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ÅRSBERÄTTELSE 2019 

 
 
GRUNDUPPGIFTER 

Borgå-Sibbos fiskeriområde är en offentligrättslig allmännyttig förening. Fiskeriområdets ändamål är att utveckla 
fiskerihushållningen inom sitt område och att främja medlemmarnas samarbete för att ordna med ett hållbart 
nyttjande och vård av fiskbestånden. Fiskeriområdets areal är c. 48 800 hektar (Kalpa 21.6.2020) och 
förvaltningshemorten är Borgå. 

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (i fortsättningen NTM-centralen) fattade beslut om gränserna 
13.12.2017. Till fiskeriområdet hör alla vattenområden inom Sibbo kommun och Borgå stad, havsområdet inom 
Lovisa stad väster om Sarvsalö och det allmänna vattenområdet på Sibbofjärden.  

Fiskeriområdets konstituerande möte hölls 11.2.2019 i Kokonhallens allaktivitetsrum, Borgå. Mötet som var 
sammankallat av NTM-centralen, godkände stadgar, valde styrelse, utsåg representant till den regionala 
fiskerisamarbetsgruppen, utsåg fiskeövervakare och valde en tillfällig sekreterare. I mötet deltog c. 35 personer, 
32 röstberättigade var representerade med totalt 48 röster. NTM-centralen fastställde fiskeriområdets stadgar 
31.7.2019. 

Medlemmar i fiskeriområdet är innehavarna av fiskerätt inom området och de landsomfattande organisationerna 
inom fiskeribranschen. Medlemskapet är automatiskt och kan inte väljas eller väljas bort. Fiskeriområdets organ 
är stämman, styrelsen och verksamhetsledaren. När medlemmar i fiskeriområdets organ och fiskeriområdets 
anställda sköter en offentlig förvaltningsuppgift ska de iaktta förvaltningslagen, språklagen och lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Medlemmarnas röstetal på stämman 

 
Vattenägarens röstetal är bundet till hur många hektar som ägaren innehar inom fiskeriområdet. 
*Föreningarna har närvaro och yttranderätt, fiskeriområdet skall helt eller delvis finnas inom föreningens 
verksamhetsområde.  
 
FRÅN FISKEOMRÅDE TILL FISKERIOMRÅDE 

Borgå-Sibbo fiskeområde beslöt på stämman 18.4.2018, att överföra avtal och eventuella pågående processer till 
fiskeriområdet. Vidare beslöt stämman att anlita Fma Gabi Lindholm, Gabriella Lindholm som utredningsperson, 
för att sköta fiskeområdets uppgifter efter 31.12.2018, fram tills fiskeområdet helt är avslutat. Hon skötte bland 
annat om arbeten med fiskeområdets styrelsemöte 21.3, den avslutande stämman 25.4 samt ekonomiuppgifter, 
så som bokslut, skattedeklaration och redovisningar över använda bidrag. Bokföringen av fiskeområdets utgifter 
år 2019, ingår i fiskeriområdets bokföring. Mera om ekonomin vid övergången finns representerat under stycket 
Ekonomi. 

Eftersom fiskeriområdet på många sätt är likt fiskeområdet, har Borgå-Sibbos fiskeriområde bibehållit Borgå-
Sibbo fiskeområdes FO-nummer. Fiskeriområdets areal är c. 1 300 ha större än fiskeområdets men båda är 
allmännyttiga samfund och de lagstadgade uppgifterna är likartade. I och med att FO-numret bibehölls, kunde 
fiskeriområdet också bibehålla fiskeområdets bankkonton och nätbankförbindelse. Anmälan om namnändringen 
skickades till Skatteförvaltningen 21.8.2019, efter att besluten från fiskeområdets stämma fått laga kraft och 
fiskeriområdets stadgar var fastslagna. Borgå-Sibbo fiskeområde är avslutat. 
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ADMINISTRATION 

 
Stämman och Styrelsen 
Borgå-Sibbos fiskeriområde höll ordinarie stämma 25.4 i Kokonhallen, Borgå. I mötet som behandlade 
stadgeenliga ärenden, företräddes 18 röstberättigade medlemmar, 16 personer som tillsammans hade 26 röster. 
Tre personer deltog med närvaro- och yttranderätt. 

Till fiskeriområdets styrelse hör åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. På den 
konstituerande stämman valdes, efter röstning, styrelsemedlemmarna enligt nedanstående tabell. Avgångsturen 
för de två första åren avgjordes genom lottdragning på det första styrelsemötet. Stämman väljer årligen 
ordförande och viceordförande inom styrelsen.  
 

Styrelsen för Borgå-Sibbo fiskeriområde år 2019 

Namn Uppgift 
Deltagit i st. 
styrelsemöten 

I avgångstur  
på ordinarie stämman år  

Markku Välimäki,  ordförande 5 2022 

Henrik Gahmberg  viceordförande 5 2021 

Mikael Lindfors styrelsemedlem 5 2021 

Clas Nyberg styrelsemedlem 5 2021 

Harro Pitkänen styrelsemedlem 5 2020 

Thorbjørn Sirén  styrelsemedlem 5 2020 

Roger Weckman styrelsemedlem 3 2020 

Tanja Åkerfelt  styrelsemedlem 4 2022 
 
Styrelsen har sammanträtt 5 gånger år 2019 och dessutom fattat beslut via-post. Mötena har hållits i 
Kokonhallen, i Borgå vattens kontorsutrymme och i Gumbohuset i Sibbo. Besluten från e-postmötena är införda i 
följande styrelsemötesprotokoll. 

