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GRUNDUPPGIFTER 

Helsingfors-Esbo fiskeriområde är en offentligrättslig förening som omfattar Helsingfors och Esbo skärgård samt 
Mankån och Esbo å. Fiskeriområdet har som uppgift att utveckla fiskerihushållningen inom sitt område och att 
främja medlemmarnas samarbete för att ordna med hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden. Egentliga 
Finlands närings-, trafik och miljöcentral (NTM-central) slog fast gränserna den 13.12.2017. Fiskeriområdet 
omfattar cirka 28 220 hektar (Kalpa 
27.2.2022) och hemorten är 
Helsingfors.  

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. Medlemskapet är 
avgiftsfritt.   
 

I fiskeriområdet finns cirka 620 
vattenägare, enligt principen att en 
samägd eller samfälld fastighet räknas 
som en ägarenhet. Av dessa äger 22 
stycken 50 hektar eller mer och har 
sammanlagt 30 röster på 
fiskeriområdets stämmor. 
 

 

 

 

Helsingfors-Esbo fiskeriområde, karta från Paikkatietoikkuna 27.2.2022, från 
vilken framgår havets djupområden samt naturskyddsområden.  

 

FÖRVALTNING 
 

stämma och styrelse  

Helsingfors-Esbo fiskeriområde höll på grund av coronapandemin sin stämma på distans den 19 april 2021. På 
begäran skulle fiskeriområdet styrelse ha bokat ett mötesrum, i vilket det skulle ha varit möjligt att delta på plats. 
Ingen framförde en dylik begäran. På stämman var 12 röstberättigade medlemmar representerade, 11 personer, 
med sammanlagt 18 röster. Närvarade var även 3 personer med närvaro- och yttranderätt.  Som ordförande för 
stämman fungerade Mikko Malin. Beslut fattades om stadgeenliga ärenden, om att ändra stadgarna samt om en 
bilaga till stadgarna.  

Det hölls även en extra stämma på hösten, mer om denna under rubriken Nyttjande- och vårdplan.  

Fiskeriområdets styrelse omfattar sju personer. Mandatperioden är tre år.  Vem som är i tur att avgå de två första 
åren har lottats ut. Stämman väljer årligen ordförande och viceordförande inom styrelsen. I tur att avgå var Sanna 
Kallionpää och Markku Tiusanen. Tiusanen omvaldes. I stället för Kallionpää invaldes Jukka Linder. Martti 
Kaasinen hade meddelat att han är permanent förhindrad och i hans ställe för återstående mandatperiod valdes 
Tapani Kortelainen.  
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Vid den extra stämman valdes två nya styrelsemedlemmar i stället för permanent förhindrade. Hannu Lehtonen 
ersattes av Sari Snellman och Jukka Linder ersattes av Elias Rauhala. 

Vid vårens stämma valdes Mikko Malin till ordförande och Hannu Lehtonen till viceordförande. Vid den extra 
stämman valdes Hannu Routio till viceordförande.   

Helsingfors-Esbo fiskeriområdes styrelse har sammanträtt tio gånger år 2021. Utöver detta har styrelsen fattat 
beslut i enskilda ärenden som e-postmöten.  

Fiskeriområdet betalade ett månadsarvode (200 euro/mån) för styrelsens ordförande och mötesarvode (100 
euro/möte) för de deltagande styrelsemedlemmar, inklusive ordförande. Därtill beslöt stämman att man för 
övriga utom styrelsens ordförande betalar ett arvode på 50–100 euro för utlåtanden. Ingen har lyft arvoden för 
utlåtanden.  

 

Helsingfors-Esbo fiskeriområdes styrelse 2021 

Namn Uppgift, fr.o.m. fram till 
Deltagit i antal 
styrelsemöten  

 
I tur att avgå vid 
stämman år 
 

Kaasinen Martti medlem fram till 19.4 4 (2023) 

Kallionpää Sanna medlem fram till 19.4 3 (2021) 

Kortelainen Tapani medlem fr.o.m. 19.4  3 2023 

Lehtonen Hannu  
ordförande fram till 19.4,  
viceordförande fram till 28.9  

7 (2023) 

Linder Jukka medlem 19.4–28.9 4 (2024) 

