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VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅREN 2022 OCH 2023 
 
 

1. Allmänt 
Borgå-Sibbos fiskeriområde är en offentligrättslig förening till vilket hör alla vattenområden inom Borgå stad och 
Sibbo kommun, det allmänna vattenområdet på Sibbo fjärden samt en del av havsområdet i de västra delarna av 
Lovisa stad.  
Fiskeriområdets ändamål är att utveckla fiskerihushållningen inom sitt område och att främja medlemmarnas 
samarbete för att ordna med hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden. Fiskeriområdet kan ingå förbindelser 
och förvärva egendom i sitt namn eller för sitt bruk.  
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.  

 

2. Funktionärer 
Verksamhetsledaruppdraget handhas av F:ma Gabi Lindholm, Gabriella Lindholm, enligt ett uppdragsavtal. 
Verksamhetsledaren sköter fiskeriområdets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Det är 
verksamhetsledaren som svarar för att fiskeriområdets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är 
ordnad på ett tillförlitligt sätt. Till uppgifterna hör också att vara förman för fiskeövervakarna, planering och att 
sköta om fiskeriområdets intressebevakning, samt intern och extern information.   

Koordineringen av fiskeövervakningen sköts av Göran Ek och Thorbjörn Sirén tillsammans. Petra Tallberg har hand 
om översättningen av fiskeriområdets dokument från svenska till finska. Fiskeriområdet ersätter Ek med lön per 
timme, Tallberg med lön enligt överenskommelse med styrelsen och Sirén ersätts som företagare. 
Uppsikten över fisktrappan i Illby ån sköts av ”Vattendrags-gårdskarlarna”.  
 
3. Planen för nyttjande och vård 
Fiskeriområdet lämnar i februari 2022 in nyttjande och vårdplanen till Egentliga Finlands Närings-, trafik- och 
miljöcentralen (i fortsättningen VARELY) för godkännande. Finska vikens fiskerisammarbetsgrupp behandlar 
planen och planen sätts till påseende för stora allmänheten under två månader. Därefter fattar VARELY beslut om 
att godkänna eller förkasta planen. Beslutet väntas till sommaren.   
 
VARELY godkänner planen då den  
✓ uppfyller kraven som ställs i lag om fiske 
✓ är förenlig med de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna och inte försvårar 

genomförandet av dem 
✓ är förenlig med närliggande fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård  
✓ har behandlats i den regionala fiskerisamarbetsgruppen 
Om någon av de här punkterna inte uppfylls, kommer planen tillbaka till fiskeriområdet för ny beredning. 
 
Fiskeriområdet och vattenägarna svarar för planens genomförande till den del genomförandet gäller dem och 
myndigheterna skall beakta de allmänna riktlinjerna för nyttjande och vården av fiskresurserna som nämns i 
planen. 
 
4. Fiskeövervakning och information om fiskeregler (delmål 9) 
Fiskeriområdet har vid ingången av år 2022 befullmäktigat 12 personer som övervakare för fiskeriområdet. I 
första hand arbetar övervakarna som företagare men också som löneanställda eller via Vattendragsgårdskarl-
projektet: Styrelsen har i november 2021 godkänt en fiskeövervakningsplan, enligt vilken målsättningen är att 
utöka antalet övervakare samt att öka allmänhetens kunskap om gällande fiskeregler, begränsningar och 
fiskeförbud. Avsikten är att aktivt informera allmänheten om olika fiskebestämmelser och att arrangera intern 
utbildning för övervakarna men också att de deltar i utbildning som andra ordnar. Styrelsen har i februari 
befullmäktigat fyra nya fiskeövervakare på prov fram till och med 31.1.2023. 
 
Var och en övervakare har sitt eget egentliga övervakningsområde, men har rätt att övervaka inom hela 
fiskeriområdet. Övervakningen ska vara jämlik så att olika fiskargrupper övervakas lika mycket och tillräckligt 
effektivt. Avsikten är att kontinuerligt samarbeta med myndigheterna, med gränsbevakningen, polisen, VARELY 
och Forststyrelsen. 
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Fiskeriområdet har förtillfället sex licenser till ett digitalt rapporteringsprogram. Styrelsen förutsätter att de 
ordinarie fiskeövervakarna använder det digitala programmet för sin rapportering och anskaffar flera licenser då 
det finns behov. 
 
