KORPO-HOUTSKÄR-INIÖ
FISKERIOMRÅDE
Berättelse över verksamheten under
bokföringsperioden 1.1. - 31.12. 2020
Fiskeriområdets beskrivning
Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde ligger i de västra vattenområdena i Pargas stad omfattande Korpo,
Houtskär och Iniö. Gränserna för verksamhetsområdet är i enlighet med Sydvästra Finlands
samarbetsgrupps förslag av den 13.12.2017 (Dnr 4823/5730/2017), fastställda av NTM-centralen i
Egentliga Finland. Fiskeriområdet konstituerades 27.2.2019 och stadgarna fastställdes vid NTMcentralen i Egentliga Finland den 18.6.2019 (Dnr VARELY/1684/5730-2019). Enligt fiskeriområdets
stadgar är den totala vattenarealen 209 448 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 samt sammanslutningar av vattenägare med vattenarealer mindre än 50 ha, som sammanräknat
förvaltar en vattenareal om minst 50 hektar.
Dessutom får följande landsomfattande organisationer inom fiskeribranschen var och en utse en
företrädare: Centralförbundet för Fiskerihushållning rf, Finlands Yrkesfiskarförbund rf och Suomen
Kalastusopaskilta ry. 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
Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområdes styrelse består av 9 personer med en mandattid om 3 år. Styrelsens
sammansättning och avgångsåret för medlemmarnas mandattid är följande:
Olof Henriksson, Börje Skaag och Torvald Söderlund
Jörgen Eklund, Lasse Lindberg och Ulf Österman
Trygve Karlsson, Ann-Christin Nyström och Roy Stenvall