Malin Mikko 
viceordförande fram till 19.4  
ordförande fr.o.m. 19.4  

9 2022 

Rauhala Elias medlem fr.o.m. 28.9  1 2024 

Routio Hannu 
medlem fram till 28.9 
viceordförande fr.o.m. 28.9  

10 2022 

Saura Ari medlem 8 2022 

Snellman Sari  medlem fr.o.m. 28.9  1 2023 

Tiusanen Markku medlem 10 2024 

 

funktionärer och revision  
Helsingfors-Esbo fiskeriområde har från 1.5.2019 uppdragsavtal om verksamhetsledaruppgifterna med F:ma Gabi 
Lindholm/Gabriella Lindholm. Uppdragsavtalet är i kraft tills vidare. Verksamhetsledaren har namnteckningsrätt 
och ansvarar också för kassörs- och bokföringsuppgifterna. 

Som fiskeriområdets revisor fungerar Nexia Oy, som är ett revisionssamfund ägt av auktoriserade revisorer.  

Som fiskeriområdets fiskeövervakare med arbetsavtal har följande personer fungerat; Miska Petteri Kopponen, 
Tapani Kortelainen, Jyrki Lehto, Aki Lehtonen, Jukka Linder, Ari Maunula och Sarianne Snellman. Ari Maunula, 
Jukka Linder och Sari Snellman har i tur och ordning fungerat som fiskeövervakningskoordinatorer. Med Jukka 
Hytönen har man uppgjort ett uppdragsavtal om fiskeövervakning.  

Fiskeriområdet har betalat understöd till vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf:s 
ågårdskarlsprojekt och som en del av projektet utförs fiskeövervakning. Som övervakare fungerar Oula Tolvanen 
och Elias Haro.  

 

annonsorgan 

Fiskeriområdets officiella anslagstavla är fiskeriområdets hemsidor.   

 
Arkivering 

Fiskeområdet har överlåtit de dokument som ska arkiveras åt fiskeriområdet. Dokumenten har inte ännu 
arkiverats. Fiskeriområdets styrelse och verksamhetsledare letar ännu efter lösningar på hur arkiveringen ska ske.  
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Dataskyddsförordningen  

Fiskeriområdet hanterar olika slags personuppgifter i sin verksamhet. Eftersom fiskeriområdet är ett offentligt 
förvaltningsorgan måste det utse en dataskyddsansvarig i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning.  
Fiskeriområdets styrelse har beslutat köpa tjänsten som dataskyddsansvarig av Centralförbundet för 
Fiskerihushållning rf.  

 

medlemskap 

Fiskeriområdet är medlem i den regionala rådgivningsorganisationen Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ry. 

 
EKONOMI 
 

verksamhetsperiodens resultat  

Underskottet för fiskeriområdets andra verksamhetsår är 96 714,66 euro. Styrelsen föreslår för stämman att 
överskottet förs till vinst- och förlustkontot. Fiskeriområdets eget kapital den 31.12.2021 var 142 360,22 €.   

Det betydande överskottet beror enbart på att fiskeriområde år 2021 kunde bokföra tre års 
överföringsavtalsintäkter (198 532,12 €) och intäkter enligt 50 euros regeln (10 718,08) som intäkter i 
resultaträkningen. Som intäkter bokfördes också det verksamhetsbidrag (10 223 €) samt de befrämjandemedel 
(11 500 €) som Egentliga Finlands NTM-central beviljade.  

Kostnaderna för den egentliga verksamheten, så som nyttjande- och vårdplanen, fiskeövervakning, 
fiskutplanteringar och uppföljning var 104 754,67 euro. Kostnaderna för förvaltningen, så som kostnader för 
stämma, styrelsen och verksamhetsledaren var 29 503,87 euro.  

Egentliga Finlands NTM-central har den 29.5.2020 beviljat fiskeriområdet specialbidrag för uppgörandet av 
nyttjande-och vårdplanen (7 500 €). Projektperioden var 28.02.2020 - 31.12.2021.  

Egentliga Finlands NTM-central har 20.4.2021 beviljat fiskeriområdet specialbidrag för att följa upp sik- och 
öringbestånden (4 000 €). Projektperioden var 29.01.2021 - 31.12.2021. 

