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ÅRSBERÄTTELSE 2021 

 
 
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 cirka 48 770 hektar (Kalpa 20.1.2022) och 
förvaltningshemorten är Borgå.  

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (i fortsättningen VARELY) 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.  

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.  
 
 
ADMINISTRATION 

 
Stämman och Styrelsen 
Borgå-Sibbos fiskeriområde höll ordinarie stämma 22.4 på distans via Teams. Mötet behandlade stadgeenliga 
ärenden, en bilaga till stadgarna angående röstnings- och valordning och fiskeförbud under tiden 15.5-30.6 på 
Siverfjärden. I stämman företräddes 19 röstberättigade medlemmar som tillsammans hade 27 röster. Dessutom 
deltog sju personer utan rösträtt.  
Till fiskeriområdets styrelse hör åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. I avgångstur år 2021 
var Henrik Gahmberg, Mikael Lindfors och Clas Nyberg, alla tre omvaldes. Stämman väljer årligen ordförande och 
viceordförande inom styrelsen.  
 

Styrelsen för Borgå-Sibbo fiskeriområde år 2021 

Namn Uppgift 
Deltagit i st. 
styrelsemöten 

I avgångstur  
på ordinarie stämman år  

Markku Välimäki  ordförande 6 2022 

Henrik Gahmberg  viceordförande 5 2024 

Mikael Lindfors styrelsemedlem 6 2024 

Clas Nyberg styrelsemedlem 6 2024 

Harro Pitkänen styrelsemedlem 5 2023 

Thorbjørn Sirén  styrelsemedlem 6 2023 

Roger Weckman styrelsemedlem 4 2023 

Tanja Åkerfelt  styrelsemedlem 6 2022 
 
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger år 2021 och dessutom fattat beslut via-post. Mötena har hållits via Teams (4 
st.) och i Kokonhallen (2 st.). Besluten från e-postmötena är införda i följande styrelsemötesprotokoll. 

Styrelsemedlemmarna erhåller ett arvode om 100 € /möte och mötesordföranden ett arvode på 150 € /möte. 
Styrelseordföranden betalades ett månadsarvode på 125 €. Fiskeriområdet prenumererar till 
styrelsemedlemmarna Fiskeritidskrift för Finland eller Suomen Kalastuslehti. 

I slutet av november hölls en extra stämma, mera om den under rubriken Fiskeriområdets nyttjande- och 
vårdplan. 
 
Funktionärer och revisor 

Borgå-Sibbos fiskeriområdet har från 1.5.2019 uppdragsavtal om verksamhetsledaruppgifterna med F:ma Gabi 
Lindholm/Gabriella Lindholm. Avtalet är i kraft tillsvidare. Verksamhetsledaren ansvarar också för kassörs- och 
bokföringsuppgifterna. 

Fiskeriområdet anlitade Niina Koivunen för en del översättningar från svenska till finska. 
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Fiskeriområdets stämma valde Tony Granström, (GR-revisor) på bokföringsbyrå Tiliässät Ab till revisor och Miika 
Palomäki (GR-revisor) på PRV Talous Ab till ställföreträdande revisor. 

Uppgifterna om fiskeövervakarna finns under punkten Fiskeövervakning. 

 
Annonsorgan 

Borgå-Sibbos fiskeriområdes beslut kungörs i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. Fiskeriområdets 
officiella anslagstavla är fiskeriområdets egen hemsida. Kungörelserna har även publicerat på Borgå och Lovisa 
städers samt Sibbo kommuns elektroniska anslagstavlor. 

 
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. Materialet finns i huvudsak i ett förrådsutrymme som fiskeriområdet 
hyr på Mannerheimgatan 7 i Borgå. Ännu aktuella dokument från fiskeområdes tiden och fiskeriområdets 
dokument finns hos verksamhetsledaren. Fiskeriområdets styrelse och verksamhetsledare söker lösningar för en 
egentlig arkivering. Åtminstone Riksarkivets regionala verksamhetsställen tar emot materialet, men utmaningen 
är att hitta någon som åtar sig arkiveringsarbetet.  

 

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 
personuppgifter 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. 
Fiskeriområdet köper tjänsten av Centralförbundet för fiskerihushållning r.f., vars jurist fungerar som 
fiskeriområdets dataskyddsansvariga. 

 
 
EKONOMI 

 
Verksamhetsårets resultat 

Resultatet för det tredje årets verksamhet, är ett överskott på 13 439,89 €. Styrelsen föreslår, att överskottet förs 
till vinst- och förlust-kontot. Fiskeriområdets eget kapital 31.12.2021 är 115 724,78 €.  
Överskottet beror helt på att fiskeriområdet under år 2021 kunde bokföra ägarersättningar från tre år som en 
intäkt i resultaträkningen. 