2021
2022
2023

Som ordförande för verksamhetsår 2020 fungerade Jörgen Eklund och som vice ordförande Roy
Stenvall. Som verksamhetsledare för Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde under verksamhetsår 2020
fungerade enligt skilt avtal fiskerikonsulent Olav Granström vid Åbolands Fiskarförbund. För skötseln
av verksamhetsledarens uppdrag erlades 7 250 euro till Åbolands Fiskarförbund.
Verksamhetsledaravtalet mellan Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde och Åbolands Fiskarförbund som
trädde i kraft den 23.5.2019 gäller tills vidare. Fiskeriområdets bokförings- och kassörsuppdrag sköttes
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faktureras år 2021, sedan bokslutet färdigställts. Kostnaderna för bokförings- och kassörsuppdraget år
2019, som fakturerades år 2020, uppgick till 986,22 euro. De sammanlagda kostnaderna för styrelsens
arvoden och reseersättningar år 2020 var 2 757,68 euro.
Fiskeriområdets ekonomi
Fiskeriområdet ansökte vid Egentliga Finlands NTM-central om 25 000 euro fiskevårdsavgiftsmedel
för verksamheten år 2020. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om
fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområden 282/2019, beviljades fiskeriområdet i
april 2020 sammanlagt 18 747 euro för verksamheten. 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 27.2.2020 ansökte fiskeriområdet vid NTM-centralen om följande bidrag för främjandet av
fiskerihushållningen:
- 2 000 euro för effektiverandet av fiskeövervakningen
- 7 500 euro för uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen
- 2 500 euro för översättningen av nyttjande- och vårdplanen till finska
I månadsskiftet maj-juni beviljades fiskeriområdet 2 000 euro för effektiverad fiskeövervakning och
7 500 euro för uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen. Det ansökta bidraget om 2 500 euro för
översättningen av nyttjande- och vårdplanen till finska beviljades inte. Fiskeriområdets bokslut för år
2020 uppvisade ett överskott om 28,76 euro.
Fiskevårdsavgiftsintäkterna för 2018 och 2019
Enligt Egentliga Finlands NTM-centrals beslut av den 16.12.2019, erhöll fiskeriområdet 25 792 euro
för utbetalning till vattenägarna som ersättning för de allmänna handredskapsfiskerättigheterna och
fiskeguideverksamheten för år 2018 och 23 644 euro för år 2019 (beslutet 8.4.2020).
Enligt lagen om fiske, skall det i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan (NVP) framgå, enligt vilka
grunder fiskeriområdet ämnar utbetala vattenägarnas andelar av ovannämnda fiskevårdsavgifts-intäkter.
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 skall ske.
Fiskeriområdet beslöt, att vattenägarnas andelar av fiskevårdsavgiftsintäkterna för åren 2018-2019,
utbetalas till vattenägarna i enlighet med samma kriterier som gällde i de avslutade Korpo-, Houtskäroch Iniö fiskeområden. Utbetalningarna av vattenägarnas andelar av fiskevårdsavgiftsintäkterna för år
2018 gjordes i slutet av april 2020 och för år 2019 i slutet av juni 2020, sedan besluten vunnit laga kraft.
Ersättningarna för år 2018 som uppgick till högst 50 euro eller som överlåtits till fiskeriområdet genom
fullmakt, tillföll fiskeriområdet redan år 2019 och ersättningarna för år 2019, sammanlagt 2 474,04 euro,
tillföll fiskeriområdet år 2020.
Medlemskap i Åbolands Fiskarförbund
Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde blev i slutet av år 2019 på ansökan medlem i Åbolands
Fiskarförbund rf. Medlemsavgiften för år 2020 var 110 euro.
Möten och information under år 2020
Under år 2020 har Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområdes styrelse hållit tre möten (12.3., 24.9. och 9.12)
samt erhållit information om pågående verksamhet via e-post.
Fiskeriområdets årsstämma som skulle hållas den 27.4.2020, kunde inte arrangeras till följd av gällande
restriktioner med anledning av Coronapandemin. Eftersom årsstämman enligt fiskeriområdets stadgar
skall hålla före utgången av april, utfärdade statsrådet en undantagslag om att stämmor trots stadgarna
kunde senareläggas till utgången av september 2020. Med anledning av detta hölls fiskeriområdets
årsstämma först den 24.9.2020 i hotell Kalkstrand i Pargas centrum. Vid stämman var 12 personer
närvarande varav 6 röstberättigade företrädare med sammanlagt 14 röster.
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På fiskeriområdets webbplats på Åbolands Fiskarförbunds hemsida https://abofisk.net/sv/ har
fiskeriområdet infört kallelser, protokoll och annan information i anslutning till fiskeriområdets
stämmor samt förmedlat annan för verksamheten viktig information.
VERKSAMHET OCH PROJEKT 2020
Fiskevattenvård
Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde deltog år 2020 i Skärgårdshavets fiskevattenvård med följande
fiskutplanteringar:
-16.9. utplanterades sammanlagt 22 410 st skärgårdssikyngel enligt följande:
-Järvsar (Virutholmen) / Korpo
1 867 st
-Åvensor (Makram) / Korpo
1 600 st
-Verkan småbåtshamn / Korpo
1 867 st
-Korposröm / Korpo
1 582 st
-Hästö fjärden / Houtskär
3 867 st
-Mossala norra / Houtskär
3 880 st
-Långön (Masmo) / Iniö
1 545 st
-Bockholmsfjärden / Iniö
1 567 st
-Kolko sund / Iniö
1 545 st
-Degernäs (Östervik) / Iniö
1 545 st
-Perkala fjärden / Iniö
1 545 st
-25.9. -Jurmo / Korpo
1 316 st
Ynglen som var en sommar gamla hade en medelstorlek om 11,7 cm och 10,0 g (Jurmo 25.9. 10,8 cm/
7,8 g). Av utplanteringskostnaderna för de totalt 23 726 skärgårdssikynglen, som uppgick till 12 575
euro, täcktes 11 027,56 euro med egna medel och 1 547,44 euro med medel från fiskevattenvårdsfonden.
Allmännyttiga fiskutplanteringar 2020
-16.9. utplanterades 1 067 st skärgårdssikyngel i Korpoström. Ynglen som var en sommar gamla hade
en medelstorlek om 11,7 cm och 10,0 g. Utplanteringskostnaderna som uppgick till 500 euro
finansierades i sin helhet av Forststyrelsen (Södra Finlands jakt- och fisketjänster).
Regleringar i fisket av gös
Gösens minimimått är 42 cm fr.o.m. 1.1.2016. För kommersiella fiskare i grupp I var minimimåttet 37
cm till den 31.12.2018 och 40 cm från 1.1.2019 (Förordning om fiske - 26.11.2015/1360).
Övervakning av fisket
Fiskeriområdets styrelse ansvarar för tillsynen av fisket och tillsättandet av fiskeövervakare inom
fiskeriområdet. Sedan hösten 2019 har fiskeriområdet saknat fiskeövervakare, men i augusti 2020 ingick
fiskeriområdet avtal med fiskeövervakare Paavo Suominen från Bläsnäs Sport, om 15 timmar
fiskeövervakningstjänster i Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde.
Kostnaderna för fiskeövervakningstjänsten år 2020 uppgick till 948 euro. Dessutom anskaffades en
tablettdator och ett rapporteringsprogram samt utrustning i syfte att effektivera fiskeövervakningen. De
totala kostnaderna för fiskeövervakningen som uppgick till 2 423,80 euro, täcktes till största delen med
det erhållna befrämjandebidraget om 2 000 euro, som fiskeriområdet ansökt från NTM-centralen.
Resten av kostnaderna täcktes med medel från fiskevattenvårdsfonden.
