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KVARKENS FISKERIOMRÅDE, Verksamhetsberättelse 2021
1. ALLMÄNT
Verksamhetsår och beskrivning
Kvarkens fiskeriområde konstituerades 12.2.2019 och inledde sin egentliga verksamhet i juni
2019. Fiskeriområdets totala areal är ca 103 000 ha. Fiskeriområdet följer gränserna för
Korsholms och Vörå kommuner, förutom i Kyro älv där även Lillkyro hör till fiskeriområdet.
Enligt lag om fiske § 23 är fiskeriområdena offentligrättsliga föreningar som har till syfte att
utveckla fiskerihushållningen inom det egna området och främja samverkan mellan
medlemmarna för ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna.
2. ADMINISTRATION
Fiskeriområdets medlemmar och organ
Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma, dit medlemmar i
fiskeriområdet har rätt att sända företrädare enligt vad som besluts i lag om fiske 25 §.
Stämman sammanträder årligen enligt stadgarna före slutet av april månad. Stämman
16.6.2021 omvalde avgående styrelsemedlemmar och de 10 medlemmarna i styrelsen är:
Johan Håkans(ordf.), Leif Svens (viceordf.), Mats Lövdahl, Anders Berg, Sören Strandberg,
Dan Ståhl, Andreas Holm, Ole Rönn, Leif Enlund och Ari Isosalo
Styrelsen har hållit 4 styrelsemöten, den har uppgjort fördelningsförslag för ägarersättningen,
verksamhetsberättelse samt verksamhets- och budgetplan, slutfört arbetet med Nyttjande och
vårdplanen, ansökt om bidrag för verksamheten. Fiskeriområdets stämma hölls den 16 juni på
Hotell Vallonia, Korsholm. I mötet deltog 16 röstberättigade med sammanlagt 38 röster. Vid
mötet behandlades stadgeenliga ärenden samt förslag till ändring av stadgarna och
fastställande av Nyttjande- och vårdplanen. Styrelsen har behandlat och gett ett bemötande
på LUKEs utlåtande gällande vår ansökan om åtgärdstillstånd för skarvkolonin på
Sommarögrund. Stämman hölls, med stöd av en lagändring, senare än i stadgarna angiven
tidpunkt på grund av corona-pandemin.
Verksamhetsledaren har deltagit i Centralförbundets för fiskerihushållnings utbildning för
verksamhetsledare och Fiskeriområdesdagar.
Fiskeriområdet
har
avtal
dataskyddsombudstjänster.

med

Centralförbundet

för

Fiskerihushållning

om

Bokföring och revision
Bokföringen sköts av Talenom, Malax. Till revisor har utsetts GR Johan-Erik Fant.
Fiskeövervakare
I november 2021 ordandes en ny kurs samt prov för fiskeövervakare. Förordnandet för en del
av de tidigare fiskeövervakarna går ut i juni 2022. Personer från våra medlemsorganisationer
vilka godkändes i fiskeövervakarprovet, har befullmäktigats av styrelsen, att fungera som
fiskeövervakare för hela verksamhetsområdet för tiden 1.1.2022 - 30.11.2031.
Fiskeområdet har tecknat en rättskydds- och ansvarsförsäkring för fiskeövervakarna.
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Tabell 1. Kvarkens fiskeriområdes ägarstruktur enligt areal i storleksordning 2020 enligt uppgifterna i
KALPA registret
Areal
< 5 ha
5 - 50 ha
50 - 500
500 - 1000 ha
> 1000 ha
SUMMA