Bidragen utbetalas i efterskott, baserat på kostnader som uppstått och som är i enlighet med beslutsvillkoren. 
Utbetalningsansökningarna ska lämnas till KEHA-centralen senast den 31.3.2022. 

 
ägarersättningar 

År 2021 har Egentliga Finlands NTM-central betalat ut ägarersättningarna för år 2020 på fiskeriområdets konto  
(122 481 euro). Kalpa (fiskeriområdenas elektroniska tjänster) har äntligen kunnat tas i bruk för att fördela 
ägarersättningarna och fiskeriområdet har betalat ut ersättningarna för åren 2018, 2019 och 2020. Ersättningarna 
för 2020 utbetalas i mars 2022, de övriga utbetalades i augusti 2021.  

För betalningen av ägarersättningar, ska ägaren enligt lagen om fiske anmäla följande uppgifter och förändringar i 
dem till fiskeriområdet: 1) i fråga om ett delägarlag dess officiella namn eller i fråga om ett skiftat vattenområde 
ägarens namn, 2) adress, 3) fastighetsbeteckning, och 4) kontonummer. Fiskeriområdet kan också fråga efter andra 
utredningar för samägda skiftade vattenområden.  

Fiskeriområdet har ett avtal från år 2017 om ägarersättningar med Helsingfors och Esbo städer. Städerna 
överlåter sin andel av ersättningar till fiskeriområdet. Avtalen har uppgjorts under fiskeområdets tid, och beaktar 
att fiskeriområdet grundas år 2019. Helsingfors stads avtal (kultur- och fritidsnämnden 3.10.2017, 56 §) gäller 
ännu de fiskevårdsavgifter som staten samlat in 2020 (fiskeriområdets fördelningsbeslut 19.4.2021) och avtalet 
med Esbo stad (Esbos idrottstjänster) gäller ägarersättningar som fiskeriområdet fattade fördelningsbeslut om år 
2020. Helsingfors stad förutsätter en årlig utredning till stadens idrottstjänster om hur medlen används.  

Helsingfors och Vanda kyrkliga samfällighet har beslutat att överlåta sina ägarersättningar till fiskeriområdet 
(30.11.2017, 305 §).  

Avtalen är verkligt viktiga för att finansiera fiskeriområdets verksamhet och fiskeriområdet kontaktar städerna i 
början av 2022 om att fortsätta avtalen.  

Enligt nuvarande lagstiftning föråldras ägarersättningar som det inte avtalats om, efter tre år. Det här gäller ersättning 
som överstiger 50 € per ägarenhet, mindre summor tillfaller fiskeriområdet enligt lag. De här föråldrade, alltså 
preskriberade ägarersättningarna får fiskeriområdet använda för planering, genomförande, styrning och utveckling av 
ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.   

 

 



HELSINGFORS-ESBO FISKERIOMRÅDE             ÅRSBERÄTTELSE 2021            Sida 4/9 

 

 

 

Esbo och Esbo-Mankåns fiskeområden har deponerat medel hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland enligt 
tabellen nedan. 

Deponeringar hos Regionförvaltningsverket 

Dep. datum Fiskeområde Dep. summa Lyfts under åren Saldo 31.12.2021 

21.8.2015 Esbo 33 213,01 € 0 33 213,01 € 

21.8.2015 Esbo-Mankån 13 749,55 € 0 13 749,55 € 

25.4.2016 Esbo 4 531,84 € 0 4 531,84 € 

25.4.2016 Esbo-Mankån 851,41 € 0 851,41 € 

Sammanlagt  52 345,81 €  
€  

 

0,00 € 52 345,81€ 

 

Deponeringarna är gjorda med stöd av lag om deponering av pengar (9.10.1931/281) och det finns stadgat om 
återbetalningen av dem i lag om fiske (10.4.2015/379) 131 paragrafen.  Det är fråga om medel som tillhör 
vattenägare, som inte meddelat till vilket konto ersättningen ska betalas. Ägarna kan fortfarande lyfta sina 
ersättningar från Södra Finlands Regionförvaltningsverk. Efter att tidsfristen på tio år löpt ut, har fiskeriområdet ett år 
tid att söka ut medlen. Medlen används till kostnader för planering, genomförande, styrning och utveckling av ett 
hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning i enlighet med stämmans 
beslut.   