Under hösten 2020 genomförde fiskeövervakaren sammanlagt 15 timmar fiskeövervakning under tre
planerade övervakningsuppdrag inom fiskeriområdets delområden (Korpo, Houtskär och Iniö) med
följande resultat:
- Granskningshändelser 17 st
- Granskade personer 25 st
- Granskade fiskeredskap 30 st
- Sanktioner* 6 st / *brottsanmälan (fiskevårdsavgiften obetald) 4 st, *uppvisningsanmodan
(kunde inte uppvisa fiskekort) 1 st och *skriftlig anmärkning (bristfälligt utmärkt nät) 1 st
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vattenområden, rätt att utöva fiskeövervakning inom gränsområdena till Korpo-Houtskär-Iniö
Fiskeriområde:
- Airisto-Velkua Fiskeriområde
- Kustavin-Uudenkaupungin Kalatalousalue
- Pargas-Nagu Fiskeriområde
- Landskapet Åland
Fortbildning av förtroendevalda och verksamhetsledaren
Under verksamhetsår 2020 har styrelsemedlemmarna och/eller verksamhetsledaren deltagit i följande
fortbildningstillfällen:
- 22-23.1. Fiskeaktionsgruppen i Skärgårdshavet arrangerade infokryssning från Åbo för
fiskeriområden och delägarlag (representation av verksamhetsledare Olav Granström).
- 27-28.1. Åbolands Fiskarförbunds arrangerade kryssningsseminarium från Åbo för de
åboländska och nyländska fiskeriområdenas styrelsemedlemmar (representation av
styrelsemedlemmarna Jörgen Eklund (ordf.), Roy Stenvall (vice ordf.), Lasse Lindberg, Börje
Skaag och Ulf Österman samt verksamhetsledare Olav Granström).
- 11-13.2. Centralförbundets för fiskerihushållning arrangerade 2. Landsomfattande
Fiskeriområdesdagarnas kryssningsseminarium från Helsingfors (representation av
verksamhetsledare Olav Granström).
- 22.9. Centralförbundet för fiskerihushållning arrangerade till följd av rådande restriktioner med
anledning av Coronapandemin Kustens Fiskeriområdesdag på distans via Zoom-programmet
(representation av verksamhetsledare Olav Granström).
- 8.10. Centralförbundet för fiskerihushållning arrangerade en fortbildningsdag för verksamhetsledare. Dagen hölls till följd av rådande restriktioner med anledning av Coronapandemin på
distans via Zoom-programmet (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, Fiskarposten och 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 2020 fiskeriområdet möjlighet att senast den
31.12.2020 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 över kunddagar
under år 2019, förekom inga anmälda kunddagar i Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde. Med anledning
av detta gav fiskeriområdet inget utlåtande gällande fiskebegränsningar och dagskvoter för
fiskeguidernas fiskfångster.
Fiskevattenvårdsfonden
Fiskeriområdets fiskevattenvårdsfond som består av fiskevårdsavgiftsmedel och spöfiskeavgiftsmedel,
som fram till år 2015 av olika omständigheter inte kunnat utbetalas till vattenägarna och som i enlighet
med bestämmelserna om överförandet av avtal, övergick till Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde, skall
användas till täckandet av kostnader i enlighet med 82 § punkt 1) i lagen om fiske 379/2015
(fiskevattenvård och fiskeövervakning).
Andelen fondmedel som för år 2020 i enlighet med stämmans beslut fastställts till 4 100 euro för
utsättningar av fiskyngel och 1 500 euro för fiskeövervaskning, användes endast i den omfattning det
behövdes för att balansera resultatet (2 000 euro). Fiskevattenvårdsfondens saldo den 31.12.2020 var
7 038,75 euro.
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Fiskeriområdet har med Pargas stad, som ägare till kylhuset i Kannvik på Iniö, diskuterat frågan om
underhållet och användningen av kylhuset för närområdets fiskare. Under året framkom det att golvet i
kylhuset är i dåligt skick och att kylhuset måste genomgå omfattande reparationer för att i fortsättningen
kunna användas. Sedan ismaskinen i huset för flera år sedan gick sönder, har kylhuset inte använts för
sitt ändamål. Med anledning av ovannämnda, beslöt fiskeriområdet i slutet av år 2020, att inte delta i
kostnaderna för reparationen av kylhusets golv.
Nyttjande- och vårdplan för fiskeriområdet
Vid Sydvästra Finlands fiskerisamarbetsgrupps möte i Säkylä den 5.3.2020 behandlades
innehållskraven för nyttjande- och vårdplanen samt samarbetsgruppens roll och beslutsprocessen vid
planens godkännande.
Till följd av Coronapandemin utlyste Statsrådet undantagstillstånd i Finland under tre månader, från
medlet av mars 2020 till medlet av juni. De införda restriktionerna för att minska smittspridningen,
ledde till att statsrådet med en undantagslag förlängde tiden med ett år, till utgången av år 2021, för när
fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan skall vara klar.
Uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen som sker som en köptjänst av Åbolands Fiskarförbund,
inleddes i mars 2020, sedan Fiskarförbundet efter offertförfrågningar valt Åbo Akademi som
samarbetspart. För uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen utsågs fm biolog Robin Ramstedt.
Under arbetets gång har fiskeriområdenas verksamhetsledare och ordföranden tillsammans med Robin
Ramstedt, hållit flera planeringsmöten på distans via Teams-programmet.
Eftersom fiskeriområdet fick avslag på sin ansökan om ett 2 500 euros befrämjandebidrag för
professionell översättningen av nyttjande- och vårdplanen till finska, avtalades med Robin Ramstedt,
att han översätter första utkastet av planen till finska för ett arvode om 500 euro.
I början av juli 2020 fick styrelsen kommentera det första utkastet till nyttjande- och vårdplan för
fiskeriområdet. Efter att Robin Ramstedt vid årsstämman den 24.9.2020 presenterat planen lades
den för allmänhetens kommentarer ut på fiskeriområdets webbplats http://abofisk.net fram till
utgången av oktober 2020.
Eftersom arbetet med nyttjande- och vårdplanen inte kunde inledas som planerat och
Coronarestriktionerna dessutom fördröjde arbetet, kommer Robin Ramstedt i början av år 2021 att
färdigställa planen. Planen hålls slutgiltigt till påseende för allmänheten på fiskeriområdets webbplats
www.abofisk.net innan den om möjligt godkänns vid fiskeriområdets årsstämma i april 2021.
Zonindelning över belastningen av det allmänna handredskapsfisket
För utbetalningarna av vattenägarnas andelar av de årligen inbetalda fiskevårdsavgifterna, skall
fiskeriområdet indela vattenområdena i zoner, som beskriver belastningen av det allmänna
handredskapsfisket (förutom mete och pilkfiske) och på fiskeguideverksamhet i fiskevattnen (LoF 83§).
Belastningen som graderas enligt en skala från 0-5, där 0 innebär inget fisketryck och 5 högt fisketryck
införs i det s.k. KALPA-programmet (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut), som räknar ut vattenägarnas ersättningar i förhållande till belastningen. Beskrivningen av zonindelningen som ligger till
grund för vattenägarnas ersättningar och som godkänns av fiskeriområdets stämma, skall finnas med i
fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan.
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Ändamål / Ansökta statsmedel

