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VVEERRKKSSAAMMHHEETTSSBBEERRÄÄTTTTEELLSSEE  22002211  

 

FISKERIOMRÅDETS ALLMÄNNA UPPGIFT 

Fiskeområdet är en offentligrättslig förening vars allmänna uppgift är att inom sitt verksamhetsområde utveckla 

fiskerihushållningen inom sitt område samt att befrämja sina medlemmars samarbete för att ordna med hållbart 

nyttjande och vård av fiskbestånden. Utvecklandet av fiskerihushållningen görs genom att sköta de uppgifter som 

stadgas i lag och förordning om fiske, fiskeriområdets stadgar, samt planen för nyttjande och vård.  

VERKSAMHETSOMRÅDE 

 

Kimitoön-Finby fiskeriområde omfattar vattenområdena som tillhör Kimitoöns kommun och havsområden av Finby 

kommundel som utgör en del av Salo stad. Utanför fiskeriområdet står även de sk. allmänna vattenområdena dvs. de 

vattenområden som ligger ytter om byarågången. 

Områdets gränser fastslogs genom beslut av Egentliga-Finlands NTM-Central den 13.12.2019 (VARELY 

4752/5730/2017). 

Enligt stadgarna är fiskeriområdets totala vattenareal 131.712 ha. 

MEDLEMMAR 

 

Medlemmar i fiskeområdet är innehavare av fiskrätt inom området samt de landsomfattande organisationerna inom 

fiskeribranschen. 

Medlemmarna i ett fiskeriområde har rätt till en företrädare vid stämman ifall vattenarealen är minst 50 hektar. Ifall en 

sammanslutning av vattenägare förvaltar ett vattenområde vars sammanräknade areal är minst 50 hektar har man även 

rätt till en företrädare på stämman. Varje sådan landsomfattande organisation inom fiskeribranschen som avses i lagen 

om fiske 23 § 2 mom., har rätt till en företrädare, med undantag för en organisation som företräder fritidsfiskare, vilken 

har rätt till två företrädare. Registrerade regionala föreningar vars syfte är att främja miljö- eller naturskydd och inom 

vars stadgeenliga verksamhetsområde eller en del av det finns, har rätt till en företrädare med närvaro- och yttranderätt, 

men ingen rösträtt. 

Vid fiskeriområdets stämma har varje företrädare som representerar en minst 1 000 hektar stor vattenområdesegendom 

tre röster, varje företrädare som representerar en minst 500 hektar men under 1 000 hektar stor vattenområdesegendom 

två röster och varje företrädare som representerar andra medlemmar en röst. 

BESKRIVNING AV FISKERIOMRÅDET 

Enligt KALPA-registret finns totalt 1.425 fastigheter med en sammanlagd area på 132.314,77 hektar. Vissa fastigheter 

ägs av samma ägare så det totala antalet ägare blir ca. 1332. Av dessa fastigheter är 259 över 50 hektar, vilket 

motsvarar totalt 302 röster. Sex (6) röster tillfaller landsomfattande organisationer så därmed blir totalantalet röster vid 

stämman teoretiskt 308 röster.  

Vattenägarnas 302 röster fördelas enligt arealen på 256 fastighetsägare och vilkas sammanräknade areal är 123.389,50 

hektar varav 112 fastigheter är samfälligheter motsvarande 91.168 hektar och dessa innehar totalt 142 röster (46,1 % av 
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rösterna). Av samfälligheterna är 49 konstituerade och dessa har sammanlagt en area på 77.678 hektar med totalt 70 

röster. 

De privata röstberättigade fastighetsägarna över 50 hektar är 144 till antalet och dessa utgör sammanlagt 43.175 hektar 

vatten vilka totalt innehar 160 röster. 