Intäkterna för året var totalt 111 845,33 € och kostnaderna 98 405,44 €. Intäkterna bestod av verksamhetsbidrag 
(11 335 €) beviljat av VARELY, befrämjandemedel för uppgörandet av nyttjande- och vårdplanen (7 500 €), 
understöd från Nylands NTM-central och Borgå stads medverkan i projekt Veckjärvi (3 224 €) ägarersättningar 
enligt 50 euros regeln (24 143,05 €), ägarersättning enligt avtal (56 243 €), preskriberade ägarersättningar  
(9 399,66 €) samt räntemedel (0,44 €). Kostnaderna för den egentliga verksamheten, såsom nyttjande- och 
vårdplanen, fiskutplanteringar, fiskeövervakning och information var 60 380,05 € och kostnaderna för 
förvaltningen, såsom stämma, styrelse och verksamhetsledare var 38 025,17 €. 

 

Ägarersättningar 

VARELY har under år 2021 betalat in ägarersättningarna för år 2020 (58 194 €) på fiskeriområdets konto. Som 
jämförelse kan nämnas att ägarersättningen för år 2017 var 101 840,33 €. 

Under år 2021 har fiskeriområdet kunnat ta i användning Kalpa, en elektronisk tjänst för fiskeriområden och har 
fördelat ägaersättningarna från år 2018, 2019 och 2020 enligt tabellen lite lägre nere. Ersättningen för år 2020 
betalas till vattenägarna i februari 2022, de tidigare ersättningarna är betalda i juni 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 
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ägarens namn, 2) adress, 3) fastighetsbeteckning, och 4) kontonummer. Fiskeriområdet kan också fråga efter andra 
utredningar för icke konstituerade delägarlag och samägda skiftade vattenområden. 

Ägarersättningar som det inte avtalats om, föråldras efter tre år. Det här gäller ersättningar som överstiger 50 € per 
ägarenhet, mindre summor tillfaller genast fiskeriområdet. 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.   

Ägarersättningar 2017-2020, per 31.12.2021 

År  
Summa att 

fördela 
Betalats till 

vattenägare 
Används av 

fiskeriområdet # 

Preskriberas 

Datum Summa 

Från 2017 (beslut 2018) 101 840,33 € 40 816,84 €  46 010,24 € 1.1.2022 15 013,25 € 

Från 2018 (beslut 2019) 61 084 € 22 533,74 € 27 978,44 € 1.1.2023 10 571,82 € 

Från 2019 (beslut 2020) 55 998 € 20 380,45 € 25 939,71 €  1.1.2024  9 677,84€ 

Från 2020 (beslut 2021)* 58 194 € 20 815,94 € 27 058,55 € 1.1.2025 10 319,38 € 

*Ersättningen betalas i februari 2022.  
# Via överföringsavtal, 50 € regeln (lag om fiske 83 §) och bankkostnader 

 
 
DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN 

 
FISKERIOMRÅDETS PLAN FÖR NYTTJANDE- OCH VÅRD  

Fiskeriområdets styrelse påbörjade omarbetningen av Naturresursinstitutets (Luke) exempelplan för 
havsområden hösten 2019. Planen som gäller insjöområdet är uppgjord under åren 2020-2021 av Sampo Vainio 
på Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Vainio har också skött ombrytningen av 
planen på finska. Malin Lönnroth har översatt planen till svenska och skött ombrytningen av den svenskspråkiga 
planen. Verksamhetsledaren har skrivit en del av tilläggen i planen för havsområdet och de här texterna är 
översatta till finska av Niina Koivunen. 

Styrelsen har behandlat planen i någon form på årets alla sex styrelsemöten och också fört diskussioner och fattat 
beslut om olika textavsnitt via e-post. Nyttjande- och vårdplanen fanns till påseende 14.10-15.11.2021 på 
fiskeriområdets hemsida för att kommenteras av allmänheten. Kungörelse om att den fanns att läsa ingick 
förutom på fiskeriområdets hemsida också på Sibbo kommuns, Borgå och Lovisa städers hemsidor. Det lämnades 
in flera åsikter som styrelsen behandlade innan en extra stämma hölls 30.11.2021.  