Styrelsemedlemmarna erhåller ett arvode på 100 € /möte och mötesordföranden ett arvode på 150 € /möte. 
Styrelseordföranden betalas ett månadsarvode på 250 € och viceordförande ett månadsarvode på 100 €. 
Fiskeriområdet prenumererar på Fiskeritidskrift för Finland eller Suomen Kalastuslehti till styrelsemedlemmarna. 
 
Funktionärer och revisor 

Borgå-Sibbos fiskeriområdets löpande ärenden sköttes från den konstituerande stämman till slutet av april av en 
tillfällig sekreterare, genom överenskommelse med F:ma Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm. Fiskeriområdets 
styrelse beslöt att också anlita F:ma Gabi Lindholm/Gabriella Lindholm för verksamhetsledaruppgiften, från 
1.5.2019. Uppdragsavtalet är i kraft tillsvidare. Verksamhetsledaren ansvarar också för kassörs- och 
bokföringsuppgifterna. 

Fiskeriområdets ordinarie stämma valde Mats Green, (GR-revisor) på Audit Green & Backman Ab till revisor och 
Marlene Backman (GR-revisor) till ställföreträdande revisor.  

Uppgifterna om fiskeövervakarna finns under punkten Fiskeövervakning. 

 
Annonsorgan 

Borgå-Sibbos fiskeriområdes beslut kungörs i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. Fiskeriområdet 
använder Borgå stads officiella anslagstavla som fiskeriområdets officiella anslagstavla. 
 
Medlemskap 

Fiskeriområdet är medlem i de regionala rådgivningsorganisationerna Nylands Fiskarförbund r.f. och Uudenmaan 
Kalatalousyhteisöjen liitto r.y. 
 
Arkivering 

Pellinge, Sibbo, Borgånejdens och Borgå-Sibbo fiskeområden har överfört dokumenten som skall förvaras 
permanent till Borgå-Sibbos fiskeriområde. Material från Pellinge och Borgånejdens fiskeområden finns i 
huvudsak i ett förrådsutrymme som fiskeriområdet hyr på Mannerheimgatan 7 i Borgå. Sibbo och Borgå-Sibbo 
fiskeområdens dokument finns för tillfället hos verksamhetsledaren. Fiskeriområdets styrelse och 
verksamhetsledare söker lösningar för arkiveringen. Åtminstone Riksarkivets regionala verksamhetsställen tar 
emot materialet, men utmaningen är att hitta någon som åtar sig arkiveringsarbetet.  
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Dataskyddsförordningen 

Borgå-Sibbos fiskeriområde följer principerna i dataskyddslagstiftningen i all hantering av personuppgifter, vilket 
bland annat betyder att trygga de registrerades rättigheter, begränsa insamlingen av personuppgifter, att förstöra 
personuppgifterna då de inte längre behövs och att endast de som konkret behöver personuppgifterna har 
tillgång till dem. 

Eftersom fiskeriområdet är ett offentligrättsligt organ, måste styrelsen utse en dataskyddsansvarig. Styrelsen har 
fattat beslut om att köpa tjänsten av Centralförbundet för fiskerihushållning r.f.. 

 
 
EKONOMI 

 
Borgå-Sibbo fiskeområde beslöt på stämman år 2018 att överföra sitt eget kapital per 31.12.2018 (66 923,42 €) till 
fiskeriområdet. Enligt Skatteförvaltningens utlåtande år 2017, medför detta inte skattepåföljder eftersom både 
fiskeområden och fiskeriområden är allmännyttiga samfund. Fiskeområdet överförde också fisktrappan i 
Vävarbacka/Kankurimäki till fiskeriområdet. 

 
Verksamhetsårets resultat 

Resultatet för det första årets verksamhet, är ett överskott på 112 146,52 €. Styrelsen föreslår, att överskottet förs till 
vinst- och förlust-kontot. Fiskeriområdets eget kapital 31.12.2019 är 179 069,94 €. Fiskeriområdet har för 
fiskeområdets del betalat räkningar totalt 11 349,76 €. 

Intäkterna för året var totalt 211 533,89 € och kostnaderna totalt 99 387,37 €. Intäkterna bestod av 
verksamhetsbidrag (11 951 €) beviljat av NTM-centralen, fiskekortsmedel (174 737,82 €) som returnerats av NTM-
centralen enligt lag om fiske 132 §, vinst vid uttag av fondandelarna i Östnylands Andelsbank (23 679,26 €), 
befrämjandemedel för uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen (1 165 €) samt räntemedel (0,81 €). Kostnaderna 
för den egentliga verksamheten, såsom fiskutplanteringar, fiskeövervakning och information var 55 891,65 € och 
kostnaderna för förvaltningen, såsom stämma, styrelse och verksamhetsledare var 43 494,21 €. 

NTM-centralen beviljade 26.9.2019 fiskeriområdet befrämjandemedel (10 000 €) för uppgörandet av nyttjande- och 
vårdplanen. År 2019 användes 1 165. Bidraget betalas mot utbetalningsansökan, ansökan skall lämnas in till UF-
centret* senast 30.9.2020 (*NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter).  