 
EGENTLIG VERKSAMHET 

 

Fiskutsättningar   

Fiskeriområdet har under verksamhetsåret 2021 planterat ut fiskyngel för sammanlagt 28 28 469,68 euro, varav 
öring 19 003,02 euro, vandringssik 5 002,50 euro, regnbåge 2 844,16 och karp 1 620,00 euro. Regnbåge i 
fångststorlek (2 851 stycken) och 300 grams karpar (133 stycken) har på uppdrag av Helsingfors stad planterats ut 
i två omgångar i Kaitalampi och Halkolampi, på Vanda å fiskeriområdes sida.  

I tabellen presenteras alla utplanteringar som fiskeriområdet känner till och som gjorts inom området år 2020.   

Förklaring till åläggandekoderna i tabellen: 

*01-230 Esbo stad, dumpningsområde för Rövargrundets muddermassor  
# 01-010 HRM Helsingforsregionens miljötjänster, reglering av Långsjön i Noux 
- Informations saknas  

Fiskutsättningar inom fiskeriområdet år 2021  

Art/stam Ålder Antal Utsättningsplats Finansiering Kod 

 

Medellängd 
mm 

Medelvikt 
g Datum 

Vandringssik, 
Kymmene älv 

1 som 13 218 
Solviken, 

Helsingfors 
Fiskeriområdets 
medel 

 113 8,7 24.9 

-”- 1 som 40 000 Solviken Åtgärdsförpliktelse  
02-708 

- 
113 8,7 24.9 

-”- 
1 som 26 716 

Vanda ås 
mynning 

Åtgärdsförpliktelse 02-600 
- 

107 7 26.10 

-”- 
1 som 158 875 

Vanda ås 
mynning 

Åtgärdsförpliktelse 02-641 
- 

110 8 7.11 

Skärgårdssik 
Bengtsår 

1 som 22 024 
Marens hamn, 

Esbo 
Åtgärdsförpliktelse 01-

230* 
112 8,4 24.9 

-”- 1 som 29 677 
Vanda ås 
mynning 

Åtgärdsförpliktelse 
02-600 

- 
106 6 26.10 

Planktonsik 
Rautalampi 
stråtet 

1 år 2 238 
Långsjön i Noux 

81.057.1.030 

Fiskerihushållnings-
avgift 

01-
010# 

136 13,4 11.5 
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Fiskutsättningar inom fiskeriområdet år 2021  

Art/stam Ålder Antal Utsättningsplats Finansiering Kod 

 

Medellängd 
mm 

Medelvikt 
g Datum 

-”- 1 år 746 
Iso-Parikas 

81.057.1.058 
Delägarlag  136 13,4 11.5 

Gös, 
Pyhäjärvi 

1 som 3 833 Långsjön i Noux 
Fiskerihushållnings-
avgift 

01-
010# 

80 3 3.9 

-”- 1 som 4 500 
Långsjön 

81.055.1.010 
Delägarlag  80 3 3.9 

Havsöring, 
Isojoki 

2 år 20 776 
Finska viken, 

Esbo 
Delägarlag  230 145,9 13.4 

-”- 2 år 1 724 
Finska viken, 

Esbo 
Delägarlag  227 144,8 14.4 

-”- 2 år 8 962 
Finska viken, 

Esbo 
Fiskeriområdets 
medel 

 241 166,6 14.4 

Havsöring, 
Isojoki  

2 år 2 500 
Finska viken, 

Esbo 
Övrigt  227 142,2 14.4 

-”- 2 år 867 
Solviken, 

Helsingfors 
Övrigt  224 127 30.4 

Regnbåge, ej 
uppgifter 

2 år 1 325 
Storträsk, 

81.048.1.001 
Storträsks 
fiskevårdsförening   

 420-450 
1 100-1 

380 
10.5-
15.12 

 

NTM-centralen fattar beslut om hur fiskerihushållningsavgifterna som domstol ålagt företag/kommuner ska 
användas. Fiskeriområdet kan ge utlåtande och även i övrigt ge välmotiverade ändringsförslag då 
användningsplanerna för dessa medel förnyas. 