 

ORGANISATIONER SOM ÄR LANDSOMFATTANDE ORGANISATIONER 

Jord- och skogsbruksministeriet har för fem år i sänder fastställt en förteckning över de landsomfattande 

organisationerna inom fiskeribranschen. Organisationer med verksamhet på området är följande: 

 

Suomen Kalastusopaskilta ry 

Finlands Yrkesfiskarförbund rf / Suomen Ammattikalastajaliitto ry 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry / Finlands Fritidsfiskares Centralförbund rf, A 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry / Finlands Fritidsfiskares Centralförbund rf, B 

Kalatalouden Keskusliitto ry / Centralförbundet för Fiskerihushållning rf 

 

MEDLEMSKAP 

 

Kimitoön-Finby Fiskeriområde är medlem i Åbolands Fiskarförbund r.f. 

FISKEOMRÅDETS ORGAN 

Organ för fiskeområdet är fiskeområdets stämma, styrelsen och verksamhetsledaren. 

Stämman 

Kimitoön-Finby Fiskeriområdes ordinarie stämma hölls torsdagen den 29.4.2021 kl. 14 på Villa Lande, Engelsbyvägen 

8, 25700 Kimito. Styrelsen beslöt att hålla stämman på distans p.g.a. det svåra Covid-19 läget med restriktioner 

gällande möten från myndigheter. Det fanns även möjlighet att deltaga fysiskt i stämman.  

I stämman deltog sammanlagt 18 personer varav 14 personer hade rösträtt representerande 23 röster. Fem personer var 

närvarande fysiskt medan 13 deltog per distans via TEAMS.  

Stämman godkände bokslutet för år 2020 samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen, verksamhetsledaren och ansvariga 

funktionärer. Stämman godkände även budget och verksamhetsplan för år 2021.  

Stämman återvalde enhälligt styrelsemedlemmarna Kaj Eriksson, Torolf Gustafsson och Kurt Westberg för 

mandatperioden 2021-2023. Styrelsemedlem Per-Erik Bergström hade avsagt sig återval och istället för honom valdes 

Pontus Enestam (med skriftligt medgivande) som ny styrelsemedlem för mandatperioden 2021-2023.  

 

Stämman återvalde enhälligt Stefan Lindgren till ordförande för år 2021 och Peter Jägerskiöld till viceordförande för 

likaså år 2021. Stämman återvalde enhälligt CGR Henry Maarala till ordinarie revisor för år 2021 och KPMG AB till 

suppleant. Stämman beslöt att ordföranden lyfter ett 80 euro/möte arvode samt ett årsarvode på 300 euro, medan 

styrelsemedlemmarna har ett arvode på 60 euro/möte och revisorernas arvode enligt räkning.  

 

Stämman beslöt även att 25.000 euro från den Fiskevattenvårdsfonden får användas för fiskutplanteringar 2021. 

Stämman godkände ändringar i §11 i fiskeområdets stadgan så att Fiskeriområdets beslut delges på fiskeriområdets 

webbsida och/eller på Kimitoöns kommuns officiella anslagstavla. 

Stämman diskuterade även den kommande nyttjande- och vårdplanen. Ordförande Stefan Lindgren avtackade 

styrelsemedlemmen Per-Erik Bergström för ett långt engagemang i först Dragsfjärd-Västanfjärd fiskeområdets styrelse 

(1989-2019) och sedan i fiskeområdets styrelse 2019-2021. 



 3 

Stämmans protokoll har kungjorts i Officiella tidningen 37 den 14.5.2021, på Kimitoöns kommuns officiella 

anslagstavla, och fiskeriområdets internet sida www.abofisk.net och har vunnit laga kraft den 20.6.2021. 

Extra Stämma 

Den 30.9.2021 kl. 14 ordnades en extra stämma på Villa Lande, Villa Lande, Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito. I 

stämman deltog 20 röstberättigade medlemmar/fastigheter representerande 28 röster. Totalt 18 personer varav fyra 

deltog i stämman utan rösträtt deltog i stämman. Av dessa var 13 personer fysiskt närvarande och 5 via TEAMS. 

 

På stämman godkändes nyttjande- och vårdplanen med en del ändringar. Stämman beslöt också att år 2020 

ersättningsmedel åt vattenägarna för utnyttjandet av fiskrätt delas ut enligt den sk. KALPA-kartan som ingår i nyttjande 

och vårdplanen. Stämmans protokoll har kungjorts i den Officiella tidningen 15.10, på Kimitoöns officiella anslagstavla 

och på fiskeriområdets hemsida www.abofisk.net och har vunnit laga kraft den 23.11.2022. 