 
Fiskeersättningar till vattenägare 

Ägarersättningen som hänför sig till fiskevårdsavgifterna som är inbetalda till Staten år 2018, betalades inte till 
fiskeriområdet under år 2019. NTM-centralen gav fördelningsbeslutet 16.12.2019. Medlen (61 084 €) betalades till 
fiskeriområdet vintern 2020, efter besvärstiden. Orsaken till att NTM-centralen gav beslutet först i december, istället 
för på våren, är att Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) bestämt att fördelningen skall skötas enligt en ny 
undersökning om handredskapsfisketrycket i Finland. JSM beställde undersökningen av Naturresursinstitutet (Luke). 
Publikationen Viehekalastus kalatalousalueilla är publicerad i oktober 2019 och resultatet är använt vid fördelningen 
av ägarersättningarna från år 2018. Föregående undersökning är c. 10 år gammal och den är inte helt jämförbar med 
den nya. Men den nya undersökningen indikerar att handredskapsfisket drastiskt skulle ha minskat inom Borgå-
Sibbos fiskeriområdet i jämförelse med situationen inom andra fiskeriområden. Summan ägarersättningar som 
fördelades inom hela landet har visserligen sjunkit från 2017 till 2018 men inte så radikalt som summan som 
Borgå-Sibbo fiskeriområde har att fördela. Ägarersättningen hänförd till år 2017 var 101 840,33 €, och 
ersättningen för år 2018 är 61 084 €, en nedgång med 40 %, 40 756 €. 

Följande utmaning vid fördelningsprocessen är Kalpa, en elektronisk tjänst för fiskeriområden. Tjänsten har varit 
under uppbyggnad sedan årsskiftet 2017/2018 på uppdrag av JSM och kommer med tiden att bli ett bra 
arbetsredskap bland annat vid fördelningen av ägarersättningarna. Ännu i skrivande stund kräver Kalpa-tjänsten 
en del förbättringar för att kunna tas i användning. Förväntningen är att fiskeriområdet tar Kalpa i användning 
under år 2020 och fördelar ägarersättningarna från år 2018 och 2019 under hösten 2020. 

Ägarersättningar som det inte avtalats om inom tre år preskriberas. De ersättningar som fiske-/fiskeriområdets 
stämma fattade beslut om på stämman 2017, 2018 och 2019, som inte avtalats om och som överstiger den lägsta 
ersättningsgränsen preskriberas 1.1.2021, 1.1.2022 och 1.1.2023. Då får fiskeriområdet använda medlen för 
planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt 
kostnader för fiskeövervakning. Summorna var 9 399,66 € och 15 153,88 € den sista december år 2019. Summan 
som preskriberas år 2023 klarnar då Kalpa har tagit i bruk. 

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544811
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DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN 

 
Fiskutsättningar 

Fiskeriområdet satte under verksamhetsåret 2019 ut fiskyngel för 22 946,40 €, beställd via Finska Vikens 
Havsöringskommitté, Nylands Fiskarförbund r.f. och fiskeområdet i Nystad  
 

Fiskeriområdets utplanteringar år 2019 

Art, stam Antal Ålder Plats Dat. Odlare Pris, € 

Havsöring, Storå 2 635 2 år Emsalö  3.5 Sulkavan Taimen  5 000 

-”- 1 581 -”- 
Pörtö (uppdrag av Pörtö-Bodö 
fiskelag). 

-”- -”- 3 000 

Sik, Bengtsår 11 341 1-s Kalkstrand  3.11 Tunturisiika  3 856 

-”- 19 940 
-”- Pörtö (uppdrag av Pörtö-Bodö 

fiskelag). 
16.10 

-”- 5 783 

Sik, Kymmeneälv 4 231 1-s Eriksnäs -”- -”- 
3 808 

-”- 4 231 -”- Båtupplaget på Emsalö -”- -”- 

Lake 600 000 
Nykl. 

 
30.4 Uudenkaupungin 

kalastusalue 
1 500  

 
I följande tabell presenteras utplanteringar av vattenägare, enligt ålägganden och Statens utplanteringar. 
Ålägganden betyder att det finns ett beslut av Regionförvaltningsverket eller domstol att företag och städer som 
inverkar negativt på fiskerihushållningen som komppension åläggs en fiskerihushållningsavgift. I en del äldre 
beslut bestäms direkt vilken åtgärd som skall vidtas men vanligare är att det är NTM-centralen som besluter om 
hur avgiften används. Avgiften används ännu så länge vanligen till utplanteringar. Fiskeriområdet har möjlighet 
att ge utlåtande om användningen av avgifterna.  

*Fisken är märkt. Koden efter finansiären betyder att det är fråga om en åläggande utplantering. 
 

Andra utplanteringar inom fiskeriområdet år 2019  

Art, stam Antal Ålder Plats Datum Finansiär 

Havsöring, Ingarskila 4 344 2 år Lotsstationen 25.4 *Neste Oil, 01-206 

-”- 1 500 -”- -”- -”- *Fortum, Lovisa 01-235 

-”- 7 700 
ög.p.st. 

rom 
Gammelbacka-
bäcken 

18.3 Statens fiskodlingsmedel 

Havsöring, Storå 1 400 -”- -”- -”- *Neste Oil, 01-206 

-”- 2 211 -”- -”- -”- *Borealis Polymers Oy, 01-167 

-”- 3 034 -”- -”- -”- *Borgå stads vatten, 01-198 

-”- 685 -”- Virvik -”- Borgå stad 

-”- 654 -”- Pörtö -”- Pörtö-Bodö fiskelag 

Totalt inom området 25 750 st. varav 18 050 st. 2-åriga   

Sik, Kymmene 45 246 1-s Lotsstationen 9.10 Borgå stads vatten, 01-198 

-”- 3 115 -”- -”- -”- Neste Oil, 01-206 

-”- 4 601 -”- -”- 11.10 Borealis Polymers Oy, 01-167 

-”- 21 442 -”- -”- -”- Neste Oil, 01-206 

-”- 64 470 -”- Kalkstrand 3.11 02-741 

Sik, totalt inom området 178 600 st. vandringssik 147 300 st., Skärgårdssik 31 300  st. 

