
PARGAS-NAGU FISKERIOMRÅDE 

Berättelse över verksamheten under 

bokföringsperioden 1.1. - 31.12. 2021 
 

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 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 fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan sedan den godkänts av 

Egentliga Finlands NTM-central, samt ge akt på dess effekter. 

 

Fiskeriområdets förvaltning och dess kostnader 

Pargas-Nagu fiskeriområdes styrelse består av 9 personer med en mandattid om 3 år. Styrelsens 

sammansättning och avgångsåret för medlemmarnas mandattid är följande: 

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

Mats Eriksson, Jörgen Hermansson och Tomas Johansson 2023 

Eeva Bergman, Agneta Jansson och Peter Karlsson  2024 

 

Som ordförande för verksamhetsår 2021 fungerade Jörgen Hermansson och som vice ordförande Bo-

Erik Rosin. Som verksamhetsledare för Pargas-Nagu fiskeriområde under verksamhetsår 2021 

fungerade enligt skilt avtal fiskerikonsulent Olav Granström vid Åbolands Fiskarförbund. För skötseln 

av verksamhetsledarens uppdrag erlades 7 400 euro till Åbolands Fiskarförbund. Fiskeriområdets 

ekonomiska förvaltning sköttes av Mary-Anne Intonen vid Åbolands Fiskarförbund. För skötseln av 

dessa uppgifter erlades 1 870 euro. Verksamhetsledaravtalet och avtalet om skötseln av den ekonomiska 

förvaltningen mellan Pargas-Nagu fiskeriområde och Åbolands Fiskarförbund som trädde i kraft den 

23.5.2019 gäller tills vidare. De sammanlagda kostnaderna för styrelsens arvoden och reseersättningar 

år 2021 var 3 193,92 euro. 
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Fiskeriområdets ekonomi 

Fiskeriområdet ansökte vid Egentliga Finlands NTM-central om 25 000 euro fiskevårdsavgiftsmedel 

för verksamheten år 2021. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut till NTM-centralerna 

och förordningen om fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområden 282/2019, 

beviljades fiskeriområdet i mars 2021 sammanlagt 15 432 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.  

 

I slutet av januari 2021 ansökte fiskeriområdet vid NTM-centralen om följande bidrag för främjandet 

av fiskerihushållningen: 

- 3 000 euro för effektiverandet av fiskeövervakningen 

- 1 500 euro för översättning av nyttjande- och vårdplanen till finska 

- 2 000 euro för Skärgårdens fiskedag för skolelever 2021 
 
I början av maj 2021 beviljades fiskeriområdet 3 000 euro för effektiverad fiskeövervakning, 1 500 euro 

för översättning av nyttjande- och vårdplanen till finska och 2 000 euro för Skärgårdens fiskedag för 

skolelever 2021. 

Till följd av Coronarestriktionerna, kunde inte Skärgårdens fiskedag hållas hösten 2021. Fiskeriområdet 

gjorde därför i september 2021 en ändringsansökan till NTM-centralen, om förlängning av 

projektperioden till utgången av år 2022.   

Fiskeriområdets bokslut för år 2021 uppvisade ett överskott om 29,70 euro. 

 

Fiskevårdsavgiftsintäkterna för 2020 

Enligt Egentliga Finlands NTM-centrals beslut av den 24.3.2021, erhöll fiskeriområdet 42 738 euro för 

utbetalning till vattenägarna som ersättning för de allmänna handredskapsfiskerättigheterna och 

fiskeguideverksamheten för år 2020. 

 

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

grunder fiskeriområdet ämnar utbetala vattenägarnas andelar av ovannämnda fiskevårdsavgiftsintäkter. 

Eftersom fiskeriområdet inte ännu har en NVP, anhöll fiskeriområdet vid Egentliga Finlands NTM-

central i slutet av maj 2021 om tillstånd, att vattenägarnas andelar av fiskevårdsavgiftsintäkterna för år 

2020, utbetalas till vattenägarna i enlighet med samma kriterier som gällde i de avslutade Pargas och 

Nagu fiskeområden.  