Fiskeövervakningen koordineras av fiskeriområdets verksamhetsledare tillsammans med de huvudansvariga 
fiskeövervakarna Thorbjörn Sirén och Göran Ek. Sirén har huvudansvaret för kontakten med media och 
myndigheter samt att arrangera utbildning för övervakarna. 
 
I havsområdet förstärks samarbetet med både Lovisa skärgårds och Helsingfors-Esbo fiskeriområden och för 
åarnas del med Svartså-Borgå ås fiskeriområde. Detta bland annat genom att samma personer fungerar som 
övervakare inom flera fiskeriområden och genom att befullmäktiga grannens övervakare, så att fiskeriområdenas 
gränser inte utgör hinder för övervakningen. På sikt utreds möjligheten att få fullmakt för övervakarna att 
övervaka allmänt vattenområde.  
 
Fiskare behöver få information om fiskeregler också ute i terrängen. Fiskeriområdet uppdaterar och skaffar helt 
nya skyltar och informationstavlor under åren 2022 och 2023. Arbetet på börjades år 2021 med information som 
gäller enligt lag om fiske och inte är beroende av åtgärder som tas upp i nyttjande- och vårdplanen. Situationen är 
den samma år 2022. 
 
Borgånejdens och Sibbo fiskeområden skrev för länge sedan avtal om fiskeövervakning med en del av 
vattenägarna. Fiskeriområdet har övertagit övervakningsavtal från fiskeområdena. Avtalen ska förnyas så de 
motsvarar dagens behov och krav. Många av fastigheterna har också bytt ägare. Fiskeriområdet kommer att 
informera om detta på hemsidan och mera aktivt kontakta vattenägarna. Arbetet påbörjas under år 2022. Vad 
gäller uppdagade förseelser ökar man samarbetet mellan vattenområdets ägare och fiskeövervakarna. 
Fiskeövervakaren behöver veta vilka fiskebestämmelser som ägaren har och hur övervakaren ska agera om det 
förekommer olovligt fiske.  
 
Fiskeriområdet har i budgeten för år 2022 reserverat 37 000 euro för fiskeövervakningen inkluderande material, 
möten och utbildning.  

 
5. Fiskevårdsåtgärder 
Styrelsen föreslår för stämman fiskeregleringsåtgärder som finns med i nyttjande- och vårdplanen och skilt 
behöver godkännas av VARELY för att träda i kraft. 
 
Fiskeriområdet fortsätter med utsättningen av fisk men i mindre omfattning än tidigare, för att också kunna delta 
i åtgärder som på sikt ger livskraftiga naturliga fisk- och kräftstammar (delmål 3).  
 
Fisk planteras år 2022 enligt följande:  

Art Summa Ålder Utsättningsplats/område Beställs från 

Skärgårdssik 
(Bengtsår) 

3 000 € 1-sommar Emsalö lotsstation Nylands Fiskarförbund 

Havsöring (Ingarskila 
eller Storå) 

3 000 € 2 år Kalkstrand Havsörings kommittén 

På uppdrag av vattenägare 

Skärgårds sik 4 000 1-sommar Pörtö-Bodö Nylands Fiskarförbund 
 
Utplanteringsplatserna väljs med omsorg med beaktande av predatorer, väder och lämpliga uppväxtområden för 
arten i fråga.  
 
Fiskeriområdet följer årligen upp vilka utplanteringsåliggande som utförts inom området och ger vid tillfälle, 
utlåtande till NTM-centralen om kommande utplanteringsarter och platser. Utplanteringarna presenteras i 
årsberättelsen.  
 
Fiskeriområdet följer med de skador Nestes och Borealis kylvattenvattentunnel förorsakar fiskbestånden och 
strävar att efter förmåga påverka i ärendet.  
 