Ål, Severn England 5 000 
 Hammars, 

Emsalö östra 
14.8 Statens fiskodlingsmedel 

Gös, Pyhäjärvi 2 888 1-s Eriksnäs 25.9 Delägarlag 

-”- 1 111 -”- Gumbostrand -”- -”- 

-”- 1 250 -”- Pimijärvi 1.9 Karsby fiskelag 

Gös, totalt  5 250 st.    

Gädda 165 000 Ny 
kläckta 

Onas 4.6 Delägarlag 

-”- 70 000 Onas 16.5 Delägarlag 
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åarna 

Vattendrags -gårdskarl-projektet 
Fiskeriområdet deltar åren 2019-2021 i Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f:s projekt 
”Vattendrags-gårdskarlarna”. Projektets avsikt är att på ett övergripande sätt främja vattenkvaliteten, 
rekreationen, miljöfostran, den biologiska mångformigheten och fiskerihushållningen i områdets vatten. 
Fiskeriområdet deltar årligen i projektet med 5 000 €. Inom ramen för projektet utförs bland annat utsättning av 
befruktad rom av öring, fiskeövervakning och uppsikt över fisktrapporna. 
 

Å-gårdskarl-projektets utplanteringar av öring, Ingarskila-stammen år 2019 

Datum antal Vattendrag Plats 

27.3 5 500 Illby å Forsgårdinkoski 
-”- 5 500 -”- Vadbäcken 

26.3 2 200 Borgå å Suomenkylänpuro 
-”- 8 800 -”- Pauninoja 
-”- 2 200 -”- /Pikkujoki Myllyoja 

Utplanteringarna bestod av rom på ögonpunktstadiet.  
 

Illby å 
Enligt avtal daterat 25.5.2015 med Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, miljöavdelning har Borgå-Sibbo 
fiskeområde mottagit fisktrappan i Vävarbacka/Kankurimäki och ansvarar för dess användning och skötsel. 
Mottagandet skedde utan ersättning och fisktrappan ingår inte i fiskeriområdets balansräkning. Ansvaret är 
överfört på fiskeriområdet. Man beräknar att fiskvägen kan användas under 100 år. Fiskvägen har byggts bland 
annat för att förbättra öringens och andra i strömdrag lekande fiskarters vandrings-, föröknings- och 
livsmöjligheter. 

 

Borgå å 
Fiskvägen i Strömsberg fungerar inte som önskat, det behövs ändringar i konstruktionen. Nylands NTM-central, 
miljöavdelningen ansökte år 2015 om finansiering för planeringen av en reparation. Planen blev färdig vårvintern 
2018 och samma sommar godkändes den och det fördes diskussioner om finansieringen av projektet och vem 
som skall leda arbetet. NTM-centralens miljöavdelning har inte rätt att fungera som projektdragare och någon 
annan instans som har resurser och vilja har inte hittats. Det hölls senast ett möte i augusti 2019, med deltagare 
från NTM-centralen, Borgå stad, Borgå energi, Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f 
och fiskeriområdet. 

Fiskeriområdet ansökte år 2018 av NTM-centralen befrämjandemedel, 10 000 €, för konkreta arbeten med 
fisktrappan. Understödet beviljades men utbetalningsansökan skulle lämnas in senast 30.9.2019. Eftersom 
projektet inte förverkligades inom utsatt tid, kunde inte fiskeriområdet söka ut medlen. Avsikten var att också 
använda 20 000 € egna medel. På mötet i augusti konstaterades att realistiska kostnader för projektet är i 
storleksklassen 65 000 euro.  

Fiskeriområdet är med i en samarbetsgrupp för Borgå å som grundades år 2018 och representeras av 
ordföranden eller verksamhetsledaren. Ett åtgärdsprogram för hela ån har gjorts upp. Samarbetsgruppens uppgift 
är bland annat att komma med idéer och åsikter om åtgärdsprogrammet, befrämja förverkligandet av 
programmet och att följa upp att det förverkligas. Gruppen höll två möten under året, verksamhetsledaren deltog 
i mötet som var i Borgå. 

 

Svartsån 
NTM-centralen i Egentliga Finland har 23.7.2019 fastställt fors- och strömområdena i Svartsåns vattendrag. Inom 
Borgå-Sibbo fiskeriområde är de Brasas, Kungsbäcken, Galtforsen, Isonniitynoja, Grindängsbäcken 
/Mossakärrsbäcken och Vekkoski-Boenkoski. På de här områdena är mete, pilkfiske och fiske med utter totalt 
förbjudet. Om vattenägaren ger tillstånd är handredskapsfiske med spö och konstgjort bete tillåtet.  