 

Styrelsen 

       Period  (till årsmötet) 

 

Stefan Lindgren  ordförande 2021 2019 - 20 - 21  2022 

Peter Jägerskiöld viceordförande 2021 2020 - 21 - 22  2023 

  

Mikael Brunström   2019 – 20 – 21  2022 

Pontus Enestam    2021 – 22 – 23  2024 

Kaj Eriksson    2021 – 22 - 23  2024 

Torolf Gustafsson   2021 – 22 - 23  2024 

Teijo Lehtola    2019 – 20 – 21  2022 

Nina Nummentalo   2020 – 21 - 22  2023 

Kurt Nyman    2019 – 20 – 21  2022 

Petteri Santalahti   2020 – 21 – 22  2023 

Kurt Westberg    2021 – 22 - 23  2024 

 

Styrelsens mandattid är tre år. Av styrelsemedlemmarna väljs varje år en tredjedel. De två första åren avgjordes 

avgångsturen genom lottdragning på stämman 2020. 

 

Styrelsen hade 4 möten under året. Sammanlagt 47 paragrafer har antecknats i protokollet. 

Verksamhetsledare 

 

Verksamhetsledare uppdraget är förankrat hos Åbolands Fiskarförbund r.f. genom ett årligt avtal. Verksamhetsledare 

Kaj Mattsson har av styrelsen valts att sköta verksamhetsledare sysslan för fiskeriområdet fr.o.m. den 26.4.2019. 

 

ÖVRIG FÖRVALTNING 

Bokförings- och kassörsfunktionerna handhas sedan 26.4.2019 av Mary-Anne Intonen på Åbolands Fiskarförbund. 

Fiskeområdets revisor är CGR Henry Maarala från revisionsfirma KPMG Ab Oy och till revisorssuppleant valdes en av 

KPMG Ab Oy utsedd CGR revisor. 
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ALLMÄNT 

Styrelsen har aktivt följt med och diskuterat samt vidtagit åtgärder för utveckling av fiskerihushållningen inom området 

enligt lagen om fiske 379/2015. Styrelsen arbetar enligt stadgarna och enligt direktiv från NTM-centralen och övriga 

myndigheter och i samarbete med närliggande fiskeriområden och de övriga två åboländska fiskeriområdena. 

Fiskeriområdet har en egen internetsida på adressen: http://abofisk.net/sv/kimitoon-finby-fiskeriomrade/. Internetsidan 

fungerar som fiskeriområdets officiella anslagstavla. Stämmoprotokollen kungörs även på Kimitöns kommuns 

officiella anslagstavla, Vretavägen 19, 25700 Kimito. 

PLANEN FÖR NYTTJANDE OCH VÅRD 

 

Planen för nyttjande och vård färdigställdes av Robin Ramstedt under våren 2021. Styrelsen beslöt den 10.6 att planen 

sätts till allmänhetens seende och kommentarer på fiskeriområdets internetsida under tiden 15.6 – 16.8.2021. Om detta 

har kungjorts med annonser i Turun Sanomat, Åbo Underrättelser, Officiella Tidningen, Perniönseudun Lehti, och 

Annonsbladet. Styrelsen beslöt den 3.9.2021 att nyttjande- och vårdplanen tas upp för godkännande på en extra stämma 

den 30.9.2021. Stämman godkände nyttjande- och vårdplanen med vissa ändringar och beslutet har vunnit laga kraft 

den 23.11.2021. Styrelsen gjorde rättelserna den 26.11.2021 och planen skickades till NTM-centralen för slutgiltigt 

godkännande den 9.12.2021. Under år 2022 kommer NTM-centralen att begära in utlåtande av Sydvästra Finlands 

fiskerisamarbetsgrupp samt ger en offentlig delgivning om planen.  

