
PARGAS-NAGU FISKERIOMRÅDE 

Berättelse över verksamheten under 

bokföringsperioden 27.2. - 31.12. 2019 

 

Fiskeriområdets beskrivning 

Pargas-Nagu Fiskeriområde ligger i de östra vattenområdena i Pargas stad omfattande Pargas och Nagu. 

Gränserna för verksamhetsområdet är i enlighet med Sydvästra Finlands samarbetsgrupps förslag av den 

13.12.2017 (Dnr 4741/5730/2017), fastställda av NTM-centralen i Egentliga Finland. Fiskeriområdet 

konstituerades 27.2.2019 och stadgarna fastställdes vid NTM-centralen i Egentliga Finland den 18.6.2019 

(Dnr VARELY/1686/5730-2019). Enligt fiskeriområdets stadgar är den totala vattenarealen 129 356 hektar.  

 

Fiskeriområdets medlemmar och rösträtten 

Organ för fiskeriområdet är fiskeriområdets stämma, styrelse och verksamhetsledare. Medlemmar i 

fiskeriområdet är delägarlagen och ägarna av enskilda vattenområden, vars vattenareal omfattar minst 50 

hektar. 

En sammanslutning av vattenägare, vars enskilda vattenarealer understiger 50 hektar, får utse en gemensam 

företrädare om sammanslutningen sammanräknat förvaltar en vattenareal om minst 50 hektar. 

Dessutom får följande landsomfattande organisationer inom fiskeribranschen; Centralförbundet för 

Fiskerihushållning rf, Finlands Yrkesfiskarförbund rf och Suomen Kalastusopaskilta ry var och en utse en 

företrädare. Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf får utse två företrädare. 

Vid fiskeriområdets stämma har varje företrädare som representerar en minst 1000 hektar stor 

vattenområdesegendom tre röster, varje företrädare som representerar en minst 500 hektar men under 1000 

hektar stor vattenområdesegendom två röster och varje företrädare som representerar andra medlemmar en 

röst.  

Registrerade regionala föreningar vars syfte är att främja miljö- eller naturskyddet inom fiskeriområdet, har 

rätt till en företrädare med närvaro- och yttranderätt, men utan rösträtt. 

 

Fiskeriområdets allmänna uppgifter 

Fiskeriområdets allmänna uppgifter är att utveckla fiskerihushållningen inom sitt verksamhetsområde samt att 

befrämja sina medlemmars samarbete för ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna. 

Fiskeriområdet sköter de uppgifter som stadgas i lagen om fiske och i de författningar som gets med stöd av 

den samt de uppgifter som nämns i fiskeriområdets stadgar. Fiskeriområdet skall även uppfölja 

förverkligandet av den fastställda nyttjande - och vårdplanen samt ge akt på dess effekter. 

 

Fiskeriområdets förvaltning och dess kostnader 

Pargas-Nagu Fiskeriområdes styrelse, som valdes vid fiskeriområdets konstituerande stämma den 27.2.2019, 

består av 9 personer med en mandattid om 3 år. Styrelsens sammansättning och medlemmarnas avgångsår 

som för de två första verksamhetsåren avgjordes genom lottdragning är följande: 

 

Mats Eriksson, Jörgen Hermansson och Bengt Johansson 2020 

Agneta Jansson, Ismo Johansson och Peter Karlsson  2021 

Peter Danielsson, Jan-Erik Karlsson och Bo-Erik Rosin  2022 

 

Till ordförande för verksamhetsår 2019 valdes Jörgen Hermansson och till vice ordförande Bo-Erik Rosin. 