 
Fiskevårdsbidrag 

Fiskeriområdet kan ge vattenägare och organisationer som verkar inom fiskeriområdets gränser, bidrag för 
fiskevattenvård. Styrelsen behandlar ansökningarna som skulle lämnas in senast 3.6.2019.  
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En person från Emsalö anhöll om understödsbidrag för att beskära vasse. Styrelsen beviljade 750 euro som 
utbetalas mot uppvisad räkning för arbetet. Vassborttagnigen blev inte av år 2019.  

 
Fiskeövervakning 

Fiskeriområdet befullmäktigade år 2019 fiskeövervakare enligt uppräkningen som följer, datumen efter namnet 
berättar till och med när som befullmäktigandet är i kraft. Finn Sumelius 31.3.2022, Gabi Lindholm 31.3.2022, 
Göran Ek 28.2.2026, Hannes Porkka 31.3.2022, Janne Yrjönen 31.3.2022, Juha Niemi 31.3.2022, Kurre Lindström 
31.5.2024, Lars-Åke Lönnberg 31.3.2022, Markus Porkka 31.3.2027, Matti Kuoppamäki 31.3.2022, Mikko Salonen 
31.3.2022, Sampo Vainio 31.3.2022, Tage Lönnroth 31.3.2022, Tapio Gustafsson 28.2.2026, Thorbjörn Sirén 
31.3.2022, Timo Liljendal 31.3.2022, Timo Salmia 31.3.2022. Timo Liljendal fungerar också som koordinator för 
fiskeövervakarna. Janne Yrjönen har frånsagt sig övervakningsuppdraget från 1.1.2020. 

Fiskeriområdet har försäkrat löntagarna och de som övervakar på talko, företagarna står själv för sina 
försäkringar. Sammanlagt har fiskeriområdet avtal om övervakning med 167 vattenägare, omfattande totalt c. 
23 300 ha.   

Fiskeövervakarna har bokfört c. 580 timmar övervakning under året, övervakningen sker under årets alla 
månader. Sammanställningen av övervakarnas rapporter berättar att c. 1 000 personer har granskats. C. 20 
fiskare har inte haft med sig kvitto över betald fiskevårdsavgift och c. 15 personer har varit utan vattenägarens 
tillstånd. Övervakarna har granskat över 500 bragder, till exempel nät, av dessa fanns det att anmärka på c. 90 st. 
Det överlägset vanligaste fiskesättet var spöfiske, följt av krok- och nätfiske. Övervakarna gjorde c. 25 
brottsanmälningar, c. 10 uppvisningsanmodan, gjorde c. 25 beslagtagningar och gav c. 125 anmärkningar.  

Vattendrags-gårdskarlarna har åarnas nyckelpositioner under särskild uppsikt; så som dammen i Broböle - Sibbo 
å, fisktrappan i Brasas och dammen i Tjusterby – Svartsån, forsen vid Kallola och Strömsberg – Borgå å samt 
dammen i Sannäs, forsen vid Postbacken och fisktrappan i Vävarbacka – Illbyå. 

Fiskeövervakarna har haft flera gemensamma planerade övervakningstillfällen under året, bland annat en 
övervakningsvecka i början av juni och övervakning tillsammans med båtpolisen 1.9. Fiskeriområdets övervakare 
samarbetar också aktivt med Gränsbevakningen, polisen och NTM-centralen. 

Styrelsen beslöt under året att till övervakarna skaffa enhetliga västar och ett elektroniskt övervakningsprogram 
till de aktivaste övervakare. För att programmet skall fungera behövs också en androidtablett och 
Internetanslutning. Anskaffningarna förverkligades år 2020. 

 
 
FAKTORER SOM INVERKAR PÅ FISKBESTÅND OCH FISKE 

 
Säl och mellanskarv 

Fiskbestånden och fisket är beroende av många faktorer, grundläggande är vattenkvalitén. Predatorer, så som säl 
och skarv inverkar på mängden fisk, fiskbeståndens sammansättning och fiskens beteende. I synnerhet sälen 
medför att yrkesfiske med nät under den isfria tiden är olönsamt. Sälen tar fisk från näten, bragderna rivs sönder 
och fisken skräms bort. Fiskeriområdet känner inte till forskning som visar att fisken ändrat beteende på grund av 
sälförekomsten, men håller det för sannolikt. 
Fisken söker sig allt längre in i skärgården.  

År 2019 fanns det inom fiskeriområdet skarv i 
fyra kolonier, på åtta olika holmar. Enligt 
Miljöförvaltningens hemsidor räknades 1 560 
bon, året innan var antalet bon 2 600. Ett 
häckande par utgör två fåglar och man har 
estimerat att det i en koloni utöver det, finns 
cirka 30 % fåglar som inte häckar. Det här 
betyder att det inom fiskeriområdet fanns 
åtminstone c. 4 050 skarvar samt årets ungar. 
Skarven äter c 500 g fisk i dygnet. 
Fiskeriområdet har frångått 
fiskutplanteringarna vid Kuggen på grund av 
skarvkolonierna i närheten.  
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Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs har under år 2019 utfört ett vetenskapligt forskningsprojekt med avsikt att göra en 
statistisk modell av skarvarnas rörelsemönster och var de fiskar, och därigenom bedöma effekterna också på 
förändringar i fiskfångster och fiskeverksamhet lokalt. 14 häckande fåglar, av dem sex fåglar i Borgå, förseddes 
med en GPS sändare och projektet fick via fullmakt av kommersiella fiskare tillgång till fångststatistik/-platser. 
Ännu finns endast preliminära resultat. Fiskeriområdet följer med projektet och hoppas på att presentera 
resultatet i följande årsberättelse. 