Den extra stämman hölls i Kokonhallen och sju av deltagarna deltog via Teams. För att garantera en god 
hörbarhet anlitade fiskeriområdet HakaLight att sköta ljudtekniken. I stämman företräddes 17 röstberättigade 
medlemmar som tillsammans hade 29 röster. Dessutom deltog sju personer utan rösträtt. Stämman fastställde 
planen och gav styrelsen fullmakt att förtydliga texten om fiskeförbudet i Siverfjärdens inre vikar i kapitlet 2.4.1. 
Förslag på åtgärder för reglering av fisket. En person föreslog att planen förkastas och omarbetas, förslaget fick 
inget understöd och förföll. Personen lämnade en på förhand skriven reservation som har bifogats protokollet. 
Stämmans beslut fick lagakraft 21.1.2022 då ingen begärde omprövning. Fiskeriområdet har skickat in planen för 
godkännande till VARELY. 

Fiskeriområdets kostnader för nyttjande- och vårdplanen är cirka 25 100 euro, fördelat på tre år. VARELY 
beviljade totalt 17 500 euro befrämjandemedel för planen, så fiskeriområdet har till planen använt cirka 7 600 
euro egna medel. Lukes kostnader för uppgörandet av exempelplanen för havsområdet känner fiskeriområdet 
inte till, men det arbetet stöddes med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden. Arbetet med att göra 
planen inleddes 2017. Nu förväntar sig fiskeriområdet att VARELY godkänner planen år 2022 och att den får laga 
kraft. Efter det återstår det stora och fortlöpande arbetet att förverkliga planen. 

 

Fiskutsättningar 

Fiskeriområdet satte under verksamhetsåret 2021 ut fiskyngel för 12 331,09 euro, beställd via Finska Vikens 
Havsöringskommitté, Nylands Fiskarförbund r.f. och Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto r.y.  
Havsöring (2 042 st.) som odlats av Savon Taimen, sattes ut från Lotsstationen på Emsalö, fisken kostade cirka  
3 998,73 euro.  
Bengtsår siken (6 597 st.) som odlats av Tunturisiika Ab, sattes ut från Kalkstranden, fisken kostade 2 208,68 euro.  
Vandringssiken (10 344 st.) som odlats av Kalankasvatus Vääräniemi Ab, sattes ut från Eriksnäs i Sibbo och Sakta 
farten i Borgå å, fisken kostade 3 915 euro.  
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På uppdrag av ett delägarlag, beställde fiskeriområdet Bengtsår sik (6 597 st.) som med förbindelsebåt i tankar 
med syrsättning, fördes till Pörtö-trakten. Fisken är odlad av Tunturisiika Ab och kostade 2 208,68 euro. 
 
Uppgifter om utplanteringar inom Borgå-Sibbos fiskeriområde under år 2021, enligt Sähi; Elektronisk anmälning 
av utplantering 

 

 

Fiskeövervakning 

Fiskeövervakningen är en av fiskeriområdets lagstadgade uppgifter och styrelsen håller övervakningen som 
mycket viktig. Målet är att över hela området erbjuda enhetlig professionell övervakning av alla kategorier av 
fiskare. Varje fiskeövervakare är också något av en informatör, övervakningen är ett av fiskeriområdets ansikte 
utåt.    

Fiskeriområdet hade under år 2021 befullmäktigade fiskeövervakare enligt uppräkningen nere, 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, Jesse Lampinen 15.10.2030, Juha Niemi 31.3.2022, 
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 fungerade också som koordinator för fiskeövervakarna.  

Styrelsen slog fast att år 2021 betalar fiskeriområdet fiskeövervakarna för högst 565 timmar, 547 betalda timmar 
förverkligades. Dessutom har en del timmar utförts på talko och inom projektet Vattendrags-gårdskarlar. 
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.   

Fyra av fiskeriområdets övervakare har skött övervakningen av specialfisketillståndsområdet i Borgå å. Totalt 
bokfördes 57 övervakningstimmar på det här området.  

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. 

Övervakningen skedde under årets alla månader. Fem av övervakarna har använt fiskeriområdets elektroniska 
rapporteringsprogram och denna statistik presenteras i en bilaga till årsberättelsen. Sammanställningen av 
samtliga rapporterna berättar att över 1 400 personer har granskats. Övervakarna gav åtminstone 5 
uppvisningsanmodan, 85 anmärkningar samt gjorde 16 beslagtagningar och eller brottsanmälningar.  

Övervakarna arbetar också med informationsskyltarna. Bland annat har fiskeriområdet skaffat och satt upp ett 
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infoskåp som mäter 80 cm x100 cm i Brasas. Skåpet är av aluminium och låst. Borgå stad har sedan tidigare 
likadana skåp och tanken är att det ger ett bra intryck då informationen presenteras på samma sätt på olika håll i 
staden.  
I Sibbo har en skylt flyttats, då den skymde en övervakningskamera.  
På Emsalö finns några skyltar med information om fiskeförbud som inte är i kraft, skyltarna är olagliga. Då 
fiskeriområdet/fiskeområdet inte har satt upp skyltarna, får övervakarna inte ta bort dem och fiskeriområdet kan 
endast informera om att de inte är i kraft.  

