NYLANDS FISKARFÖRBUND r.f.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Förbundets 106:e verksamhetsår, grundat 7.4.1907

Del A: Användningen av statsbidragsmedlen (6,5 månadsverken)
1. Rådgivning till delägarlag och effektivering av verksamheten
Nylands Fiskarförbund har gett rådgivning till delägarlag per telefon, e-post, massmedia och
brev. Förbundets verksamhetsledare har under året deltagit i tre delägarlags möten. Inga sammanslagningar har kommit till förbundets kännedom.
I samband med förbundets årsmöte ordnades ett skolningstillfälle i vilket 11 representanter för
delägarlag deltog.
Centralförbundets Abborrpost (3) och egen information har förmedlats till 17 delägarlag på
svenska och 11 på finska.
Förbundets verksamhetsledare har deltagit i 3 delägarlagsmöten med sammanlagt ca 20
deltagare.

2. Rådgivning till fiskeområden och effektivering av verksamheten
Nylands Fiskarförbund har gett rådgivning till sammanlagt 8 olika fiskeområden; BromarfTenala, Hangö, Pojo, Ekenäs-Snappertuna, Ingå, Kyrkslätt-Porkala, Borgå-Sibbo och Östra
Nylands fiskeområde samt vid konstituerande stämmorna för Västra Nylands (Hangö+BromarfTenala fo), Ekenäs-Pojo samt Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområden. Förbundets verksamhetsledare
har under året deltagit i 4 fiskeområdes stämmor och 3 fiskeområdes konstituerande stämmor
samt i 5 styrelsemöten.
Verksamhetsledaren har fungerat som fält-funktionär för Borgå-Sibbo fiskeområde från och med
den 1.1.2013. I samband med förbundets årsmöte ordnades ett skolningstillfälle i vilket alla 8
medlemsfiskeområden var representerade.
I riksomfattande fiskeområdesdagarna deltog 8 representanter för nyländska fiskeområden i alla
dagarna = 24 skolningsdygn.
I de svenska fiskeområdesdagarna deltog 13 representanter för 8 nyländska fiskeområden under
två dagar = 26 skolningsdygn.
I fiskeområdeskryssningen för Åboland och Nyland deltog 10 representanter för 6 nyländska
fiskeområden = 20 skolningsdygn.
Centralförbundets Abborrpost och egen information har under år 2014 förmedlats till 8
fiskeområden.

3. Information om förändringar i fiskerilagstiftningen
Nylands Fiskarförbund har informerat såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare om ändringarna i Lag
om fiske gällande utmärkande av fångstredskap och skyldigheten att släppa tillbaka all fisk, som

inte fyller minimimått, via medlemsinfo-brev, 3 e-postmeddelanden till 75 adresser, i massmedia
och per telefon samt vid fiskargillenas och delägarlags årsmöte och fester med sammanlagt cirka
250 åhörare. Vid förbundets årsmöte berättade Orian Bondestam för 42 åhörare förutom styrelsemedlemmarna om ändringarna i lagen om fiske.
2 Abborrpostmeddelanden har skickats till sammanlagt 54 mottagare.

4. Verksamhet för att öka intäkterna från fiskevårdsavgifter
Nylands Fiskarförbund har gett rådgivning om landets fiskelovs-system per telefon och massmedia till såväl privata vattenägare och delägarlag som enskilda fritidsfiskare.
Sju pressmeddelanden om saken har sänts till lokaltidningar och radio.
Fiskeövervakarna gjorde uppskattningsvis ett hundratal granskningar under övervakningens
kampanjvecka.

5. Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för det kommersiella fisket och för
fiskeguider
Rådgivning angående den pågående strukturstödsperioden för fiske, utvecklingsplanerna för
fiskeriföretag, och övriga aktuella yrkesfiskeärenden har getts personligen, via telefon och e-post
som direkt rådgivning samt via artiklar i Fiskarposten. Hjälp har även getts i fråga om att fylla i
blanketter och ansökningar.
Verksamhetsledaren har deltagit i fyra fiskargillens årsmöten, vid vilka sammanlagt ca 50 fiskare
fått information.
Per telefon har förbundet gett råd 97 gånger och personligen 19 gånger. Råd och information
gavs också i samband med förbundets årsmöte med 30 närvarande yrkesfiskare. Under året
hjälpte förbundet till med uppgörandet av 2 utvecklingsplaner för yrkesfiskare. Abborrposten har
förmedlats via 30 e-postadresser till ca 60 yrkesfiskare.

Del B: Projekt (2,5 månadsverk)
1. Av Europeiska havs- och fiskerifonden finansierade projekt
Effektivare fiske
ESKO fiskerigrupp har beviljat Förbundet bidrag för projektet ”Effektivare fiske”, vars målsättning är att hitta nya eller nygamla fiskemetoder m.m. för att förbättra lönsamheten för
småskaligt kustnära yrkesfiske och förhoppningsvis locka nya unga företagare till fiskarkåren.
Bland annat testas selekteringsgaller av olika dimensioner i bottenryssjor i Lill-Pernåviken i
Borgå, för att se om fisk, som inte fyller minimimått, via dessa kan ta sig ut ur ryssjan.
Flera möten, diskussions- och informationstillfällen har ordnats från Bromarf i väst till Strömfors
i öst, i samarbete med Södra Finlands Fiskerigrupp ESKO. Sammanlagt har deltagarna varit över
100. Yrkesfiskarna har deltagit i flera av tillfällena.
Mästare – Gesäll I
Förbundet har beviljats bidrag för projektet ”Nya yrkesfiskare - regionalt mästare–gesällprojekt”, vars målsättning är att få nya unga att börja med kommersiellt fiske. De går i lära hos
en etablerad fiskare under ett års tid och får betalt för 6 månader á 1000 € á 176 arbetstimmar.
6 gesäller har gått i lära hos åtta mästare under årets lopp. Fem av gesällerna har vid årsskiftet
2015 redan gjort mer än 1056 timmar (6 x 176 h) och är alltså färdiga med praktiken. Dessa är
Björn Kellgren, Tanja Åkerfelt, Jaakko Raassina, Sander Küllenen och Ville-Veikka Halonen,
vilka tillsammans bokfört 5 972,5 h gesälltid. Eftersom alla inte ännu lämnat in sina timlappar,
ansökte Förbundet om tilläggstid för projektet, vilket beviljades till slutet av juni 2015.
Projektet och i synnerhet gesällen Tanja Åkerfelt kommer att presenteras vid slutseminariet för
EU’s Fiskeriaktionsgrupper (FLAG (Fishery Local Action Group)), som arrangeras av EUkommissionen och FARNET i Bryssel i början av mars 2015.
Mästare – Gesäll II
Förbundet ansökte år 2013 om och beviljades finansiering av 4 nya mästare/gesäll-par för år
2014. Under året har gesällerna Alex Holmström redovisat, Marie Kellgren, Kennet Törnroos
och Karl-Anton Lindqvist sammanlagt 2 411,5 h.
Förbundet har beviljats tilläggstid till slutet av juni 2015 för detta projekt.
Det finns intresse för en fortsättning och Förbundet kommer att verka aktivt för det. Då dessutom
Mästare-Gesäll-projektet utsågs till årets bästa ESKO-fiskeprojekt inom LEADER-Sepra år
2014, kommer Förbundet att ansöka om finansiering av flera mästar-gesäll-par, så fort
strukturperioden 2014-2020 kommit i gång.

