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1.

Inledning
Enligt 35 § i den nya fiskelagen ska varje fiskeriområde före slutet av år 2020 utarbeta en
plan för nyttjande och vård för sitt område. Planen ska trygga en uthållig och mångsidig
avkastning och ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser samt
fiskresursernas biologiska mångfald och främja fritidsfiskets och det kommersiella fiskets
verksamhetsbetingelser. Förslaget skulle normalt utarbetas av fiskeriområdets styrelse
och godkännas av fiskeriområdets stämma.
I 36 § i fiskelagen beskrivs hur nyttjande- och vårdplanen ska utarbetas och vad den ska
innehålla. Det här förslaget på nyttjande- och vårdplan följer innehållet i lagen.
Fiskeriområdet är skyldigt att verkställa planen för nyttjande och vård (Fiskelagen 39 §).
Nyttjandet och vården av fiskeriområdets fiskresurser ska genomföras enligt den godkända
nyttjande- och vårdplanen. Fiskeriområdet och innehavarna av fiskerätt svarar för planens
genomförande till den del genomförandet gäller dem (Fiskelagen 40 §).
Enligt fiskelagens 41 § ska fisket ordnas i enlighet med planen för nyttjande och vård och
för detta svarar innehavaren av fiskerätt, det vill säga den vars egendom är föremål för
planens åtgärder. Fiskerätt som grundar sig på ägande av vattenområde innebär skyddad
rätt att utöva fiske i ett specifikt vattenområde. Till fiskerätten hör rätten till ekonomiskt
nyttjande av vattenområdets fiskbestånd och rätt att ordna vattenområdets nyttjande och
vård. Till fiskerätten hör rätten att skaffa sig kontoll över fiskarna i vattenområdet och på
det sättet bli deras ägare.
Planen för nyttjande och vård, som utarbetas utgående från fiskelagen och eventuellt jordoch skogsbruksministeriets förordning, får inte strida mot grundlagen eller annan
lagstiftning.
Den offentliga makten måste trygga de grundläggande rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna. Det här gäller både fiskeriområden (offentligrättslig förening), som utarbetar
och godkänner förslaget till fiskeriområdets plan för nyttjande och vård, samt närings-,
trafik- och miljöcentralen (NTM), som bekräftar planen. NTM vill att planerna för
nyttjande och vård ska vara så konkreta som möjligt så att de kan användas som grund för
förvaltningsbeslut.
Rättesnöret vid utarbetandet av den här planen för nyttjande och vård har varit att de
grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna inte äventyras.
Förslaget på nyttjande- och vårdplan har gjorts på ett sådant sätt att dess innehåll inte strider
mot nuvarande och kommande nationella vårdplaner; åtgärdsprogrammet för
saimenröding, vårdprogrammet för saimenlax, nationella fiskvägsstrategin, nationella laxoch havsöringsstrategin 2020 för Östersjöområdet, vårdplanen för havsharren,
åtgärdsprogrammet för insjööringsbestånden i Vuoksenområdet, nationella kräftstrategin
2019-2022 och de vattenområdesspecifika återhämtnings- och förvaltningsplanerna för
havsöringen i Östersjön.

2.

Basuppgifter om vattenområdena och fiskbestånden
Här samlas basuppgifter om vattenområdenas och fiskbeståndens tillstånd så långt de är
tillgängliga.

3.