Den Nyländska skarvarbetsgruppen gjorde upp två exempelområden, det ena inom Borgå-Sibbos fiskeriområde. 
Kartan invid är från arbetsgruppens material. Med grönt markerat skarvkolonierna och antalet bon år 2018 och år 
(2017). De rödstreckade områdena markerar gösens lekområden och de lila fyrkanterna gäddyngeltätheten på 
ifrågavarande provområde. 

 
Vattenkvalité 

Finlands miljöcentral har gett ett pressmeddelande 27.8.2019 om vattenstatusen i Finland. Materialet som 
uppdateringen av statusen grundar sig på, är insamlad under åren 2012-2017. Det har skett en klar förbättring av 
vattenkvalitén i yttre skärgården i östra Nyland sedan föregående karta publicerades. Orsaken är mindre 
närsaltsbelastning, bl.a. från St. Petersburg. 

Kartanorna är en screen print från Vattenkartan. De visar ytvattnets ekologisk status år 2013 (till höger) och år 
2019. (till vänster) Färgerna betyder: Röd= dålig, Orange= otillfredställande, Gul= måttlig, Grön= god. Blå färg står 
för hög ekologisk status, men förekommer inte inom Borgå-Sibbo fiskeriområde. Vattendrag utan någon av dessa 
färger är inte undersökta.  

 
 
INTRESSEBEVAKNING, INFORMATION OCH SAMARBETE   

 
Information 
 
Fiskeriområdet förnyar skyltarna till fiskeriområdets fredningsområden allt efter som behov finns. Arbetet med 
skyltarna sköts av fiskeövervakningskoordinatorn och övriga fiskeövervakare. 

Borgå stad anlitar fiskeriområdet som sakkännare i fiskefrågor. Det här sköts både så att fiskeriområdets styrelse 
tar ställning i olika ärenden och att stadens tjänstemän kan kontakta verksamhetsledaren med frågor. 
Verksamhetsledaren och fiskeövervakningskoordinatorn träffar också stadens fiskeansvariga några gånger per år 
för genomgång av olika ärenden.  

Borgå-Sibbos fiskeriområde beställde i oktober tillsammans med 6 andra fiskeriområden i Nyland uppgörandet av 
nätsida av MR media i Ekenäs. Sidorna är tvåspråkiga, responsiva och fyller kraven på tillgänglighet. En karta med 
fiskebegränsningar ingår, uppgifterna uppdateras automatiskt och är de samma som på nätsidan 
kalastusrajoitus.fi. Fiskeriområdet för själv in de andra uppgifterna. Uppgörandet av sidorna kommer att kosta c. 
2 200 euro och de årliga omkostnaderna kommer att vara c. 450 €. Nätsidorna är fiskeriområdets viktigaste 
informationskanal till medlemmar och stora allmänheten.  

 
 
 

 

 
 



BORGÅ-SIBBOS FISKERIOMRÅDE  8 

 
Utlåtanden  

 

Borgå-Sibbo fiskeriområde har år 2019 gett följande utlåtanden 

Angående Till vem När Tillsammans med 

Utkastet till strategi för fritidsfiske 
Jord- och 
skogsbruksministeriet 

Februari 4 fiskeriområden 

Fiskeriområdena påtalar bland annat tidpunkten för när utlåtandet skulle inlämnas, i brytningsskedet mellan 
fiske- och fiskeriområde. Fiskeområdena hade inte längre någon talan och få fiskeriområden hade kommit i 
gång så att de kunde ge ett utlåtande om strategin, som det förväntas att fiskeriområdena skall vara med och 
förverkliga. Strategin, Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia, är fastslagen och finns att läsa på finska 
under Jord- och skogsbruksministeriets nätsidor 

 

Utkasten till förordningar om de statliga 
naturskyddsområden som ska inrättas i 
Nyland 

Miljöministeriet Februari 3 fiskeriområden 

Fiskeriområdet anser att naturskyddsområdena inte skall inrättas. Naturskyddsområden har som regel en 
menlig inverkan på lokalbefolkningens möjligheter att nyttja områdena på traditionellt sätt. Om 
naturskyddsområdena inrättas får det inte inverka på yrkesfiskemöjligheterna, säljakten eller möjligheten att 
åtgärda skarvproblemet. 
Miljöministeriet har inte ännu fastslagit förordningarna 

 

Förslag till förordning, angående 
understöd för kostnaderna för 
avlägsnande av gråsälar som orsakar 
skador för kommersiellt fiske och 
fiskodlingar 

Jord- och 
skogsbruksministeriet 

April 
4 fiskeriområden och 
Nylands Fiskarförbund 

I utlåtandet understöds att kostnaderna ersätts men föreslås ändringar på flera punkter angående förverkligandet. 
Statsrådet har fastslagit förordningen (184/2020). Den innehåller bestämmelser om stödets 
användningsändamål, maximibelopp samt beviljningsförfaranden för understödet 

 

Nationella skarvarbetsgruppens strategi- 
och åtgärdsplan 

Miljöministeriet December fyra fiskeriområden 

I utlåtandet sägs bland annat att fiskeriområdena ser skarven som en faktor som försvårar möjligheterna för en 
god utveckling av fiskerihushållningen, att skarvens och häckningskoloniernas antal bör begränsas genom 
decimering av ägg och skyddsjakt samt att Finland i EU sammanhang bör arbeta för att skarven överförs till de 
arter som får jagas och på nationell nivå överförs från naturvårdslagen till jaktlagstiftningen.  
Miljöministeriets Nationell skarvstrategi och åtgärdsplan kan laddas ner från miljöförvaltningens nätsidor 