Erhållna statsmedel / beviljat användningsår

Verksamhetsmedel / 25 000 euro

18 747 euro
grunddel (75%)
tilläggsdel för vattenarealen (20%)
tilläggsdel för totala arealen (5%)
språktillägg (1 000 euro) / 2020 - 2021

Främjandet av fiskerihushållningen:
Uppgörandet av NVP / 7 500 euro
Fiskeövervakning 2020 / 2 000 euro
Översättning av NVP till finska / 2 500 euro

7 500 euro / 27.2.2020 – 31.12.2021
2 000 euro / 27.2.2020 – 31.12.2020
beviljades inte

De erhållna verksamhetsmedlen på 14 824 euro, kan enligt direktiven användas under perioden 20202021 Bidraget för fiskeövervakning 2020 om 2 000 euro, kan enligt direktiven användas under perioden
27.2.2020-31.12.2020. Bidraget skall sökas ut senast 31.3.2021.
Bidraget för uppgörandet av NVP om 7 500 euro, kan enligt direktiven användas under perioden
27.2.2020-31.12.2021. Bidraget skall sökas ut senast 31.3.2022.
Övriga bidrag under år 2020
Fiskeriområdet ansökte i februari 2020 om 5 000 euro i bidrag från Sparbanksstiftelsen i Korpo och
5 000 euro från Aktiastiftelsen i Houtskär. De ansökta bidragen för utvecklandet av fiskerihushållningen
och nyttjandet och vården av fiskbestånden med tyngdpunkt på karteringar och inventeringar av
kommersiellt viktiga fiskarters lekområden samt upprätthållandet av en effektiv fiskeövervakning
beviljades i sin helhet i april-maj 2020.
Revision
Som fiskeriområdets revisorer för verksamhetsår 2020 fungerade CGR revisor Henry Maarala från
revisionsfirma KPMG Ab Oy och som suppleant för honom fungerar vid behov en av KPMG Ab Oy
utsedd CGR revisor.
Pargas den 9 mars 2021