Vid styrelsens första möte i maj 2019, valdes fiskerikonsulent Olav Granström vid Åbolands Fiskarförbund 

till verksamhetsledare för Pargas-Nagu Fiskeriområde och Mary-Anne Intonen vid Åbolands Fiskarförbund 

till bokförare och kassör för fiskeriområdet. För skötseln av verksamhetsledarens uppdrag år 2019 erlades till 

Åbolands Fiskarförbund enligt avtal 7 400 euro och för bokförings- och kassörsuppdraget enligt avtal 1 870 

euro. De sammanlagda kostnaderna för styrelsens arvoden och reseersättningar var 2 627,20 euro. I juni 2019 

infördes Pargas-Nagu Fiskeriområde i företags- och organisationsdatasystemet och erhöll FO-numret 

3005107-9.  
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Fiskeriområdets ekonomi 

Fiskeriområdet öppnade i juni 2019 ett bankkonto i Aktia Bank, dit pengarna från de avslutade fiskeområdena 

i Pargas och Nagu överfördes under hösten 2019. 

I juni 2019, efter att bankkontot öppnats, ansökte fiskeriområdet 35 000 euro fiskevårdsavgiftsmedel ur mom. 

30.40.51., för 2019 års verksamhet. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om 

fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområden 282/2019, beviljades fiskeriområdet i juni 

sammanlagt 16 293 euro för verksamheten 2019. Bidraget bestod av en grunddel (75%), en tilläggsdel som 

grundar sig på vattenarealen (20%), en tilläggsdel som grundar sig på den totala arealen (5%) och ett 

språktillägg om 1 000 euro.  

 

Den 21.10.2019 ansökte fiskeriområdet om 10 000 euro för främjandet av fiskerihushållningen / uppgörandet 

av nyttjande- och vårdplan för fiskeriområdet. I november beviljades fiskeriområdet det ansökta bidraget om 

10 000 euro, för uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen. I enlighet med ansökan, beviljades 6 000 euro i 

förskott, medan 4 000 euro bör sökas före utgången av 31.3.2021. 

 

Fiskevårdsavgiftsintäkterna för 2018 

Enligt Egentliga Finlands NTM-centrals beslut av den 16.12.2019, erhöll fiskeriområdet 44 860 euro för 

utbetalning till vattenägarna, som ersättning för de allmänna fiskerättigheterna och fiskeguideverksamheten 

under år 2018. 

Enligt lagen om fiske, skall det i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan (NVP) framgå, enligt vilka grunder 

fiskeriområdet fördelar vattenägarnas andelar av ovannämnda fiskevårdsavgiftsintäkter. Eftersom 

fiskeriområdet inte ännu har en NVP, begärde Egentliga Finlands NTM-central i slutet av år 2019, att 

fiskeriområdet meddelar enligt vilka kriterier utbetalningarna till vattenägarna utförs. Fiskeriområdet beslöt, 

att vattenägarnas andelar av fiskevårdsavgiftsintäkterna för åren 2018-2019, fördelas till vattenägarna enligt 

samma kriterier som i de avslutade Pargas- och Nagu fiskeområden, sedan den till Pargas-Nagu Fiskeriområde 

utdelade summan (44 860 euro) först delats mellan nämnda områden, enligt samma inbördes förhållande som 

tidigare. Utbetalningarna sker under år 2020, efter att beslutet vunnit laga kraft. 

 

Medlemskap 

Pargas-Nagu Fiskeriområde blev i slutet av år 2019 på ansökan medlem i Åbolands Fiskarförbund rf. 

Medlemsavgiften för år 2019 var 45 euro. 

 

Möten och information under år 2019 

Under år 2019 har Pargas-Nagu Fiskeriområdes styrelse hållit två möten (21.5. och 17.10) samt erhållit 

information om pågående verksamhet via e-post.  

Fiskeriområdet höll en extra stämma den 22.11.2019 i hotell Kalkstrand i Pargas centrum. Vid stämman var 

18 personer närvarande varav 14 röstberättigade företrädare med sammanlagt 25 röster. 

 
Fiskeriområdets webbplats 

För att göra fiskeriområdets informationsflöde mera tillgängligt för allmänheten, öppnade fiskeriområdet i  

samarbete med Åbolands Fiskarförbund, i början av året, en egen webbplats som nås via Fiskarförbundets  

hemsida https://abofisk.net/sv/. På fiskeriområdets webbplats införs kallelser, protokoll och annan  

information i anslutning till fiskeriområdets stämmor samt annan för verksamheten viktig information. 

