KVARKENS FISKERIOMRÅDE – verksamhet och budget 2022

BUDGETPLAN FÖR ÅR 2022
INTÄKTER
Anslag för verksamheten
Bidrag
Egna medel
Överförda medel (från 2020)
KOSTNADER
Fasta kostnader
Verksamhetsledare
Projekt
Övervakning
Intressebevakning
Utplantering av fisk

14 000
10 000
29 200
1 800
55 500
5 000
9 000
10 000
1 000
2 000
28 500
55 500

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022
Verksamhetsår
Verksamhetsåret 2022 är Kvarkens fiskeriområdes 4:e verksamhetsår.
Fiskeriområdets adress
Kvarkens Fiskeriområde, c/o Carina Rönn, Storviksvägen 7 bst 9, 65230 Vasa
Allmän målsättning
Fiskeriområdet är 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 fiskeresurserna. Medlemmar i ett fiskeriområde är innehavare av fiskerätt
inom området samt de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen.
Årlig verksamhetsplan 2022
- Övervakning av fiske
- Gösfredning och minimimått på sik verkställs enligt Nyttjande- och vårdplanen
- Skarvbeslutet fås på vår ansökan om åtgärder mot skarven och föranleder åtgärder
- Restaurering av Raggskärsbäckens mynning och bäcken till Sandfladan
- Fördelningsförslag för ägarersättningen
- Uppgörande av restaureringsplaner för fisklekplatser fortsätter med projektbidrag
- Information om verksamheten via hemsida
- Utplantering av fisk enligt plan
- Bistår medlemmar i intressebevakning av åtgärder gällande säl och skarv
Fiskevattenvård och övervakning
Under påbörjas planering av restaureringar av fisklekplatser. Fiskeriområdet stöder
medlemmarnas egna fiskevårdsprojekt genom bidrag om ekonomiska förutsättningar finns.
Övervakning sker av egna beslut och fredningar samt fiskeriområdets edsvurna

fiskeövervakare kan bistå medlemsföreningar vid behov. Övervakningsplanen uppdateras och
de nya fiskeövervakarna förses med material och utrustning.
Utbildning och möten
Representanter för fiskeriområdet deltar i utbildning och möten som ordnas för fiskeriområden.
Kommunikation och utlåtanden
För extern kommunikation upprätthålls en hemsida i samarbete med Österbottens
Fiskarförbund. För intern kommunikation används i första hand e-post eller så sänds
information till medlemmarna brevledes vid behov.
Fiskeriområdet kan ge utlåtanden om allt som berör fisket, fiskevården och vattenmiljön inom
sitt område.
Finansiering av verksamheten
Fiskeriområdet finansierar administration med det statliga verksamhetsbidraget och med
bidrag från främjande av fiskerihushållningen.
Övrig verksamhet det kommande året
Fiskeriområdet följer med skador och olägenheter som orsakas av gråsäl, vikare och skarv
och bistår sina medlemmar i intressebevakningen. Även ekonomiskt kan fiskeriområdet ge
bidrag för intressebevakning gällande skarv- och sälproblematiken.
Utplanteringsplan för år 2022
Enligt styrelsens förslag planteras ut fiskyngel för sammanlagt 28 500 € år enligt följande
fördelning: sik 13 500, havsöring 13 500, gös 1 500
Området Replot-Björköby 14 500 € (Vallgrund, Söderudden, Björköby, Replot)
Havsöring
Sik av lokal stam
Området Korsholms fastland 9 500 (Iskmo/Jungsund, Petsmo/V-Hankmo)
Havsöring
Sik av lokal stam
Området Maxmo-Oravais 4 500 (Tottesund/Kvimo/Österö, Palvis/Oxkangar/Kaitsor,
Oravais)
Havsöring
Gös