 

åarna 

Vattendrags-gårdskarl-projektet 
Fiskeriområdet deltog 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. 
 

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 för att 
förbättra öringens och andra i strömdrag lekande fiskarters vandrings-, föröknings- och livsmöjligheter. 
 
Borgå å 
Fisktrappan i Strömsberg fungerar inte som önskat, det behövs ändringar i konstruktionen. På uppdrag av Nylands 
NTM-central, miljöavdelningen har en plan för arbetet gjorts upp. Den blev färdig vårvintern 2018. Efter det har 
det förts diskussioner om finansieringen av projektet och vem som skall leda arbetet. Fiskeriområdets ordförande 
har aktivt drivit på ärendet. I slutet av år 2021 beviljade Riksdagen budgetmedel för omändringen av fisktrappan i 
Strömsberg. 

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. Verksamhetsledaren deltog i gruppens möte som hölls i 
februari 2021.  
 
Svartsån 
VARELY 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.  
 
Sibbo å 
I Sibbo å leker en unik havsöringsstam och därför kan inte öring av till exempel stammen Ingarskila sättas ut där. 
Ända sättet att sprida på och i och med det förstärka stammen är att flytta öring inom vattendraget.  
 
Fiskeriområdet är med i styrgruppen för livsmiljöprogrammet Helmi, som inom fiskeriområdet har Sibbo å som 
objekt. Projektet startade år 2021. Verksamhetsledaren deltog i det inledande mötet i september. 
 
Sibbo kommun ska förbättra fiskens gång i Broböle, endera genom att riva dammen eller genom att förbättra 
fåran som leder runt dammen. Fiskeriområdet nämns i kommunens planer som en samarbetspart. 
 

Veckjärvi-Storträsk 

Fiskeriområdet deltar i ett samarbetsprojekt i Veckjärvi som administratör. Projektet kom i gång hösten 2021 och 
pågår till och med 31.10.2022. Avsikten är att kartlägga nuläget i träsket och göra upp en åtgärdsplan. Under år 
2021 utförde Jomiset Ab skötselfiske i Veckjärvi under två dagar månadsskiftet september-oktober. Dragare för 
alla praktiska åtgärder är Östra Nyland och Borgå å r.f. Samarbetsparter är Borgå stad och Veckjärvi Strorträsks 
fiskeförening.  
 
 

https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi
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INTRESSEBEVAKNING, INFORMATION OCH SAMARBETE   

 
Information 
 
Borgå stad anlitar fiskeriområdet som sak kännare i fiskefrågor. Det här sköts både så att fiskeriområdets styrelse 
tar ställning i olika ärenden och att stadens tjänstemän kan kontakta fiskeövervakarna och verksamhetsledaren 
med frågor.  

Borgå-Sibbos fiskeriområde har tillsammans med 6 andra fiskeriområden i Nyland beställt uppgörandet av en 
hemsida av MR media i Ekenäs. Varje fiskeriområde har sin egen adress. 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. Under året har där 
införts stämman och extra stämmans alla dokument. Hemsidan kommer att vara fiskeriområdets viktigaste 
informationskanal till medlemmar och stora allmänheten.  

 
Utlåtanden  

 

Borgå-Sibbo fiskeriområde har år 2021 gett följande utlåtanden 

Angående Till vem När Tillsammans med 

Genmäle angående Finlands 
Fritidsfiskares centralorganisations samt 
2 fiskeguiders utlåtande om Borgå stads 
ansökan om specialfisketillstånd i Borgå 

VARELY januari Borgå stad 

Strängare bestämmelser behövs för att trygga fiskbeståndet och förhindra överfiske. Gösen söker sig i stora 
stim upp i åarna på hösten och lockar en del fiskare till att per dag och fiskare ta upp stora mängder gös. 

 

Förordningsförslag om fördelning av 
ägarersättningar 

Jord- och skogsbruksministeriet januari 6 andra fiskeriområden 

Fiskeriområdena understödde utlåtandet givet av Centralförbundet för fiskerihushållning. Fördelningssystemet 
ska granskas som en helhet och lokalnivån ges samma tyngd som de högre nivåerna. På lokalnivå fattas 
finansiering för att reda ut handredskapsfisketrycket. 