Fiskeriområdet deltar åren 2022-2025 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 i projektet med 5 000 € åren 2022 och 2023. Fiskeriområdet har ansvaret för att fisktrappan 
i Illby å fungerar men i praktiken är det Vattendrags-gårdskarlarna som håller trappan under uppsikt. 
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Fiskeriområdet deltar i ombyggnaden av fisktrappan i Strömsberg, Borgå å. Trappan behöver byggas om, eftersom 
vandringsfisken har svårt att hitta ingången till trappan och för att den nu är för brant och flertalet fiskar inte 
förmår att stiga i den. 
 
Fiskeriområdet deltar i ett samarbetsprojekt i Veckjärvi som till hälften (7 600 €) finansieras med medel som 
Nylands närings-, trafik- och miljöcentralen beviljat från statliga medel för att befrämja vatten- och miljövård och 
restaurering av vattendrag. Fiskeriområdet är administratör, sköter betalningstrafiken och redovisningen och 
Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. är dragare för alla konkreta åtgärder. Projektet 
går ut på att kartlägga nuläget och göra upp en åtgärdsplan för träsket. Med i projektet är också Borgå stad samt 
Veckjärvi Strorträsks fiskeförening.  
 
Fiskeriområdet förbereder under år 2022 ett projekt som ska ta reda på om lekområden för främst gös, gädda och 
abborre som av lokalbefolkning hålls för lekområden, också är det. Frågor som ska utredas är vilka områden ska 
undersökas, vem åtar sig arbetet, vad kostar det, finns det vattenägare eller organisationer som vill samarbeta. 
Om projektet kan förverkligas behöver det åtminstone vara två-årigt.  
 
Fiskeriområdet är med i kommittén för Borgå å, som är ett samarbetsorgan som har gjort upp ett åtgärdsprogram 
för åns vattendrag och avrinningsområde och som skall befrämja och följa upp hur programmet förverkligas. 
Ordföranden är fiskeriområdets ordinarie medlem och verksamhetsledaren hans suppleant. 
 
Fiskeriområdet är med i styrgruppen för livsmiljöprogrammet Helmi, som inom fiskeriområdet har Sibbo å som 
objekt. Ett centralt mål med programmet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård 
som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer. Programmet har statlig finansiering och 
pågår fram till och med år 2030. 
 
Fiskeriområdet följer med säl- och skarvproblematiken, vattenkvalitén inom området och kan delta i projekt med 
anknytning till dessa. Avsikten är att ansöka om undantagstillstånd för decimering av skarv från NTM-centralen i 
Egentliga Finland genast då det finns förutsättningar för snabbare behandling och positiva beslut. I dagsläge är 
hela processen en fars. Nylands NTM-central, miljöavdelningen har grundat en skarvarbetsgrupp, Borgå-Sibbos 
fiskeriområde representeras i gruppen av Harro Pitkänen med Thorbjörn Sirén som suppleant. 
Fiskeriområdet arbetar för att vattenägare skulle ge tillstånd till jakt av gråsäl, särskilt i närheten av 
yrkesfiskebragder men också på andra områden.  
 
Fiskeriområdet följer med restaureringen av Gammelbacka bäcken och föreningen för Svartsåns, ”Mustijoesta 
elävä lohijoki ry” verksamhet. 
 
Fiskeriområdet deltar gärna i fiskevårdsåtgärder som:  

✓ inverkar positivt på fiskens naturliga reproduktion (delmål 3). 
✓ minskar på problem med fiskpredatorer, så som skarv och säl (delmål 1)  

✓ ger mera uppgifter om fiskstammar och fisket inom området (delmål 5 och 8.) 
✓ minskar på problem med vattenkvalitén 
✓ ger resultat för en längre tid 
✓ ger resultat för ett större område  
✓ ger nytta för alla kategorier av fiskare och 
✓ görs i samarbete med andra aktörer 

 
6. Vattenägarregister (Kalpa) och ersättningar till vattenägare 
Jord-och skogsbruksministeriet har låtit bygga upp en elektronisk tjänst för fiskeriområden. Tjänsten som kallas 
Kalpa (från finskans kalatalousalueille palvelu), används bland annat till fördelningen av ägarersättningarna och 
till att lista stämmornas deltagare. Ansvaret för tjänsten är hos ministeriet. Tjänsten är kostnadsfri för 
fiskeriområdena. 
 