 
Uppföljning av fiskbestånden   

 
Havsöring 
Fiskeriområdet satte i april ut 8 962 havsöringar i Notviken i Esbo och av dessa fiskar var 1 000 märkta med T-
ankarmärken, serie (F84000-F84999). Märkena och märkningsjobbet kostade 3 348 euro. På en allmän nivå kan 
man konstatera att öringutsättningarna de senaste tio åren har gett bättre resultat än de tio föregående åren. Av 
år 2020:s märken har tio returnerats hittills, från det egna området, från Ingå, Borgå och två märken från Estland, 
samma mängd som för ett år sedan. Av 2021:s märken har inga returneringar inkommit.  
 

Vanda å och telemetriprojektet  
Fiskeriområdet deltar i Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf:s öringtelemetriprojekt i 
Vanda å. Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat spetsprojektfinansiering och även Vanda å fiskeriområde 
samt en del av kommunerna och städerna längs Vanda å deltar i finansieringen.  Projektet har som syfte att följa 
upp hur öring och sik rör sig i Vanda å genom att märka 50 fiskar om året. Mer om projektet Taimenen ja siian 
noususelvitys Vantaanjoella, och resultaten finns att läsa på projektets hemsida.  

 

Uppföljning av havsöring- och vandringssikbestånden  
Fiskeriområdet har tillsammans med Espoon merialueen kalastusyhdistys finansierat uppföljning av havsöring- 
och vandringssikbestånden som görs av Silvestris luontoselvitys oy/Aki Janatuinen. Uppföljningen har gjorts i 
samarbete med Naturresursinstitutet. Uppföljning har påbörjats redan under fiskeområdestiden.  

 
Till åtgärderna hör: 

 Uppföljning av vandringssikstammens yngelproduktion med hjälp av håvfångst  
 Uppföljning av havsöringbeståndens yngelproduktion med hjälp av elfiske  

https://www.vantaanjoennousu.org/
https://www.vantaanjoennousu.org/
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 Återinförandet av havsöringstammar med hjälp av överflyttningsutsättningar 
 Fångst och märkning av moderfisk av vandringssik med T-ankarmärken  
 Insamling och dokumentation av vattentemperaturdata i vatten där havsöring och vandringssik förökar sig.  

Uppföljningsinformationen samlas in för kommande bruk. Ifrågavarande uppgifter används till exempel i 
uppdaterandet av nyttjande- och vårdplanen.  

 

fiskeövervakning 

Helsingfors-Esbo fiskeriområde betalade år 2021 sammanlagt 37 664,79 euro för fiskeövervakningen. 

Styrelsen godkände fiskeövervakningsplanen för åren 2021–2025. Planen har uppgjorts av Jukka Linder och 
Tapani Kortelainen. I planen avhandlas tyngdpunkterna för övervakningen under kommande år, personal- och 
utrustningsresurser, finansiering, samarbetsinstanser, ansvarsfördelning och uppföljning.  

Fiskeriområdet inskaffade tre licenser för Birkaland Fiskerihushållningscentrals digitala rapporteringsprogram 
Övervakarna fick också tabletter och behövliga internetanslutningar. Under hösten tog ett övervakningspar i bruk 
programmet. Det skulle vara på sin plats med en introduktionsutbildning, en sådan skulle ordnas, men tillfället 
kunde inte hållas på grund av coronapandemin.  

Fiskeriområdets egna fiskeövervakare har bokfört cirka 490 timmar fiskeövervakning under 2021.  

I följande två tabeller presenteras ett sammandrag av fiskeriområdets egna fiskeövervakares fiskeövervakning.  

Områdesvis gjord fiskeövervakning i 1 - 3 
personers grupper   

Övervakning från stränderna 248 

Helsingfors havsområde, med båt 122 

Esbo havsområde, med båt 57 

Sjöområdet med båt 8 

I tabellen ovan har gruppens timmar förts in, inte de enskilda övervakarnas timmar. Exempel: Då det i gruppen 
finns två personer som övervakat 3 timmar, skrivs det i tabellen in 3 timmar, inte 6 timmar.  

Fiskeövervakning 2021 

Spö Pyydykset Åtgärder 

Antal 
sammanl. 

OK Nät st. 
Katsa 
st. 