Antalet
vattenområden
126
26
29
12
17
210

% andel
ägare
40
12
14
6
8

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

% andel av
totalarealen
0,0008
0,006
6,0
8,3
85,0

Antalet
röster

29
24
51
104

Verksamhetsledare
Som verksamhetsledare fungerar Carina Rönn.
Medlemmar, medlemskap och representanter i arbetsgrupper
Antalet medlemmar och ägarstruktur i fiskeriområdet presenteras i tabell 1. Fiskeområdet
upprätthåller ett register över de egna medlemmarna, informationen i registret används för den
egna informationsgången. Fiskeriområdet har en dataskyddsbeskrivning, som finns tillgänglig
på hemsidan.
Kvarkens fiskeriområde är medlem i Österbottens Fiskarförbund r.f. och i Kyro älvs fonden.
Styrelsemedlemmar eller verksamhetsledaren var 2021 representerad i följande
arbetsgrupper:
- Österbottens skarvarbetsgrupp, ordförande
- Samarbetsgruppen för vatten- och havsvård, verksamhetsledaren
- Österbottens fiskerisamarbetsgrupp, ordförande ordinarie, verksamhetsledaren
suppleant
3. INKOMSTER OCH UTGIFTER, FINANSIERING
Räkenskapsperiodens inkomster
Fiskeområdet har från Österbottens ELY-central erhållit allmänna understöd i form av
verksamhetsbidrag 14 022 euro samt bidrag från främjande medel för Kvarkens
Fiskeriområdes nyttjande och vårdplanering och övriga projekt 13 228,76 euro.
Ägarersättningen
Under verksamhetsåret har till fiskeriområdet utbetalats vattenägarersättningar för år 2020
summa 46 122 €. Av dessa har 30 097,81 euro överförts till fiskeriområdet via fullmakter.
Totala kostnader och tilläggsuppgifter om de största utgiftsposterna
Fiskeområdets totala kostnader under verksamhetsåret var 56 904,17 euro. Den största
utgiftsposterna var utgifter för skötsel av fiskevatten 31 038,32 euro, köpta disponenttjänster
6 258,28 euro i kostnaderna ingår kostnader för verksamhetsledaren samt för uppgörande av
ansökan om åtgärder mot skarv. Projektkostnader 15 242,57euro, vari ingår kostnader för
uppgörande av nyttjande och vårdplanen och översättning av denna samt uppgörande av
restaureringsplaner.
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Räkenskapsperiodens resultat och banktillgodohavanden
Räkenskapsperioden 1.6-31.12.2021 visar ett underskott
Banktillgodohavanden per 31.12.2020 var 69 765,69 euro.

på

1 859,60

euro.

4. VERKSTÄLLDA ÅTGÄRDER ENLIGT PLAN
Verksamheten i enlighet med planen
Fiskeriområdet har utarbetat en plan för nyttjande- och vård. Planen fastställdes på stämman
2021 och har sänts in till NTM-centralen för godkännande av Österbottens
Fiskerisamarbetsgrupp. Samarbetsgruppen har behandlat planen och fiskeriområdet väntar
på officiellt godkännande.
Verksamheten har skett enligt den årligen fastställda
verksamhetsplanen.
Fiskevård och fiskutplanteringar
Under året ha fiskyngel av havsöring, sik och gös planterats ut för sammanlagt 31 038,32 euro.
Utplanteringarna verkställs med de vattenägarersättningar som via fullmakt överförs till
fiskeriområdet.
Kommunikation och information
Fiskeriområdet har en internetsida i samarbete med Österbottens Fiskarförbund r.f. Sidan
hittas under adress https://www.fishpoint.net/kvarkens-fiskeriomrade. Här finns information
både på svenska och finska.
Fiskeriområdet försöker bygga upp ett heltäckande e-postregister för snabb kommunikation till
medlemmarna. Information till medlemmarna sker vid behov. Verksamheten sker kontinuerligt.
5. NYTTJANDE OCH VÅRDPLAN
Verksamhetsledaren har under året arbetat med fiskeriområdets nyttjande och vårdplan.
Planen har sänts ut till medlemmar samt funnits på fiskeriområdets hemsida för utlåtande.
Planen behandlades på stämman i juni 2021 och vid Österbottens samarbetsgrupps möte
19.11.2021.
6. GÄLLANDE BESLUT ENLIGT LAG OM FISKE
Fiskeriområdet har enligt den nya nyttjande- och vårdplan anhållit om att NTM-centralen inför
totalförbud för fiske inom ett begränsat område i Kyro älvs mynning i avsikt att skydda
gösstammen, samt minimimått på sik 30 cm inom hela området.