 

Omständigheter som inverkar på 
uppställandet av regionala 
fiskebegränsningar och bestämmande 
av kvoter för dagsfångsten för 
fiskeguider 

Egentliga Finlands NTM-
central 

December fem fiskeriområden 

Fiskeriområdena anser att det behövs mera information om fisket för att kunna ta ställning till om det finns 
behov av begränsningar och påpekar att de senaste uppgifterna om fiskeguidernas kunddygn per 
fiskeriområde, som NTM-centralen sänt fiskeriområdena, gäller år 2018. 
Fiskeriområdena har kommit med samma påpekande under flera år, men situationen är oförändrad. 

 
Samarbete och utbildning 

Fiskeriområdets styrelse har fattat beslut om att vid möten och andra tillställningar, representeras Borgå-Sibbos 
fiskeriområde officiellt, tillsvidare, om inte andra beslut fattats, i första hand av ordföranden, i andra hand av 
viceordföranden och i tredje hand av verksamhetsledaren.  

Fiskeriområdet deltar i den regionala skarvarbetsgruppens arbete som är sammankallad av Nylands NTM-central 
och representeras i gruppen av Harro Pitkänen. Thorbjørn Sirén är suppleant. Pitkänen deltog i gruppens möten i 
maj och augusti. 

https://mmm.fi/documents/1410837/11907317/Vapaa-ajan+kalatalouden+kehitt%C3%A4misstrategia/686d6db5-0131-98ef-a8e1-5bd135819b78/Vapaa-ajan+kalatalouden+kehitt%C3%A4misstrategia.pdf
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Miljoministeriet_ber_om_utlatanden_om_na(49035)
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Miljoministeriet_ber_om_utlatanden_om_na(49035)
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200184
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Som representant för Borgå-Sibbos fiskeriområde i den Nyländska fiskerisamarbetsgruppen fungerar 
verksamhetsledare Gabi Lindholm med ordförande Markku Välimäki som suppleant.  
Verksamhetsledaren deltog i oktober i gruppens enda möte år 2019, på agendan var planerna för nyttjande och 
vård. 

Tanja Åkerfelt är viceordförande i Nylands Fiskarförbund. Borgå-Sibbos fiskeriområde har också en representant i 
förbundets styrelse gemensamt med Lovisa skärgårds fiskeriområde. Verksamhetsledaren är ordinarie 
styrelsemedlem med Magnus Lindholm från Lovisa skärgårds fiskeriområde som suppleant.  

Gabi Lindholm är medlem i Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto rf:s styrelse som representant för 
kustfiskeriområdena samt i Centralförbundet för fiskerihushållningens styrelse som representant för ovan 
nämnda förbund.  
I den Nyländska vatten- och havsvårdsförvaltningsgruppen som sammankallas av NTM-centralen representeras 
fiskeriområdena i Nyland av Gabi Lindholm med Clas Nyberg som suppleant. Då också suppleanterna är välkomna 
på alla möten deltog bägge i gruppens möte i Sjundeå i september. 

Borgå-Sibbos fiskeriområde har under år 2019 varit representerat vid följande tillfällen som inte omnämns 
annanstädes i berättelsen: 

 Centralförbundet för fiskerihushållningens landsomfattande fiskeriområdesdagar i april, Vikning Mariella och 
kustens fiskeriområdesdagar i september, Helsingfors.  

 Centralförbundet för fiskerihushållningens kurs i elektronisk kommunikation för fiskeriområden i juni, Helsingfors 
och utbildningsdag för fiskeriområdenas verksamhetsledare i september, Helsingfors.  

 NTM-centralens fiskeriförvaltnings, -forskningens, och -rådgivningens fortbildnings- och rådplägningsdagar, i 
november, Åbo och kryssning Åbo-Stockholm. 

 Pro Fisk r.f:s fiskeribranschens innovationsdagar i november, Vanda. 
 Finska vikens havsöringskommittés infotillfälle i november, Helsingfors.  
 Jord- och skogsbruksministeriets utbildningsdag om lag om fiske, i november, Helsingfors.  

 Vattenägarnas förbund - Vealo r.f.:s informationsmöte i december, Borgå 
 
 
FISKERIOMRÅDETS PLAN FÖR NYTTJANDE- OCH VÅRD  

Borgå-Sibbo fiskeriområde deltog i Naturresursinstitutets (Luke) pilotprojekt för fiskeriområdenas nyttjande- och 
vårdplaner. Från pilotområdet insamlades olika data och det undersöktes hur fiskeriområdena kan utnyttja 
uppgifterna i arbetet med nyttjande-och vårdplanen. Projektet finansierades med medel från Europeiska havs- 
och fiskerifonden. Arbetet påbörjades år 2017 med fältarbeten utförda av specialforskare Antti Lappalainen och 
forskare Sanna Kuningas. Planen uppgjordes under ledning av en styrgrupp med deltagare från Luke, NTM-
centralen, Centralförbundet för fiskerihushållning, Finlands fritidsfiskares centralorganisation och fiskeriområdet. 
Fiskeriområdet representerades av Mikael Lindfors, Clas Nyberg och verksamhetsledaren. Planen blev för Lukes 
del färdig sommaren 2019 och den finns på finska att läsa på Lukes nätsidor.  