Fiskeriområdet fattar på stämman år 2022 beslut om hur ägarersättningen som hänför sig till fisket år 2021 skall 
fördelas. Grundprinciperna tas upp i nyttjande- och vårdplanen. Ersättningen grundar sig på nyttjande av 
allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och på fiskeguideverksamhet. Med allmänna fiskerättigheter avses 
spöfiske; kast- eller dragfiske med ett spö och en lina.  
 
Ersättningar som baserar sig på fiske år 2016 eller senare – som överstiger 50 € per vattenägare som och 

fiskeriområdet och vattenägare inte avtalat om föråldras. Ersättningen preskriberas efter tre hela kalenderår från 

https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi
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det att fiskeriområdet fattat beslut om ersättning på stämman. Den preskriberade ersättningsfordran tillfaller 

fiskeriområdet för att användas till kostnader för planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart 

nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning. 1.1.2022 preskriberas 

ersättningarna vars fördelningsgrunder fiskeområdet fattade beslut om på stämman år 2018, summan är 

15 013,25 euro. 
 
Strävan är att så många vattenägare som möjligt avtalar om ersättningarna med fiskeriområdet och gärna lämnar 
medel att användas av fiskeriområdet för till exempel fiskeövervakning, utplanteringar och andra gemensamma 
åtgärder. Om vattenägaren vill lyfta sin ersättning, är det enligt lag ägarens skyldighet att anmäla följande 
uppgifter och förändringar i dem till fiskeriområdet: Delägarlagets eller ägarens namn, adress, 
fastighetsbeteckning, och kontonummer. Då det är ett samägt vattenområde, fordrar fiskeriområdet dessutom en 
fullmakt från vilken framkommer vem som sköter ärendet och i oklara fall lagfart. Fiskeriområdet kommer att 
informera om detta på hemsidan och mera aktivt kontakta vattenägarna från och med år 2022. 
 
7. Information och samarbete  
Fiskeriområdet informerar om sin verksamhet och fiskebestämmelser via media och skyltar. Hemsidan; 
www.borga-sibbosfiskeriomrade.fi kommer att få ett bredare innehåll. Fiskeriområdets infoansvariga är 
ordföranden och verksamhetsledaren. I frågor som berör fiskeövervakning sköter också 
fiskeövervakningskoordinatorerna om informationsgången. Verksamhetsledaren gör tillsammans med styrelsen 
under år 2022 upp en kommunikationsstrategi för att styra fiskeriområdets externa kommunikation. Strategin i 
form av en årsklocka, tas i användning från år 2023. 
 
Fiskeriområdet samarbetar med fiskeriområdena i Nyland och stävar efter samarbete också med myndigheter och 
andra organisationer inom fiskerinäringens och vattenskyddets område. Borgå stad är en viktig samarbetspart.  
Bland annat deltar fiskeriområdet med egen representant eller med en representant gemensam för flera 
fiskeriområden i olika samarbetsgrupper. 
 
Fiskeriområdet försöker åstadkomma ett närmare samarbete med områdets delägarlag och vattenägare. 
Kommunikation är alltid tvåvägs. Därför är det viktigt att vattenägarna håller fiskeriområdet uppdaterat angående 
kontaktuppgifter, tillståndsförsäljning, restaureringar, egna fiskeövervakare och andra beslut. 
 
Styrelsen, verksamhetsledaren och fiskeövervakarna deltar i utbildnings och samarbetstillfällen som berör 
fiskeriområdet. Fiskeriområdet står för deltagaravgifter och resekostnader. Då verksamhetsledaren representerar 
flera fiskeriområden på samma tillfälle delas kostnaderna av berörda fiskeriområden. 
 
Fiskeriområdet ingick år 2020 avtal med Centralförbundet för fiskerihushållning om dataskyddsansvarigtjänsten. 
Som dataskyddsansvarig fungerar juristen Elias Rauhala och han hjälper fiskeriområdet att beakta 
dataskyddsförordningen i verksamheten. 
 