OK 
Omhänder-
tagande 

Polis- 
anmälan 

Anmärkning 
Uppvisnings- 
anmodan 

Åtgärds- 
eftergift 

1 418 1 306 402 34 414 13 7 95 2 10 

 

Fiskeriområdet betalade år 2021 bidrag (2 115 euro) till Vattenskyddsföreningen för Vanda å och 
Helsingforsregionen vilket möjliggjorde att föreningen utförde fiskeövervakning i Mankån och Esbo å.  

Ett utdrag ur Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf:s publikation Kalastuksenvalvonta 
vuonna 2021, Helsinki-Espoon kalatalousalue:  
 

HELSINGFORS-ESBO fiskeriområdes övervakningsuppgifter 2021  
Fiskare 
Granskade, st sammanlagt  27 
Allt i skick, st   26 
Allt i skick, %   96,3 
Tillstånd/avgifter inte i skick, %  3,7 
Övrigt inte i skick, %  0 
 
Kastfiske 
Granskade, st sammanlagt  11 
Allt i skick, st   10 
Allt i skick, %   90,91 
Tillstånd/avgifter inte i skick, %  9,09 
Övrigt inte i skick, %  0 
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Mete 
Granskade, st sammanlagt  14 
Allt i skick, st   14 
Allt i skick, %   100 
Tillstånd/avgifter inte i skick, %  100 
Övrigt inte i skick, %  0 
 
Flugfiske 
Granskade, st sammanlagt  2 
Allt i skick, st   2 
Allt i skick, %   100 
Tillstånd/avgifter inte i skick, %  100 
Övrigt inte i skick, %  0 
 
Fångsredskap och fiskeredskap 
Granskade, st   28 
Allt i skick, st   26 
Allt i skick, %   92,86 
Olovliga, st   2 
Olovliga, %   7,14 
Övrigt inte i skick, %  3,57 
 
Förseelser 
Alla   3 
Förbjudet fångstsätt  1 
Olovligt fiske   2 
 
Åtgärder 
Alla   19 
Allt i skick   17 
Muntlig anmärkning  1 
Åtgärdseftergift   1 
 
Omhändertagen fångst 
Alla, st   0 
Alla, kg   0 
 

I rapporten berättas: 
”I Helsingfors-Esbo fiskeriområde övervakades fisket i Mankån och Esbo å. Vid Gammelstadsforsen övervakades 
fisket en gång under 2021.  
I Esbo riktades fiskeövervakningen i synnerhet till strömställen och stående redskap, för det skulle med de 
begränsade resurserna varit svårt att övervaka spöfisket som sker mycket sporadiskt. I övervakningen påträffades 
inga fiskare eller redskap, men nog tecken på att det förekommit fiske (söndriga metspön, maskburkar osv.).” 
 
Bidrag beviljade av fiskeriområdet  

Fiskeriområdet hade i sin budget reserverat 1 000 euro för bidrag till föreningar. År 2021 inkom inga ansökningar.  

Styrelsen har uppgjort regler för beviljandet av bidrag, och dessa presenteras i verksamhetsplanen.  

 
Intressebevakning 

Utlåtanden och åsikter skrivs av styrelsemedlemmarna eller verksamhetsledaren, beroende på ärende. Styrelsen 
godkänner dem på sina möten eller per e-post innan de skickas i väg.  

Helsingfors- Esbo fiskeriområde har år 2021 inlämnat följande utlåtanden/åsikter:  
 Jord- och skogsbruksministeriets utkast till förordning om fördelningsgrunderna för ersättningar till ägare av 

vattenområden som grundas på nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och på 
fiskeguideverksamhet  

 NTM-centralen beaktade i sitt utlåtande fiskeriområdets åsikt om att Sumparns båttomter behöver tillstånd 
enligt vattenlagen  

 Egentliga Finlands NTM-central bad om fiskeriområdets åsikt om Helsingfors och Esbo vattenreningsverks 
miljötillstånds fiskerivårdsskyldighet.  
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 Regionförvaltningsverkets kungörelse, byggande av bron över Mankån och flyttande av Mankåns fåra 
 Fiskeriområdets åsikt till Egentliga Finlands NTM-central om det fiskeriekonomiska uppföljningsprogrammet 

för vattenbyggandet vid Knekten, Hagnäs bro och Håkansviken  
 Regionförvaltningsverkets kungörelse, restaurering av Gammelstadsforsens östra fåran, uppfyllande av nedre 

loppet samt byggande av bryggor och arbetsdamm.   
 