FISKEÖVERVAKNING 

 

Fiskeövervakningen är en av kärnuppgifter för fiskeriområdet. Styrelsen har utnämnt följande fiskeövervakare: Hannu 

Bastman, Mats Enberg, Torolf Gustafsson, Mikael Henriksson, Lauri Honkasalo, Esa Mäkelä, Jarmo Ratia, Petteri 

Santalahti, Tomas Stenström och Kurt Westberg. Ett högre fisketryck finns i områdets innerskärgård i de östra delarna. 

I dessa områden har övervakningen intensifierats. Ett ”hotspot” område är Strömma kanal och vattnen i närheten kring 

kanalen.  

Under år 2021 har 11 övervakningsuppdrag utförts totalt 27,4 timmar där sammanlagt 58 personers fiskelov har 

granskats och 72 fiskeredskap/bragder.  

 

KURSER, SEMINARIER OCH FORTBILDNING 

På grund av den rådande Covid19-pandemin har inga fysiska skolningstillfällen ordnats.  

Den 7.10 ordnade Centralförbundet för Fiskerihushållning en distansskolning för verksamhetsledare. Utbildning hölls 

via Zoom och utbildning i KALPA-programmet och aktuell lagstiftning gicks igenom.  

Den 20.10 ordnade Centralförbundet för Fiskerihushållning Kustens Fiskeriområdesdagar på Zoom-plattformen. 

(Verksamhetsledare Kaj Mattsson deltog). Exempel på fältarbeten för restaurering av olika vattenområden togs upp. 

Läget med nyttjande- och vårdplanerna var på tapeten och NTM-centralen och ministeriets representanter hade talturer 

om aktuella ämnen.  

 

http://abofisk.net/sv/kimitoon-finby-fiskeriomrade/
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UTVECKLANDE AV FISKERINÄRINGEN 

Enligt § 23 i lagen om fiske har fiskeriområdet till syfte att utveckla fiskerihushållningen inom det egna området och 

främja samverkan mellan medlemmarna för ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna. Dessa frågor tas 

upp i nyttjande- och vårdplanen som färdigställdes och godkändes av stämman år 2021.  

PROJEKT GÄLLANDE YRKESFISKET 

Inga egna projekt gällande yrkesfisket. Fiskeriområdet följer Skärgårdshavet Fiskeaktionsgrupps projekt.  

 

PROJEKT GÄLLANDE RINNANDE VATTEN  

Som ett led av karteringen av förekomster på fisk i rinnande och sötvatten på Kimtioön och Finby har fiskeriområdet 

deltagit med 2000 euro i VALONIAS projekt ”Kemiönsaaren virtavesien kartoitukset” (endast på finska). I karteringen 

undersöktes 29 rinnande vattendrag på Kimitoön och 2 i Finby. På basen av karteringarna valdes 5 vatten ut för 

elprovfiske, Fröjbölebäcken, Sunnanån, Lillängsbäcken, Östanåbäcken (Kobböleforsen) och Dragsfjärdens bäcken till 

Laxviken. 

I Sunnanå fann man havsöringsyngel. Övriga fiskarter som påträffades i elprovfisket var stor- och småspigg, gers, 

gädda, mört, abborre och lake. 

 

Havsöringsyngel fynden i Sunnanå är enastående och DNA-prover togs därifrån man kan bestämma vilken stam ynglen 

kommer ifrån. Vidare projekt behövs för att undersöka ifall leken i Sunnanån på något sätt kan förbättras för 

havsöringen. 

 

Janne Antila (Finlands Fritidsfiskares Centralförbund) har tillsammans med markägaren Konstsamfundet i Tolfsnäs 

Gård etablerat en ”Gäddfabrik”, där ett område har grävts ur så att gäddor och annan fisk kommer åt att leka. 

Fiskeriområdet har inte aktivt deltagit i detta projekt, men styrelsemedlem Kaj Eriksson informerade styrelsen och höll 

ett föredrag om projektet den 26.11. 