Plan över utvecklings- och vårdåtgärder för fisket
3.1. Måltillstånd
Under giltighetstiden för denna plan för nyttjande och vård tryggas både nyttjandet av
områdets fiskresurser och den biologiska mångfalden. Man strävar också till att främja
verksamhetsbetingelserna för fiske för husbehov, fritidsfiske och kommersiellt fiske
med beaktande av att fiskerätten är någons egendom.
3.2. Utvecklingsförslag för system med gemensamma tillstånd för fritidsfiske
Antalet fritidsfiskare har hållits på en hög nivå i Finland även om antalet under 2000talet sjunkit från cirka två miljoner till cirka 1,5 miljoner.
Oberoende av om det finns ett direkt behov att öka de gemensamma
fisketillståndsområdena för fritidsfiskare så rekommenderar fiskeriområdet att
delägarlagen på frivillig basis med inbördes avtal bildar gemensamma
tillståndsområden med flera delägarlag. Syftet är att bilda gemensamma
fisketillståndsområden vars verksamhetsmodell tillfredsställer alla parter. Dessa
frivilliga sammanslutningar av delägarlag kommer sinsemellan överens om tillåtna
fångstredskap, tillståndsförsäljning och hur tillståndsintäkterna delas.

4.

Plan över vårdåtgärder för fiskbestånden
Här samlas uppgifter om planerade vårdåtgärder för fiskbestånden, till exempel:
-

5.

fiskebegränsning med områden och tider för fredning av fiskarter under deras lektid;
iståndsättning av förökningsområden;
utplanteringar, även om den primära målsättningen är att trygga naturlig förökning;
reduktionsfiske.

Förslag till åtgärder som behövs för att trygga vandringsfiskarnas och hotade
fiskbestånds livscykel och annan biologisk mångfald
Vandringsfiskar är lax, insjölax, ål, nejonöga, asp och öring samt vandringsbestånd av
röding, harr och sik. Utrotningshotade fiskarter är insjölaxen, saimenrödingen, harrens
havsbestånd, ålen, havsöringen, vandringssiken och Södra Finlands insjööring.
I fiskeriområdet förekommer följande vandringsfiskar: xxxxxx, xxxxxx,

I fiskeriområdet förekommer följande av de ovannämnda utrotningshotade fiskarterna;
xxxxxx, xxxxxx,
Åtgärdsförslag: text - i åtgärdsförslaget beaktas eventuella ännu inte publicerade lokala
vårdplaner för specifika fiskarter; strategin för insjölaxen, vårdprogrammet för saimenlax,
åtgärdsprogrammet för saimenröding samt skydds- och nyttjandeplanen för Finska vikens
havsöringsbestånd.
6.

Förslag till behövliga åtgärder för regional reglering av fisket
Åtgärder för regional reglering av fisket kan omfatta bland annat lokala och tidsbundna
fångstbegränsningar (under förökningstiden), begränsningar gällande fiskens minimi- och
maximimått samt begränsningar gällande fångstredskapens tekniska egenskaper (t.ex.
höjd, längd, knutavstånd, trådstyrka o.s.v.)
Fiskeriområdet kan ansöka om begränsning av de allmänna fiskerättigheterna och om
ändring av de minimi- och maximimått på fiskade fiskar som bestämts i statsrådets
förordning.
Fiskeriområdets stämma beslutar om de behövliga regleringsåtgärderna för allmänna
fiskerättigheter och fångstmått.

7.

Förslag om fördelningen av den andel av de influtna fiskevårdsavgifterna som ska
användas för ägarersättningar
Fiskeriområdet gör i planen för nyttjande och vård inget förslag på hur den andel av de
influtna fiskevårdsavgifterna som ska användas för ägarersättningar ska delas. Om
fiskeriområdet gjorde det skulle det vara bundet till ifrågavarande delningsmodell så länge
planen för nyttjande och vård är i kraft.
Fiskeriområdet fattar beslut i frågan årligen vid sin stämma.

8.