Utbetalningarna av vattenägarnas andelar av fiskevårdsavgiftsintäkterna för år 2020 gjordes i juni 

(Pargas) och oktober (Nagu) 2021, sedan fördelningsgrunden godkänts av NTM-centralen. 

Ersättningarna för år 2020 som uppgick till högst 50 euro eller som överlåtits till fiskeriområdet genom 

fullmakt, sammanlagt 10 731,34 euro, tillföll fiskeriområdet år 2021.  

 

År 2021 överfördes 1 263,08 euro fiskevårdsavgiftsmedel för år 2016 till fiskeriområdet. Dessa 

fiskevårdsavgiftsintäkter hade till följd av saknade mottagaruppgifter inte utbetalats till vattenägarna år 

2017 och tillföll därför i enlighet med Lag om fiske 85 § fiskeriområdet efter tre år. 

   

Medlemskap i Åbolands Fiskarförbund 

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

Medlemsavgiften för år 2021 var 110 euro. 

 

Möten och information under år 2021 

Under år 2021 har Pargas-Nagu fiskeriområdes styrelse hållit distansmöte 10.3., e-postmöten 

6-9.4. och 31.5.-9.6. samt fysiskt möte 30.9. Dessutom har styrelsen erhållit information om pågående 

verksamhet via e-post.  

Fiskeriområdets ordinarie årsstämma hölls den 29.4.2021. Vid stämman var 13 personer närvarande 

varav 10 röstberättigade företrädare med sammanlagt 18 röster. 
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Fiskeriområdet höll en extra stämma den 3.11.2021 i hotell Kalkstrand i Pargas centrum samt på distans 

via Teams-plattformen, för medlemmar som önskade delta på distans. Vid den extra stämman 

fastställdes fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. 

Vid stämman var 13 personer närvarande varav 10 röstberättigade företrädare med sammanlagt 16 

röster. 

 
Fiskeriområdets webbplats 
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. 

 
Fiskeriområdets Facebooksidor 
Pargas-Nagu fiskeriområdes Facebooksidor 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 fiskeri-

områdets verksamhetsledare och ordförande. 

 

VERKSAMHET OCH PROJEKT 2021 

Fiskevattenvård 

Pargas-Nagu fiskeriområde deltog år 2021 i Skärgårdshavets fiskevattenvård med följande 

fiskutplanteringar: 

-14.9. utplanterades 5 090 st en sommar gamla gösyngel med en medelstorlek om 10 cm / 6,1 g enligt 

följande:  

-Neder-Kirjala / Pargas 1 480 st 

-Lillmälö / Pargas  3 244 st 

-Grännäs-Varvudden / Nagu    366 st 

-15.10. utplanterades 4 438 st en sommar gamla gösyngel med en medelstorlek om 8,1 cm/3,66 g enligt 

följande: 

-Hoggais / Pargas  3 651 st 

-Våno / Pargas     787 st 

Utplanteringskostnaderna för de sammanlagt 9 528 st gösynglen uppgick till 6 200 euro. 

  

-20.9. utplanterades 9 851 st en sommar gamla skärgårdssikyngel med en medelstorlek om 12 cm/9,5 g 

enligt följande: 

-Stenskär / Nagu  4 052 st 

-Nötö / Nagu  1 160 st 

-Lökholm / Nagu   1 160 st 

-Kråkskär / Nagu  1 160 st 

-Knivskär / Nagu  1 159 st 

-15.10. utplanterades 762 st en sommar gamla skärgårdssikyngel med en medelstorlek om 

12,4 cm/10,8 g vid Grännäs-Varvudden färjstrand / Nagu 

Utplanteringskostnaderna för de sammanlagt 10 613 st skärgårdssikynglen uppgick till 6 200 euro. 

 

Av de sammanlagda kostnaderna om 12 400 euro för utsättningar av fiskyngel 2021, täcktes 7 400 euro 

med egna medel och 5 000 euro med medel från fiskeriområdets fiskevattenvårdsfond. 