FISKEVATTENVÅRDEN 2021 

Havsöring 20,3 cm den 30.4 Glännan/Tolvsnäsfjärden      292 

 20,3 den 30.4 Strömma kanal    1.264 

 

Sik 10,6 cm den 16.9 Östra Hitislandet   6.098 st 

 12,0 cm den 16.9 Ekhamnen    4.310 st 

 12.0 cm den 16.9 Dalsbruk hamn    4.310 st 

 12,0 cm den 16.9 Sundvik hamn     4.310 st 

 12,0 cm den 16.9 Strömma kanal    4.310 st 

 12,0 cm den 16.9 Niksorströmmen   4.310 st 

 12,0 cm den 16.9 Pettu fjärden    4.310 st 

   

Gös   8,1 cm den 5.10 Rungoströmmen    2.590 st 

   8,1 cm den 5.10 Kärra bukten     2.553 st 

   8,1 cm den 5.10 Lövö krokar     2.590 st 

   8,1 cm den 5.10 Västanfjärdsviken    2.114 st    

   8,4 cm den 5.10 Västanfjärdsviken       431 st 

   8,4 cm den 5.10 Sundvik hamn     2.320 st 

   8,4 cm den 5.10 Strömma kanal     2.320 st 

    8,4 cm den 5.10 Niksorströmmen    2.320 st 

 ..8,4 cm den 5.10 Östra Pettu     2.320 st 
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UTTALANDEN OCH UTLÅTANDEN 

Fiskeriområdet har inte gett utlåtandet under år 2021. 

INTRESSEBEVAKNING 

Fiskeriområdets intressen har bevakats i alla fiskeri- och vattenägarärenden där det varit aktuellt att framföra 

synpunkter från regionen. 

INFORMATION  

Fiskeområdets medlemmar har erhållit information i för området väsentliga frågor, dels genom en personlig rådgivning 

och information och dels via Fiskarposten. Verksamhetsledaren har ansvarat för informationen. 

Tyngdpunkten i informationen detta år har varit frågor kring konstituering av fiskelag, fredning av områden och 

förfrågningar efter kontaktuppgifter till delägarlag då någon delägare önskat fiska.  

FISKEVÅRDSMEDEL OCH STATSBIDRAG 

FISKEVÅRDSMEDLEN TILL VATTENÄGARNA 

Egentliga-Finlands NTM-Centralen har per den 24.3.2021 dnr VARELY/1723/2021 gett ett beslut om ersättningar till 

ägare av vattenområden för nyttjande på grundval av nyttjande av avgiftsbelagd allmän fiskerätt i fiskevatten och 

fiskeguideverksamhet 2020. Enligt beslutet delas medel ut till fiskeriområden enligt Naturresursinstitutets utredning av 

belastningen av handredskapsfisket som publicerats den 30.10.2019 (Viehekalastus kalatalousalueilla, Eskelinen, P. & 

Mikkola, J. 2019, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 75/2019). Enligt denna utredning fördelade Egentliga-

Finlands NTM-Central totalt 1.296.650 euro där Kimitoön-Finby fiskeriområdes andel av dagarna på NTM-centralens 

verksamhetsområde var 2,699 % vilket motsvara en andel på 34.997 euro. 

Extra stämman den 30.9.2021 beslöt att utdelningen av år 2020 fiskevårdsmedel åt Kimitoön-Finby fiskeriområdes 

vattenägare sker så att man använder fördelningskartan i nyttjande- och vårdplanen och KALPA-programmet och att 

fördelningen av medlen kan ske efter att den extra stämmans beslut vunnit laga kraft (23.11.2021).  

De ovannämnda ersättningar från år 2020 fiskevårdsmedel har i december 2021 delats ut åt vattenägare vars 

kontonummer och uppgifter varit kända. 