Fastställande av områden som är av betydelse från fiskeriekonomisk synpunkt
Områden som är av betydelse från fiskeriekonomisk synpunkt är vattendrag med
vandringsfisk samt områden som är viktiga med tanke på skydd av fiskbestånd.
Vattendrag för vandringsfisk
Vattendrag för vandringsfisk är ett sådant vattenområde som vandringsfisken använder
som en viktig vandringsväg eller som ett viktigt förökningsområde. Vattendrag för
vandringsfisk är också byggda älvar och bäckar där vandringsfisk förekommer.
Vandringsfiskar är lax, insjölax, ål, nejonöga, asp och öring samt vandringsbestånd av
röding, harr och sik.
De vandringsfiskarter som förekommer i fiskeriområdet anges; xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx,

Fiskarnas vandringsrutter, födosöksområden, stigningsälvar och deras terminalområden
med fiskrutter, lekområden m.m. utmärks på kartan.
Områden som är av betydelse med tanke på skydd av fiskbestånden
De fiskarter som förekommer i fiskeriområdet och för vilkas skydd det finns områden av
betydelse i fiskeriområdet antecknas. Områdena utmärks på kartan.
9.

Fastställning av områden som lämpar sig väl för kommersiellt fiske och fisketurism
I 36 § i fiskelagen, Utarbetande av planen för nyttjande och vård, i 2 momentet punkt 7
uppmanas man ange vilka områden som lämpar sig väl för kommersiellt fiske och
fisketurism. I fiskelagen eller i regeringens proposition till fiskelag har inga exakta kriterier
angetts för definierandet av dessa områden. Jord- och skogsbruksministeriet har inte i
någon förordning gett noggrannare regler om vad som ska ingå i planen för nyttjande och
vård i det här fallet.
På grund av ovannämnda orsaker, för att kriterierna fattas, har områden som lämpar sig väl
för kommersiellt fiske och fisketurism inte kunnat anges i denna plan för nyttjande och
vård.
Vilket som helst fiskeriområde stöder kommersiellt fiske och strävar till att vara en
mellanhand utan beslutsrätt mellan vattenägarna eller deras sammanslutningar och
företagare som idkar yrkesfiske som näring. Syftet med att verka som mellanhand är att
hitta lösningar för kommersiellt nyttjande av vattenområdet som tillfredställer båda
parterna. Kommersiella fiskare som just börjar sin verksamhet prioriteras i samarbetet.
Varje kommersiell fiskare beslutar själv var i sitt hyrda vattenområde han eller hon lägger
ner sina fångstredskap.

10. Fastställning av de fångstredskap som lämpar sig för kommersiellt fiske i varje
område som lämpar sig väl för kommersiellt fiske
Varje kommersiell fiskare beslutar själv med hurudana fångstredskap han eller hon idkar
sin näring. Kommersiella fiskare bör beakta den gällande lagstiftningen, förordningar och
direktiv för de tillåtna fångstredskapens tekniska egenskaper.
11. Plan för uppföljningen av uppgifter om fisket
Utöver vad fiskelagens 90 § säger om skyldigheten att anmäla fångster måste fiskare som
idkar kommersiellt fiske i fiskeriområdet (fiskelagen 13 §), fiskeguider (fiskelagen 18 §)
och företagare inom fisketurism föra fiskedagbok så att fiskeriområdet kan ge närings-,
trafik- och miljöcentralen ett utlåtande om faktorer som påverkar besluten om regionala
fiskebegränsningar och fångstkvoter per dag. De förutnämnda aktörerna är skyldiga att
överlämna fångstuppgifterna till fiskeriområdet.

12. Plan för hur fiskeövervakningen ska organiseras
Fiskeriområdets stämma beslutar årligen om huvudlinjerna för fiskeövervakningen.
Fiskeriområdets styrelse beviljas rätten att besluta om den praktiska organiseringen av
fiskeövervakningen.
Målsättningen med fiskeövervakningen i fiskeriområdet är att det inte sker olovligt fiske i
området.
Fiskeriområdets uppgift är att se till att det finns tillräckliga resurser för organiserandet av
fiskeövervakningen; tillräckligt med fiskeövervakare och tillräckliga medel för
verksamheten.
Om de tillgängliga resurserna inte räcker
fiskeövervakningen enligt det aktuella behovet.
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Detta ”förslag på nyttjande- och vårdplan för Vilket som helst fiskeriområde 2021 – 2023”
har godkänts vid Vilket som helst fiskeriområdes stämma xx.xx.2020.