 

Allmännyttiga fiskutplanteringar 2021 

-20.9. utplanterades 1 005 st skärgårdssikyngel i Lillviken (Prostvik). Ynglen som var en sommar gamla 

hade en medelstorlek om 12,0 cm / 9,5 g.  

Utplanteringskostnaderna för ovannämnda skärgårdssikyngel som uppgick till 600 euro finansierades 

med fiskevårdsavgiftsintäkter som överlåtits av vattenägare specifikt för detta ändamål. 

-25.9. utplanterades 8 947 st skärgårdssikyngel i Vapparn (Bläsnäs). Ynglen som var en sommar gamla 

hade en medelstorlek om 12,0 cm / 9,5 g. Utplanteringen som var en åläggandeutplantering 

finansierades av Pargas stad. 

 

https://abofisk.net/sv/
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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 som ansvarar för tillsynen av fisket och tillsättandet av fiskeövervakare inom 

fiskeriområdet, uppgjorde under året avtal med följande fiskeövervakare: 

 

- Bläsnäs Sport / Oskar Suominen och Eivor Suominen (från februari 2021) 

- Paavo Suominen som ställföreträdande fiskeövervakare under perioden september-oktober 2021 under 

avtalet för Bläsnäs Sport utan merkostnad.  

- Kari Lehto (från februari 2021) 

 

I avtalen med Bläsnäs Sport ingick 2 x 12 timmar fiskeövervakningstjänster (vår-sommar / höst) i Pargas 

trakten och  2 x 6 timmar fiskeövervakningstjänster (vår-sommar / höst) främst i Nagu trakten. 

I avtalet med Kari Lehto ingick 2 x 16 timmar fiskeövervakningstjänster (vår-sommar / höst). 

För fiskeövervakare Kari Lehto, som ingick avtalet som privatperson, tecknades även en 

olycksfallsförsäkring vid Lokaltapiola.  

Kostnaderna för fiskeövervakningstjänsterna år 2021 uppgick till 3 272 euro. Dessutom tillkom 

kostnader för användarbyte av rapporteringsprogrammets licens (för fiskeövervakare Eivor Suominen) 

och årsavgiften för licensen. De totala kostnaderna för fiskeövervakningen som därmed uppgick till 

3 365,13 euro, täcktes till största delen med det erhållna befrämjandebidraget om 3 000 euro, som 

fiskeriområdet ansökt från NTM-centralen och med egna medel. 

 

Under år 2021 genomförde fiskeövervakarna sammanlagt 68 timmar fiskeövervakning under 26 

planerade övervakningsuppdrag inom fiskeriområdets delområden (Pargas och Nagu), med följande 

resultat: 

- Granskningshändelser 169 st 

- Granskade personer 246 st 

- Granskade fiskeredskap 278 st 

- Förseelser 50 st 

- Åtgärder 35 st*  

*brottsanmälan (fiskevårdsavgiften obetald, fångst under minimimått) 8 st 

*uppvisningsanmodan (kunde inte uppvisa fiskekort) 3 st 

*skriftlig/muntlig anmärkning (bristfälligt utmärkt nät / reserverad nätplats / 

  nät i farledsområde / förbjudet nät, för många spön) 24 st 

 

Pargas-Nagu fiskeriområde har sedan år 2019 beviljat 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 2021 har styrelsemedlemmarna och/eller verksamhetsledaren deltagit i följande 

fortbildningstillfällen: 

- 20.10. Centralförbundet för fiskerihushållning arrangerade i samarbete med Egentliga Finlands 

NTM-central till följd av rådande restriktioner med anledning av Coronapandemin, Kustens 

Fiskeriområdesdag på distans via Zoom-plattformen (representation av verksamhetsledare Olav 

Granström). 

- 7.10. Centralförbundet för fiskerihushållning arrangerade en fortbildningsdag för verksamhets-

ledare. Dagen hölls till följd av rådande restriktioner med anledning av Coronapandemin på 

distans via Zoom-plattformen (representation av verksamhetsledare Olav Granström). 
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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 2021 fiskeriområdet möjlighet att senast den 

31.12.2021 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 2020, förekom det i Pargas-Nagu fiskeriområde 133 kunddagar under året. Med 

anledning av det förhållandevis ringa antalet kunddagar, 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 Pargas-Nagu fiskeriområde, skall användas 

till täckandet av kostnader i enlighet med 82 § punkt 1) i lagen om fiske 379/2015 (fiskevattenvård och 

fiskeövervakning). 