Nyttjande- och vårdplan  

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan har för inlandsvattnens del gjorts upp av Silvestris luontoselvitys Oy och 
havsplanen av Kala- ja vesitutkimus Oy. Planerna har sammanjämkats av Kala- ja vesitutkimus som ombryter 
planen under 2022. Petra Tallberg har översatt planen till svenska. Planen har kostat fiskeriområdet 62 672,65 € 
inklusive konsultarvoden, styrelsens och verksamhetsledares arbete och möteskostnader.  

Fiskeriområdets styrelse och verksamhetsledare har avhandlat planen skilt, och tillsammans med Lauri Happonen, 
Kala- ja vesitutkimus Oy och med Aki Janatuinen, Silvestris luontoselvitys Oy vid sju möten före den extra 
stämman. Av dessa sju möten var planen den främsta frågan vid fyra av mötena. I oktober hölls ett möte på plats, 
resten har varit på distans.  

Förslaget till nyttjande- och vårdplan fanns till påseende på fiskeriområdets hemsidor under tiden 28.6.2021 –
3.8.2021. Om detta informerades på Esbo stads samt fiskeriområdets hemsidor. De röstberättigade medlemmar 
till vilka fiskeriområdet har e-postadress fick meddelande om att planen är till påseende den 25.6.2021. Inom 
utsatt tid inlämnades inga åsikter. Ett utlåtande inkom efter utsatt tid.  

En extra stämman hölls den 28.9 på Hanaholmen. På stämman godkännes planen enligt styrelsens föredragning, 
med tillägg om korrigeringar i bildtexter och fattades beslut om att fiskeriområdet skickar en separat ansökan om 
fastställandet av regleringsbeslut till NTM-centralen efter att nyttjande- och vårdplanen vunnit laga kraft. Vid den 
extra stämman fanns 15 röstberättigade medlemmar, 12 personer med sammanlagt 21 röster. På stämman 
deltog även fyra personer med närvaro- och yttranderätt. En person deltog på distans via Teams.  

Inga rättelseyrkanden inlämnades över stämman. Planen har skickats till Egentliga Finlands NTM-central för 
godkännande den 21.11.2021. Finska viken samarbetsgrupp behandlar planen år 2022 och Egentliga Finlands 
NTM-central kommer att ordna hörande före planen godkänns.  

 

samarbete, kommunikation och fortbildning  

Fiskeriområdet har köpt hemsidor av MR-Media från Ekenäs. Uppbyggnaden och utseendet motsvarar dagens 
standard och omfattar tekniskt sett kraven som ställs av tillgänglighetsdirektivet. Sidan fungerar på alla 
terminaler, från smarttelefoner till bordsdatorer. Alla Nylands fiskeriområden beställde sina hemsidor från samma 
plats, med samma uppbyggnad och utseende. Hemsidans adress är:  
www.helsinki-espoonkalatalousalue.fi 

Fiskeriområdets styrelse har beslutat att Helsingfors-Esbo fiskeriområde i möten och andra tillställningar där det 
behövs en officiell representant representeras av i första hand ordförande, andra hand viceordförande och i 
tredje hand av verksamhetsledare, om inget annat bestämts.  Styrelsen har också beslutat att fiskeriområdets 
kommunikationsansvariga är ordförande och verksamhetsledaren, om inget annat bestämts.  

I Nylands skarvarbetsgrupp representerades fiskeriområdet fram till slutet av september av Hannu Lehtonen, med 
Mikko Malin som suppleant. Resten av året representerade Mikko Malin fiskeriområdet, med 
verksamhetsledaren som suppleant. Skarvarbetsgruppens uppgift är bland annat att förbättra interaktionen och 
utbytet av uppgifter mellan de instanser för vilka skarven förorsakar olägenhet och organisationer, 
forskningsinstitut, universitet, kommuner och andra myndigheter. År 2021 sammanträdde gruppen två gånger.  

