån återställs till tidigare nivå med att 

återställa bäcken och åtgärda vägtrumman 

som rinner ut i området  

Glosjö i Korsviken Långskäret Bevaras i naturtillstånd 

Gustasbotten Vasa 

Utredning om det är möjligt att återinföra 

kontakten till havet med restaurering av 

bäcken  

Bässkärsbottnen Långskäret 
Röjandet av vass i bäcken som förenar 

Bässkärbottnen med havet 

Skoklocken  Sundom 

Lätt rensning av vass för att upprätthålla 

kontakten till havet, i övriga fall lämnas 

området i fred. 

Kålsströmshagen  

 

Vasa 

Fåran till glosjön förtydligas, utan att öka 

dräneringen för mycket. Vid mynningen till 

havet tillsätts en tröskel och fallhöjden 

minimeras.  

Järvlot glosjö Malax Vass röjs i bäcken 

Löpsund Malax 
Utflödet till havet bör minskas en del som 

vassens utbredning i mynningen. 

Peitsjön  

 

Malax 

Fåran i glosjöns utlopp förtydligas och 

tillrinningsområdets ursprungliga särdrag 

återskapas 

Öjfjärden/Majors träsk 

 

Malax/Petalax 

Med att restaurera bäcken kan fisk stiga till 

Majors träsk. Öjfjärdens vattennivå stiger med 

att röja vattenvegetation och minska utloppets 

storlek 

Orrfladan Trutören 
Potentiella vandringshinder röjs i bäcken som 

rinner ut i fladan 

Skatalångviken Trutören Möjliga vandringshinder avlägsnas ur bäcken 

Råttspotten Pjelax 

Om pH möjliggör lek, kan 

restaureringsåtgärder vidtas för att ytterligare 

gynna leken i potten 

Gräsörspotten Pjelax Kan rensas vid behov 

Roliggropen Korsnäs 
Bäcken rensas från vass för att möjliggöra 

fiskens vandring mellan Roliggropen och havet. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Vattenägare Areal (ha) R P % 

Harrström-Taklax mfl byars samf 4.114 4 16456 4,7 % 

Överträsk fiskelag 509 5 2545 0,7 % 

Korsnäs bys samfälligheter 4.348 4 17392 5,0 % 

Molpe bys samfälligheter 8.606 4 34424 9,9 % 

Petalax fiskelag 5.221 4 20884 6,0 % 

Bergö fiskelag 8.786 4 35144 10,1 % 

  -yttre vattenområde 18.685 1 18685 5,4 % 

Över- och Yttermalax gmns smf 5.900 4 23600 6,8 % 

  -yttre vattenområde 14.510 1 14510 4,2 % 

Sundom vattendelägarlag  6.848 5 34240 9,8 % 

  -yttre vattenområde 8.737 1 8737 2,5 % 

Vasa stad 2.140 4 8560 2,5 % 

Gerby vattendelägarlag 3.167 5 15835 4,5 % 

Statens privata Storskär 3.775 1 3775 1,1 % 

Västervik vattendelägarlag        1.298 5 6490 1,9 % 

Munsmo samfällighet 210 2 420 0,1 % 

Östersolf, Västersolf, Rimal smf 52 1 52 0,0 % 

Tölby samfällighet 200 1 200 0,1 % 

Böle-Kaldnäs-Ståbacka mfl smf 1.280 4 5120 1,5 % 

Finby skifteslag 180 4 720 0,2 % 

Kalax vattendelägarlag 2.180 4 8720 2,5 % 

Kaskö stad 1.585 4 6340 1,8 % 

Knåpnäs fiskelag 290 4 1160 0,3 % 

Metsä Board 115 1 115 0,0 % 

Norrnäs vattendelägarlag 2.880 4 11520 3,3 % 

Nämpnäs bys vattendelägarlag 3.830 4 15320 4,4 % 

Näsby fiskelag 10 4 40 0,0 % 

Pjelax skifteslag 2.870 4 11480 3,3 % 

Rangsby-Långvik fiskelag 2.140 4 8560 2,5 % 

Tjärlax samfällighet 1.040 4 4160 1,2 % 

Töjby bys skifteslag 3.080 4 12320 3,5 % 

Pörtom skifteslag 37,57 4 150,28 0,0 % 

Övermark skifteslag 72,69 4 290,76 0,1 % 

Yttermark skifteslag 41,43 4 165,72 0,0 % 

Bäckby-Kåtnäs skifteslag 5 4 20 0,0 % 

Totalt 118.743  348150,8 100,0 % 

 

Bilaga 5. Samtliga vattenägare inom Södra Kust-Österbottens Fiskeriområde, deras 

arealer (hektar, ha), uppskattade belastning från handredskapsfiske (R), produkt för 

arealen och belastningen (P) samt produktens relativa andel (%) av hela 

fiskeriområdets P-värde. 