Under år 2021 använde fiskeriområdet i enlighet med stämmans beslut 5 000 euro fondmedel för 

utsättningar av skärgårdssikyngel och reserverade dessutom 5 000 euro för åtgärder för att förhindra 

skarven från att etablera en koloni på ön Högen. Av de reserverade fondmedlen användes endast 800 

euro för kostnader som hänför sig till den under augusti månad beviljade skarvjakten på Högen. 

Fiskevattenvårdsfondens saldo den 31.12.2021 var 40 043,74 euro. 
 

Nyttjande- och vårdplan för fiskeriområdet 

Utkastet till fiskeriområdets lagstadgade nyttjande- och vårdplan (NVP) hölls första gången till 

allmänhetens påseende och för kommentarer på fiskeriområdets hemsida www.abofisk.net under 

oktober månad 2020.  

En uppdaterad version av NVP hölls till allmänhetens påseende och för kommentarer på fiskeriområdets 

hemsida under tiden 15.6. - 16.8.2021 och för kommentarer / granskning på Egentliga-Finlands NTM-

centrals diskussionsarena (Sauna). 

Kungörelser om att NVP uppdaterade version hålls till påseende var den 15.6.2021 i Officiella 

Tidningen, Turun Sanomat och Åbo Underrättelser samt på fiskeriområdets Facebooksida. 

 

Fiskeriområdets NVP behandlades och fastställdes enligt lagen om fiske av fiskeriområdets (extra) 

stämma den 3.11.2021 och inlämnades efter att planen vunnit laga kraft till Egentliga Finlands NTM-

central för godkännande i slutet av december 2021.  

Tiden för färdigställandet och inlämnandet av NVP för godkännande till NTM-centralen, hade enligt 

statsrådets undantagslag förlängts med ett år dvs. till utgången av år 2021.  
 

Zonindelning i det s.k. KALPA-programmet (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut), som beskriver 

belastningen av det allmänna handredskapsfisket (förutom mete och pilkfiske) och belastningen av 

fiskeguideverksamheten i fiskevattnen och som beräknar vattenägarnas ersättningar i förhållande till 

belastningen (LoF 83§), ingår i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. 
 

Anmärkningar om brobyggena vid Rävsundet och Hessund 

I juni 2021 tillställde fiskeriområdet Regionförvaltningsverket anmärkningar om de planerade 

brobyggena vid Rävsundet och vid Hessund. I anmärkningarna yrkade fiskeriområdet på att 

kompenserande fiskerihushållningsavgifter om 10 000 euro / år / brobygge, bör utbetalas för den 

skadliga inverkan på vattenmiljön, fiskstammarna och fisket som brobyggena kommer att medföra,  
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särskilt för gös- och gäddstammarna. Fiskeriområdet yrkade på att fiskerihushållningsavgifter utbetalas 

under byggnationstiden och fortlöpande minst 10 år efter att broprojekten avslutats. 
 

Skarvkolonin på ön Högen 

Fiskeriområdet fick av NTM-centralen den 30.3.2021 avslag på sin ansökan om undantagslov för att 

med olika åtgärder störa / fördriva skarvkolonin från Högen i Kyrkfjärden. 

NTM-centralen beviljade däremot fiskeriområdet rätt till att åren 2021-2022, under augusti månad, 

skjuta 200 skarvar / år (tot. 400 skarvar). 