 
 
Samarbete och utbildning 

Vid möten och andra tillställningar som behöver Borgå-Sibbos fiskeriområdets officiella representant, 
representeras fiskeriområdet, 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. Thorbjörn Sirén är suppleant. Gruppen har haft två möten under 
år 2021. Pitkänen deltog. 

Som representant för Borgå-Sibbos fiskeriområde i fiskerisamarbetsgruppen för Finskaviken fungerar 
verksamhetsledare Gabi Lindholm med ordförande Markku Välimäki som suppleant. Gruppen har haft fem möten 
under år 2021. Verksamhetsledaren deltog. 

Borgå-Sibbos fiskeriområde är representerat i Nylands Fiskarförbunds styrelse av Harro Pitkänen med Thorbjörn 
Sirén som suppleant. Tanja Åkerfelt är viceordförande i Nylands Fiskarförbund och även Mikael Lindfors är med i 
förbundsstyrelsen. 

Verksamhetsledaren är medlem i Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto rf:s styrelse som representant för 
kustfiskeriområdena. 
I den Nyländska vatten- och havsvårdsförvaltningsgruppen som sammankallas av NTM-centralen representeras 
fiskeriområdena i Nyland av Gabi Lindholm med Clas Nyberg som suppleant. 

Borgå-Sibbos fiskeriområde har under år 2021 varit representerat vid följande tillfällen som inte omnämns 
annanstädes i berättelsen: 

 Centralförbundet för fiskerihushållningens kustens fiskeriområdesdagar i oktober, på distans.  
 Centralförbundet för fiskerihushållningens utbildningsdag för fiskeriområdenas verksamhetsledare i oktober, 
distans.  
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KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR 

Fiskeriområdets viktigaste uppgift under år 2022, är fiskeövervakning, fiskevård, att förbättra informationsgången 
inkluderande hemsidan, fördela ägarersättningar och intressebevakning. Förväntan är att nyttjande- och 
vårdplanen får laga kraft under året.  

 
Fisketillstånd inom området 

Fisketillstånd för allmänheten finns åtminstone att köpa till Borgå, Helsingfors och Vanda städers vattenområden.  
Uppgifter om vilka områden det gäller, fiskebestämmelserna och försäljningsplatserna finns på Borgå stads 
nätsida under friluftsliv och rekreation, på Helsingfors stads nätsida under kultur och fritid, friluftsliv och på Vanda 
stads nätsida under vanda.fi/fiske. Inom fiskeriområdet, på Sibbo fjärden, finns statens allmänna vattenområde 
på vilket fiske är tillåtet enligt 8 § i lagen om fiske, varje medborgare i en stat inom europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet som antingen har betalat fiskevårdsavgift eller är under 18 år eller över 65 år rätt att bedriva 
fritidsfiske. 

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 Högholmsören. 

 
FISKEBESTÄMMELSER  
 

Fiskeriområdet lämnade 30.11.2020 in ansökan om olika fiskebestämmelser för åren 2021-2022, enligt stämmans 
beslut i september 2020. VARELY beslöt om fiskebestämmelserna 20.5.2021. Det betyder att vårens fiskeförbud 
trädde i kraft 20.5.2021. Ansökan som gällde Pörtö viken, Marholms fladan och Bodö sund förkastades. 

Fiskeriområdet lämnade 4.10.2021 in ansökan om fiskeförbud på Siverfjärden enligt stämmans beslut i april 
2021. I skrivande stund är ansökan till påseende på VARELYs hemsida. 
 
Fiskeförbudsområden År 2021 

Sibbo å, Svartsån, Borgå å, Illby å inklusive alla biflöden. Allt fiske är förbjudet, under tiden 15.8-30.11, 
undantaget mete, pilkfiske och fiske med katsa. I Borgå å gäller fiskeförbudet inte Borgå stads 
specialfisketillståndsområde. 
 
Haikofjärden och Stensbölefjärden. Allt fiske undantaget mete från stranden, är förbjudet under tiden 15.5-30.6. 
Fiskeförbudet gäller inte för Borgå stads specialfisketillståndsområde. 
 
Långviken, inklusive mynningsområdet. Allt fiske är förbjudet under tiden 1.4-30.6. 
 
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, fångstkvoter och skyddsvärden är fastställda för hotade fiskarter och för flodkräftan. 
Skyddsvärdet 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 kalastusrajoitus.fi och ahven.net. 
 
FISKERIOMRÅDETS 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: PB 27, 06151 Borgå 
 

 Borgå 22.2.2022, styrelsen 

https://www.borga.fi/friluftsliv-och-rekreation#fiske
https://www.hel.fi/helsinki/sv/kultur-och-fritid/friluftsliv/fiske/
https://www.vanda.fi/fiske
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150379#L2P8
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