 

Utdelningen av fiskevårdsmedlen 2020 fördelade sig på följande sätt: 

 
 

Euro 

Fiskevårdsmedel 2020 34997 

Utbetalt 31.12.2021 20424,11 

Outbetald 31.12.2021 (Skuld)     428,95 

Reserveras (oklara till 2025)   6529,72 

Till fiskeriområdet (50 e gräns)   7614,22 

Totalt 34997 

 

VERKSAMHETSANSLAG 

På ansökan har Kimitoön-Finby fiskeriområdet av Egentliga-Finlands NTM-central den 21.5.2021 Dnr 

VARELY/558/2021 beviljats 15.597 euro i verksamhetsbidrag. Verksamhetsanslaget får användas till kostnader för 

fiskeriområdets verksamhet och uppnående av resultatmål som jord- och skogsbruksministeriet eller NTM-centralen 

eventuell uppställer.  
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BIDRAG FÖR PROJEKT 

Fiskeområdet har av NTM-centralen den 04.05.2021 Dnr VARELY/538/2021 beviljats 3.000 euro i befrämjandemedels 

bidrag för att ordna Skärgårdens fiskedag för skolelever på Kimitoön och Finby. På grund av Covid-19 pandemin 

kunde fiskedagen inte hållas 2021 och projektet har skjutits fram till 2022 (beslut 20.9.2022 Dnr. VARELY/538/2021). 

 

Fiskeriområdet har av NTM-centralen den 4.5.2021, Dnr VARELY/680/2021 beviljats 1.500 euro i befrämjandemedels 

bidrag för översättning av nyttjande- och vårdplan från svenska till finska. Planen har i augusti-september översatts och 

språkgranskats. 

 

Fiskeriområdet har även av NTM-centralen ansökt om 3.000 euro för att renovera Fiskefyrar, men detta projekt har inte 

erhållit bidrag (beslut 8.5.2021 Dnr. VARELY/539/2021).  

 

PROFESSIONELLA FISKEGUIDERS FISKE 2020 

 

Egentliga-Finlands NTM-Central tjänsteman Vesa Vanninen har den 9.12.2021 per e-post begärt in utlåtande gällande 

fiskeguides verksamheten 2020. NTM-centralens rapport är mycket intetsägande och ger mycket knapphändig 

information om fiskeguidernas verksamhet på Kimitoön-Finby fiskeriområdes vatten. Inga fångstmängder eller var 

dessa guider har fiskat eller antal personer som fiskar har rapporterats. Enligt rapporten hade Kimitoön-Finby 

fiskeriområde 122 kunddagar år 2020 jämfört med 117 dagar 2019 och 217 dagar år 2018. Totala antalet kunddager 

längs hela kusten var 3023 dagar jämfört med 4157 år 2019 och 4434 dagar år 2018. 

Fiskeriområden har inte gett ett utlåtande åt NTM-centralen över uppgiften om antalet kunddagar. 

 

FISKEVATTENVÅRDSFONDEN 

 

Kimitoön-Finby fiskeriområdes extra stämma beslöt den 12.11.2019 i § 10 om att grunda en fiskevattenvårdsfond för 

Kimitoön-Finby Fiskeriområde. Fonden är en fortsättning på motsvarande fonder från Dragsfjärd-Västanfjärd- och 

Kimito fiskeområden Stämman godkände även regler för utnyttjande av medel i fiskevattenvårdsfonden där 

fiskeområdets styrelse ansvarar för fiskevattenvårdsfondens skötsel i enlighet med lagen om fiske och fiskeområdets 

reglemente. Fondens medel används på föredragning av styrelsen i enlighet med stämmans beslut. Om placeringen av 

fondens medel besluter fiskeområdets styrelse. Till fiskevattenvårdsfonden även överföras medel genom testamenten 

och donationer. I fonden fanns totalt  68.381,20 euro den 31.12.2021.  

År 2021 beslöt stämman (29.4.2021, § 16) att lyfta 25.000 euro från fiskevattenvårdsfonden för fiskutplanteringar 

2021.  

 

DEN TOTALA EKONOMIN UNDER ÅRET 

Årets verksamhet uppvisade ett underskott på 4.252,56 euro. Underskottet beror delvis på extra kostnader för att göra 

nyttjande- och vårdplanen och på lägre intäkter jämfört med 2020. Likviditeten har varit god under året.  

FRAMTIDSUTSIKTER 

Verksamhetsutsikterna för området står i relation till verksamhetsanslagen. Fiskeriområdet har en stabil ekonomisk bas 

att stå på och en god likviditet trots att bokslutet visade ett underskott på – 4.252,56 euro år 2021. 
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