 
Fiskeriområdets Facebooksidor 

Efter att Pargas fiskeområde avslutats, övertogs fiskeområdets Facebooksidor av Pargas-Nagu Fiskeriområde. 

Facebooksidorna nås under namnet Pargas-Nagu Fiskeriområde / Paraisten-Nauvon Kalatalousalue. 

Facebooksidorna fungerar som en inofficiell informationskanal, vid sidan av fiskeriområdets stadgeenliga 

webbplats. Som Facebooksidornas administratörer fungerar fiskeriområdets verksamhetsledare och  

ordförande. 

 

 

 

https://abofisk.net/sv/
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VERKSAMHET OCH PROJEKT 2019 

Fiskevattenvård 

Pargas-Nagu Fiskeriområde deltog år 2019 i Skärgårdshavets fiskevattenvård med följande fiskutplanteringar: 

-11.9. utplanterades 5 556 st gösyngel i Snäckviken (Pargas centrum), 5 556 st i Vapparn (Hoggais), 6 481 st  

i Örfjärden (Prostvik) och 556 st vid Varvudden (Grännäs). Ynglen som var en sommar gamla hade en 

medelstorlek om 7,8 cm och 3,01 g. Utplanteringskostnaderna för de totalt 18 149 st gösynglen som uppgick 

till 7 000 euro, finansierades med medel från fiskeriområdets fiskevattenvårdsfond. 

-18.9. utplanterades 7 117 st skärgårdssikyngel vid Själö, 7 117 st vid Innamo och 5 694 st vid Varvudden 

(Grännäs). Ynglen som var en sommar gamla hade en medelstorlek om 10,5 cm och  

7,0 g. Utplanteringskostnaderna för de totalt 19 928 st skärgårdssikynglen som uppgick till 8 000 euro 

finansierades med egna medel. 

 

Allmännyttiga fiskutplanteringar 2019 

-18.9.  utplanterades 300 st skärgårdssikyngel vid Majlot (Ominaisfjärden). Ynglen som var en sommar gamla 

hade en medelstorlek om 10,5 cm och 7,0 g. 

-25.9. utplanterades 1 327 st skärgårdssikyngel i Lillviken (Prostvik). Ynglen som var en sommar gamla hade 

en medelstorlek om 10,7 cm och 7,0 g.  

Utplanteringskostnaderna för ovannämnda (18.9. och 25.9.) skärgårdssikyngel som uppgick till 700 euro 

finansierades med medel från utplanteringsprogrammet Skärgårdshavets fiskevård. 

-25.9. utplanterades 13 095 st skärgårdssikyngel i Vapparn (Bläsnäs). Ynglen som var en sommar gamla hade 

en medelstorlek om 10,7 cm och 7,0 g. Utplanteringen som var en åläggandeutplantering finansierades av 

Pargas stad. 

 

Regleringar i fisket av gös 

Gösens minsta tillåtna mått är 42 cm fr.o.m. 1.1.2016 enligt 2 § i förordningen om fiske (26.11.2015/1360). 

För kommersiella fiskare i grupp I var minsta tillåtna måttet 37 cm till den 31.12.2018 och 40 cm från 

1.1.2019. 

 

Övervakning av fisket 

Fiskeriområdets styrelse ansvarar för tillsynen av fisket och tillsättandet av fiskeövervakare inom fiskeri- 

området. Då fiskeriområdets verksamhet kom igång i slutet av maj 2019, utsågs fiskeövervakarna Oskar  

Suominen och Bengt Johansson till fiskeriområdets fiskeövervakare. Till följd av den sena starten inleddes  

fiskeövervakningen först under sommaren. I augusti 2019 kom det till fiskeriområdets kännedom, att Bengt 

Johansson avlidit.  