 

Under jakten 2021 som utfördes under tre dagar (1.8.,7.8. och 9.8.), sköts sammanlagt 116 skarvar av 

de 200 skarvar som ingick i jaktlovet. Att alla skarvar inte kunde skjutas, berodde på att skarvkolonin 

började skingras och lämna Högen redan första veckan i augusti. Jägarna konstaterade efter avslutad 

jakt, att jakten i augusti 2022, måste intensifieras med tätare jakttillfällen, så att alla skarvar i jaktlovet 

blir skjutna innan skarvkolonin lämnar Högen. Fiskeriområdet använde under år 2021 800 euro från 

fiskeriområdets fiskevattenvårdsfond, för åtgärder som hänför sig till skarvjakten vid Högen. 

 
Finnsementti Oy:s muddringar i cementhamnen 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade i december 2018 Finnsementti Oy tillstånd till 

muddring, deponering av muddringsmassor och byggande av nya bryggor och kvarhållande av den 

gamla cementbryggan samt tillstånd till förberedelser innan beslutet vunnit laga kraft.  

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 i december 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 i december 2019 och Regionförvaltnings-

verkets beslut består.  Därmed erlägger Finnsementti till NTM-centralen en fiskerihushållningsavgift 

om 4 000 euro/år under muddrings-/dumpningstiden, dock minst under 5 år från arbetets inledande. 

Muddringsarbetena inleddes i oktober 2021. Åläggandeutsättningarna av gösyngel inleds enligt NTM-

centralen år 2022.  

Muddringsarbetena i cementhamnen avbröts i början av november av Egentliga Finlands NTM-central, 

efter att det upptäcktes betydande mängder olja i vattenproven. NTM-centralen tillät dock Finnsementti 

att fortsätta muddra i den södra delen av hamnen, där det inte ansågs förekomma problemområden. 

Sedimentprov från hamnbassängen togs och analyserades regelbundet enligt NTM-centralens 

provtagningsplan. I proven undersöktes oljekolväten, tjärämnet PAH samt metallhalten. 

Under andra veckan i november 2021, fick muddringsarbetena i cementhamnen återupptas, förutsatt att 

prov tas under hela muddringsarbetets gång. Om det framkommer något avvikande, kan alternativet 

vara att muddringsmassorna placeras på land istället för i vattnet. 

 

Skärgårdens Fiskedag  
Fiskeriområdet hade för arrangerandet av Skärgårdens Fiskedag hösten 2021, ansökt och beviljats 2000 

euro befrämjandebidrag från NTM-centralen. Till följd av rådande Coronarestriktioner kunde 

fiskedagen inte arrangeras under hösten 2021. Fiskeriområdet ansökte därför om förlängning av 

projekttiden till utgången av år 2022.  
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Statsbidrag under år 2021 

 

Ändamål / Ansökta statsmedel   Erhållna statsmedel / beviljat 

användningsår 

 

Verksamhetsmedel  / 25 000 euro   15 432 euro 

 grunddel (75%) 

 tilläggsdel för vattenarealen (20%) 

 tilläggsdel för totala arealen (5%)  

 språktillägg (1 000 euro) / 2021 - 2022 

 

Främjandet av fiskerihushållningen: 

 

Effektiverad fiskeövervakning 2021  / 3 000 euro 3 000 euro / 25.1.2021 – 31.12.2021 

Översättning av NVP till finska  / 1 500 euro  1 500 euro / 29.1.2021 – 28.2.2022 

Skärgårdens fiskedag 2021 /  2 000 euro  2 000 euro / 25.1.2021 – 31.10.2021  

Efter ändringsansökan till NTM-centralen, förlängdes projektperioden för Skärgårdens fiskedag till 

utgången av år 2022. 

 

De erhållna verksamhetsmedlen om 15 432 euro kan enligt direktiven användas under perioden 2021-

2022. 

Bidraget för effektiverad fiskeövervakning 2021 om 3 000 euro skall enligt direktiven sökas ut senast 

31.3.2022. 

Bidraget för översättning av NVP till finska om 1 500 euro skall kan enligt direktiven sökas ut senast 

31.5.2022. 

Bidraget för Skärgårdens fiskedag för skolelever om 2 000 euro skall enligt direktiven sökas ut senast 

31.3.2023.   

 

Revision 

Som fiskeriområdets revisorer för verksamhetsår 2021 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 3 mars 2022 

 
 

 