8. Intressebevakning och representation 
Fiskeriområdet sköter intressebevakningen av fiske-, vattenmiljö och vattenägarärenden bland annat genom att 
ge utlåtanden. Verksamhetsledaren skriver och undertecknar utlåtandena som styrelsen behandlar och 
godkänner.  
På möten och andra tillställningar där fiskeriområdet behöver en officiell representant, representeras Borgå-
Sibbos fiskeriområde, om inte andra beslut fattats, i första hand av ordföranden, i andra hand av viceordföranden 
och i tredje hand av verksamhetsledaren.  
 
9. Verksamheten på sikt 

Då planen för nyttjande och vård är fastställd av VARELY och den fått laga kraft, ska fiskeriområdet förverkliga den 

och följa upp hur åtgärderna inverkar. Förverkligandet och uppföljningen kommer att kräva resurser. Det gäller 

för fiskeriområdet att vara idérikt vid anskaffningen av medel och att bli ännu bättre på samarbete. Med tanke på 

hela branschens finansiering, skulle det vara ytterst viktigt att också 65 år fyllda personer åläggs att betala 

fiskevårdsavgiften. Ett alternativ är att förverkligandet av fiskeriområdenas lagstadgade uppgifter finansieras med 

andra budgetmedel fristående från fiskevårdsavgiften.  

Inom några få år kommer ekonomin att bli ett problem också för Borgå-Sibbos fiskeriområde och för att något 

mota Olle i grind måste fiskeriområdet årligen se över sin ekonomi och noga välja vilka åtgärder som finansieras. 
 

http://www.borga-sibbosfiskeriomrade.fi/
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Borgå 22.2.2022, styrelsen 

BORGÅ-SIBBOS FISKERIOMRÅDE Budget Resultat Budget

2022 2021 2021

ORDINARIE VERKSAMHET

INTÄKTER 

Verksamhetsbidrag 13 200 11 335 11 000

Befrämjandemedel 10 000 7 500 16 900

Andra bidrag och intäkter 1 000 0 2 000
Projekt Veckjärvi 11 370 3 224 14 600

Ägareersättningar, 50 €-regel 9 000 24 143 16 000

Ägareersättningar, överlåtna 22 000 56 243 60 000

Preskriberade ägarersättningar 15 010 9 400 9 400Från RFV returnerade medel 0

INTÄKTER 81 580 111 845 129 900

KOSTNADER

FISKEVÅRD

Utplantering -10 000 -12 331 -14 000

Vattendragsgårdskarlar -5 000 -5 000 -5 000

Övriga fiskevårdskostnader -1 000 -220 -6 400

Projekt Veckjärvi -11 370 -3 224 -14 300

Strömsbergs fisktrappa -1 000 0 -12 400

Fiskevårdsbidrag 0 -300 0

-28 370 -21 075 -52 100

 ÖVERVAKNING

Övervakningsarbete, med bikost. -35 000 -32 862 -35 000

Material, möten, utbildning -2 000 -1 933 -2 000

-37 000 -34 795 -37 000

INFORMATION&PLANERING

Nyttjande- och vårdplan 0 -3 646 -2 500

Andra kostnader, t.ex. skyltar, hemsida -3 000 -864 -1 100

INFORMATION&PLANERING -3 000 -4 510 -3 600

KOSTNADER -68 370 -60 380 -92 700

ORDINARIE VERKSAMHET 13 210 51 465 37 200

FÖRVALTNING

STÄMMAN -800 -836 -1 500

STYRELSEN -8 700 -7 559 -8 700

KANSLIKOSTNADER -6 500 -3 890 -3 500

PERSONALKOSTANDER

Verksamhetsledarkostnader -21 800 -23 445,83 -21 800

Funktionärskostander -4 000 -2 295 -1 700

-25 800 -25 741 -23 500

FÖRVALTNING -41 800 -38 025 -37 200

ORDINARIE VERKSAMHET -28 590 13 439 0

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 0 0,22 0

EGET KAPITAL 28 590

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 0 13 440 0

Kostnader -110 170 -98 405,22 -129 900

Eget kapital 28 590 0 0

Intäkter 81 580 111 845 129 900

Resultat 0 13 440 0