Under år 2019 genomförde fiskeövervakarna sammanlagt 22 planerade övervakningsuppdrag, sammanlagt 32 

timmar enligt följande: 

- Granskade personer 84 st 

- Granskade fiskeredskap 104 st 

- Sanktioner 31 st 

Kostnaderna för fiskeövervakningen 2019 som uppgick till 1 277,48 euro, täcktes med erhållna 

verksamhetsmedel. 

Pargas-Nagu Fiskeriområde gav i oktober 2019 fiskeövervakarna i nedannämnda fiskeriområden, rätt att utöva 

fiskeövervakning inom gränsområdena till Pargas-Nagu Fiskeriområde.  

- Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde 

- Airisto-Velkua Fiskeriområde 

- Sydvästra Finlands-Salonejdens Fiskeriområde 

- Kimitoön-Finby Fiskeriområde 
  

Fortbildning av förtroendevalda och verksamhetsledaren 

Under verksamhetsår 2019 har styrelsemedlemmarna och/eller verksamhetsledaren deltagit i följande 

fortbildningstillfällen: 
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- 16-17.9. Centralförbundets för fiskerihushållning arrangerade fortbildningsdagar för fiskeriområdets 

aktiva i Helsingfors (16.9. representation av verksamhetsledare Olav Granström). 

 

Information och rådgivning 

Fiskeriområdets medlemmar har under året erhållit information och rådgivning i för fiskeriområdet väsentliga 

och aktuella frågor, genom fiskeriområdets webbplats, Facebooksidor och Fiskarposten samt genom personlig 

rådgivning. För förmedlingen av information ansvarade verksamhetsledare och fiskeriområdets styrelse. 

 

Begäran om utlåtande om fiskebegränsningar och dagskvoter för fiskeguider 

Egentliga Finlands NTM-central beredde i december 2019 fiskeriområdet möjlighet att senast den 1.12.2019 

ge utlåtande enligt 18 § i lagen om fiske (=fiskeguideparagrafen) om omständigheter som inverkar på 

uppställandet av fiskebegränsningar och bestämmandet av kvoter för dagsfångsten. Enligt Egentliga Finlands 

NTM-centrals sammanställning av fiskeguidernas årsrapporter för år 2018, förekom det i Pargas-Nagu 

Fiskeriområde endast 66 kunddagar under året. Med anledning av detta gav fiskeriområdet inget utlåtande 

gällande fiskebegränsningar och dagskvoter för fiskeguidernas fiskfångster. 

 

Fiskevattenvårdsfonden 

De av Pargas- och Nagu fiskeområden år 2015 bildade fiskevattenvårdsfonderna för fiskevårdsavgiftsmedel 

och spöfiskeavgiftsmedel som av olika omständigheter inte utbetalats till vattenägarna, överfördes 2019 till 

Pargas-Nagu Fiskeriområde i enlighet med bestämmelser om överförandet av avtal. 

  

De till fiskevattenvårdsfonden överförda medlen skall användas till täckandet av kostnader i enlighet med 82 

§ punkt 1) i den nya lagen om fiske 379/2015 (fiskevattenvård och fiskeövervakning). 

Under år 2019 använde fiskeriområdet i enlighet med stämmans beslut 7 000 euro fondmedel för utsättningar 

av fiskyngel. Fiskevattenvårdsfondens saldo den 31.12.2019 var 54 843,74 euro. 

 

Nyttjande- och vårdplan för fiskeriområdet 

Pargas-Nagu Fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan (NVP) som skall uppgöras både på svenska och finska, 

skall vara godkänd vid utgången av år 2020. Eftersom NVP skall behandlas av såväl fiskeriområdets stämma 

som Sydvästra Finlands samarbetsgrupp, innan den överlåts till NTM-centralen för godkännande, bör planen 

uppgöras i brådskande ordning. 

Fiskeriområdet ansökte i oktober 2019 från Egentliga Finlands NTM-central om 10 000 euro i bidrag för 

uppgörandet av NVP. Dessutom budgeterade fiskeriområdet en egen andel om 5 000 euro för år 2019. Enligt 

NTM-centralen direktiv kan fiskeriområdet även under år 2020 söka om bidrag för uppgörandet av NVP. 