I Nylands regionala fiskerisamarbetsgrupp representeras fiskeriområdet fram till slutet av september av Hannu 
Lehtonen, som suppleant fungerade Jukka Linder. Under slutet av året representerade Ari Saura fiskeriområdet, 
med verksamhetsledaren som suppleant. År 2021 hade samarbetsgruppen fem möten.  

Verksamhetsledaren representerar de nyländska fiskeriområdena i den Nyländska vatten- och 
havsvårdsförvaltningsgruppen och i Kustvattnens restaureringsnätverk som sammankallas av NTM-centralerna.  

Verksamhetsledaren är medlem i Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto rf:s styrelse som representant för 
kustfiskeriområdena.  

Fiskeriområdets styrelse har beslutat om principerna för deltagandet i möten och seminarier som gäller 
fiskeriområdet. Målsättningen är att åtminstone en styrelsemedlem deltar och styrelsen fattar beslut om vem det 
är. Därtill kan verksamhetsledaren delta, ofta som representant för flera fiskeriområden.  

http://www.helsinki-espoonkalatalousalue.fi/
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Helsingfors-Esbo fiskeriområde har haft representation vid följande tillställningar år 2021, som inte nämnts 
tidigare i den här verksamhetsberättelsen: 

 Centralförbundet för Fiskerihushållnings Kustens Fiskeriområdesdag samt fiskeriområdenas 
verksamhetsledarutbildning. Bägge i oktober och på distans.  

 Birkaland Fiskerihushållningcentrals gösseminarium i december, på distans  
 
 
Kommande verksamhetsperiod 

Fiskeriområdets viktigaste uppgift år 2022, såtillvida nyttjande- och vårdplanen viner laga kraft, är att informera 
om planen och ansöka om fiskereglering från NTM-centralen i enlighet med nyttjande- och vårdplanen. Övriga 
viktiga uppgifter är att utveckla fiskeövervakningen, fiskevårdsåtgärder och uppföljning, intressebevakning, 
fördelning av ägarersättningarna och färdigställa hemsidorna. Viktigt är också att delta i fortbildning och NTM-
centralens olika samarbetsgruppsmöten.   

 
Fiskeriområdets karta, lokala fisketillstånd och fiskebestämmelser  

Fisketillstånd inom fiskeriområdet finns lätt till hands. Åtminstone Helsingfors och Esbo städer samt Forststyrelsen 
säljer tillstånd. Information om Helsingfors och Esbos fisketillstånd finns på respektive stads hemsidor; www.hel.fi  
(Kultur och fritid – Friluftsliv – Fiske) och www.espoo.fi (Kultur och idrott – Friluftsliv – Fiske och jakt). Information 
om Forststyrelsens fisketillstånd finns på nätsidan www.eraluvat.fi (Fiske – Fisketillstånd) 

Det finns flera ikraftvarande bestämmelser inom området som påverkar fisket, utöver ägarnas egna 
bestämmelser. Informationen finns på nätsidan Kalastusrajoitus.fi samt fiskeriområdets nätsidor.  
 
Utdrag ur nätsidan för fiskets e-tjänster Kalastusrajoitus.fi: ” I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns information 
om områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I webbtjänsten finns också 
information om de vattenområden som omfattas av begränsningar för mete, pilkfiske och handredskapsfiske 
enligt lagen om fiske och beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Utifrån den aktuella informationen har 
myndigheten markerat vattendragen för vandringsfisk på kartan i webbtjänsten. I tjänsten finns också 
information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen, om andra begränsningar av fisket i 
vattendrag för vandringsfisk och närings-, trafik- och miljöcentralernas beslut om fiskebegränsningar enligt den 
nya lagen om fiske.” 

 
 
FISKERIOMRÅDETS KONTAKTUPPGIFTER 

Verksamhetsledare: Gabi Lindholm, tel: 050 404 2738, e-post: gabi.lindholm@outlook.com 
Ordförande: Mikko Malin, tel: +3584 0837 7548, e-post: mikko.malin@metsa.fi 
Adress: PB 27, 06151 Borgå 
Hemsidor: https://helsinki-espoonkalatalousalue.fi/ 
 
 

 
Helsingfors-Esbo fiskeriområde 
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