Fiskeriområdets styrelse påbörjade omarbetningen av planen hösten 2019 och har av Föreningen vatten- och 
luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f beställt planen som gäller insjöområdet. Malin Lönnroth anlitas för 
översättningen till svenska. 

Avsikten var att planen på svenska och finska skulle vara färdig hösten 2020, varefter fiskeriområdet skulle 
godkänna planen på en extra stämma, så att planen kunde ges till NTM-centralen för fastställande senast 
31.12.2020. Coronavirusepidemin ändrar dock tidtabellen. 

 
 
KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR 

Fiskeriområdets viktigaste uppgift under år 2020, är att arbeta med planen för nyttjande och vård. Andra viktiga 
uppgifter är att ta i användning Kalpa-tjänsten, publicera nätsidorna, fiskeövervakning och anskaffning av 
elektroniska rapporteringsprogram, intressebevakning och fiskevård. Med tanke på år 2021 är det också viktigt att 
fiskeriområdet år 2020, från NTM-centralen, ansöker om förlängning av nuvarande fiskebegränsningar, som 
upphör vid årsskiftet 2020-2021. 
På grund av coronavirusepidemin, är åtminstone alla vårens fysiska möten från 16.3 inställda. Enligt en temporär 
lag skall fiskeriområdet hålla ordinarie stämman för år 2020 senast 30.9. Om det inte är möjligt att hålla fysiska 
möten, är det tillåtet att hålla stämman elektroniskt fastän det inte nämns i stadgarna. 

 

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544517
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Fisketillstånd inom området 

Fisketillstånd för allmänheten finns åtminstone att köpa till Borgå och Helsingfors städers vattenområden.  
Uppgifter om vilka områden det gäller, fiskebestämmelserna och försäljningsplatserna finns på Borgå stads 
nätsida under friluftsliv och rekreation och på Helsingfors stads nätsida under kultur och fritid, friluftsliv.  

På föreningen Nylands friluftsområden r.f:s vattenområden är det tillåtet att fiska sik från stranden med tre spön 
utan extra avgift, förutsatt att man som 18-64 åring har betalat fiskevårdsavgiften. Inom Borgå-Sibbos 
fiskeriområde är det här möjligt på området Högholmsören. 

 
 
FISKEBESTÄMMELSER  
 

Fiskeförbudsområden 

Sibbo å, Svartsån, Borgå å, Illby å inklusive alla biflöden. Allt fiske är förbjudet, under tiden 1.8-30.11, undantaget 
mete, pilkfiske och fiske med katsa. I Borgå å gäller fiskeförbudet inte Borgå stads specialfisketillståndsområde. 
 
Haikofjärden och Stensbölefjärden. Allt fiske är förbjudet under tiden 15.5-15.7. Fiskeförbudet gäller inte för 
Borgå stads specialfisketillståndsområde. 
 
Pörtö viken, Marholms fladan, Bodö sund. Allt fiske är förbjudet under tiden 1.4-31.7, undantaget mete  
 
Långviken, inklusive mynningsområdet. Allt fiske är förbjudet under tiden 1.4-31.7. 
 
Siverfjärden. Allt fiske är förbjudet under tiden 1-30.6, undantaget mete med mask och fiske med katsa. 
 
Sibbo viken, Allt fiske är förbjudet under tiden 1.8-30.11. 
 
Reglering av nätfiske 

Inom fiskeriområdet är minsta tillåtna knutavstånd 50 mm i nät djupare än 1,8 m. Bestämmelsen gäller inte I-
klassens yrkesfiskare. Nätfiske efter strömming, vassbuk och betesfisk får bedrivas med mindre maskor. 
 
Bestämmelser enligt lag, förordning och myndighetsbeslut 

I lagen och förordning om fiske har införts bestämmelser om fångstmått, fredning av fiskarter, begränsningar i 
nätfiske och mete- och pilkfiske samt fångstkvoter. Nytt för år 2019 är att det fastställts skyddsvärden för hotade 
fiskarter och för flodkräftan som måste betalas utöver bötesstraffet, om man genom en fiskeförseelse eller -brott har 
tagit till fångst en utrotningshotad fisk. Till exempel är skyddsvärdet för östersjölax med fettfena i havet eller 
insjövatten 3 470 €. Uppgifter om bestämmelserna finns att läsa på nätsidorna kalastusjajoitus.fi och ahven.net. 
 
FISKERIO MRÅDETS KONTAKTUPPGIFTER 
 

Verksamhetsledare: Gabi Lindholm: tfn. +3585 0404 2738, e-post gabi.lindholm@outlook.com 
Ordförande: Markku Välimäki tfn. +3584 0048 6212, e-post: markkuvalimaki8@gmail.com  
Fiskeriområdets postadress: Tallbackavägen 69 A, 07900 Lovisa 
 

 

Borgå 29.6.2020  
Styrelsen 

https://www.borga.fi/friluftsliv-och-rekreation#fiske
https://www.hel.fi/helsinki/sv/kultur-och-fritid/friluftsliv/fiske/fiskelicenser-och-forsaljningspunkter/
https://uuvi.fi/sv/omrade/hogholmsoren/
https://ahven.net/wp-content/uploads/2019/07/SWE_Kalojen-ja-jokiravun-suojeluarvot-Suomessa.pdf
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://ahven.net/sv/fiske/fangstmatt-och-fredningstider/
mailto:gabi.lindholm@outlook.com