I oktober 2019 utsågs Åbolands Fiskarförbund till ansvarig huvudman för uppgörandet av nyttjande- och 

vårdplanen för de tre Åboländska fiskeriområdena inom Fiskarförbundets verksamhetsområde. Uppgörandet 

sker som en köptjänst av Fiskarförbundet sedan Fiskarförbundet genom offertförfrågningar valt den för 

ändamålet lämpligaste samarbetsparten. Offertförfrågningar tillställdes Åbo Akademi / institutionen för miljö- 

och marinbiologi, Fiskeri- och Miljöinstitutet LIVIA och Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. 

 

Som enda offertgivare och som den mest ändamålsenliga aktören utsågs Åbo Akademi till samarbetspart för 

uppgörandet av NVP. För uppgörandet reserveras för åren 2019-2020 sammanlagt 22 500 euro, vilket 

inkluderar såväl bidragsmedel som egna medel. Uppgörandet av NVP inleds i början av år 2020.  

 
Fiskerihushållningsavgift för Finnsementti Oy 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade Finnsementti Oy med sitt beslut nr 176/2018/2 av den 

13.11.2018, tillstånd till muddring och utfyllnad av vattenområdet vid cementhamnen i anslutning till 

Kyrkfjärden, deponering av muddringsmassor om 46 000 kubikmeter i farledsområdet i Kyrkfjärdens 

djupområden väster om Långholmen, byggande av nya bryggor och kvarhållande av den gamla 

cementbryggan samt tillstånd till förberedelser innan beslutet vunnit laga kraft.  

 



 

-5- 

 

Finnsementti Oy ålades att i enlighet med Pargas fiskeområdes och Åbolands Fiskarförbunds framställda 

kompensationsbegäran,  årligen betala en fiskerihushållningsavgift om 4 000 euro / år under den tid som 

arbetena pågår, dock minst under en period om 5 år. 

 

Egentliga Finlands NTM-central / Miljö- och Naturresurser, inlämnade den 10.12.2018 ett besvär över 

ovannämnda beslut till Vasa Förvaltningsdomstol, med krav om att beslutet förkastas och ärendet returneras 

till Regionförvaltningsverket för ny behandling. 

Vasa Förvaltningsdomstol förkastade NTM-centralens besvär den 19.12.2019 och Regionförvaltnings-verkets 

beslut består. Över Förvaltningsdomstolens beslut beviljades besvärsrätt vid Högsta Förvaltningsdomstolen.   

 

Statsbidrag under år 2019 

 

Ändamål / Ansökta statsmedel    Beviljade statsmedel / användningsår 

 

Verksamhetsmedel  / 16 293 euro    grunddel (75%) 

tilläggsdel för vattenarealen (20%) 

tilläggsdel för totala arealen (5%) 

språktillägg (1 000 euro.) 

/ 2019 - 2020 

 

Främjandet av fiskerihushållningen: 

 

Uppgörandet av nyttjande- och vårdplan / 10 000 euro  10 000 euro / 21.10.2019 – 2020 

 

De erhållna verksamhetsmedlen på 16 293 euro, kan enligt givna direktiv användas under perioden 2019-2020 

och bidraget för uppgörandet av nyttjande- och vårdplan om 10 000 euro (varav 6 000 euro erhållits i 

förskott), kan enligt givna direktiv användas under perioden 21.10.2019-2020. Den återstående delen av 

bidraget skall sökas ut senast före utgången av 30.3.2021. 

 

Revision 

Till fiskeriområdets revisorer för verksamhetsår 2019 valdes vid fiskeriområdets konstituerande möte den 

27.2.2019 CGR revisor Henry Maarala från revisionsfirma KPMG Ab Oy och till suppleant för honom valdes 

en av KPMG Ab Oy utsedd CGR revisor. 

 

 

Pargas den 13 februari 2020 