2. Av NTM-centralen finansierade projekt
Nyländsk fiskekarta
Förbundet ansökte om och beviljades specialunderstöd för uppgörande av en karta över
fiskevatten i Nyland till vilka det säljs lov även till utomstående. En motsvarande karta i
Åboland har använts för att kunna undanhålla vissa områden från det allmänna lov NTMcentralen kan bevilja fiskeguider. Förfrågan skickades till alla vattenfastigheter över 40 ha,
sammanlagt ca 550. Resultaten sammanställs under våren 2015. Arbetet fortsätter under år 2015.
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Del C: Egen verksamhet (3,5 månadsverken)
1. Verksamhetsmiljön
Allmänt
År 2014 borde ha varit det första i den nya strukturperioden 2014-2020, men blev i praktiken det
åttonde året i strukturperioden för fiske 2007-2013. Sältoleransbidraget, som baserade sig på
fisket 2013 utbetalades i slutet av november detta år.
Allmänt taget upplever Nylands Fiskarförbund att verksamhetsförutsättningarna för yrkesfiske
kringskärs, vilket kan ses i förslaget till ny lag och förordning om fiske samt myndigheternas sätt
att behandla yrkesfiskare. En viss förbättring kan väntas eller åtminstone en mer jämlik
behandling av yrkesfiskare i de olika kustregionerna, i och med att yrkesfisket från och med
01.01.2015 kommer att förvaltas av tre NTM-centraler. Kustfisket koncentreras till Åbo och
Egentliga Finlands NTM-central. Även fritidsfiskarnas och fiskeguidernas attityder mot
yrkesfiske ses som ett hot, då de smittar av sig på allmänheten.

Fisket
Vintern 2013- 2014 kom senare än föregående vinter och vinterfisket kom igång i medlet av
januari. Isföret var bra men kort. Det kom riktigt bra med gös och lake i början av den korta
isvintern. Även sik- och gäddfångsterna var relativt bra i hela Nyland. I västra Nyland kom det
dessutom mycket nors efter att isarna försvann. I östra Nyland var i synnerhet gösfångsten riktigt
bra.
Under våren och försommaren kom det fortsättningsvis mycket nors i väst och vid islossningen
var gösfångsterna bra. I öst kom det bra med gädda och lake. Däremot uteblev sik-fångsterna på
våren. Laxfisket kom i gång rekordtidigt. Årets första lax fångades den 26 april i Strömfors. Det
turvis varma och turvis kalla vädret gjorde att fisket under försommaren inte blev särskilt bra. I
väst kom det riktigt bra med lax och sik.
Under sensommarn och början på hösten var lax- och sik-fisket mycket bra i västra Nyland,
men sämre i östra. I hela Nyland kom det bra med abborre och gös samt lite sik ställvis under ett
par veckor i september. Vassbuk-fångsterna var ganska bra.
Under senhösten var fisket mestadels dåligt i östra Nyland, medan det i väst kommit någorlunda
med gös både i ryssjor och på nät. Längst västerut kom det lite sik och braxen samt inomskärs
även gös. Strömmingsfångsterna var väldigt bra. Sälarna har dock ställt till besvär.

Vintern 2014-2015 lät också den vänta på sig, men kom ändå tidigare än föregående. Vid
årsskiftet fanns det ännu ingen is i västra Nyland eller yttre skärgården i östra Nyland, men i de
inre vikarna kunde man lägga nät redan runt årsskiftet.

Säl
Nylands Fiskarförbund tog initiativet till, deltog aktivt i och var en av delfinansierarna till Viltoch fiskeriforskningsinstitutets projekt att förse sälar med satellitsändare åren 2010 och 2011.
Resultaten finns på adressen http://www.rktl.fi/sv/julkaisut/j/630.html .
Förbundets medlemmar deltog också i EcoSeal-projektet, som var ett tvåårigt (2012-2013)
samarbetsprojekt mellan Finland, Estland och Sverige. Projektet studerade; Säl-Fiske-konflikten,
Riskuppskattning och analys av beslutsfattande och Gråsälarnas ekologiska roll i Östersjön.
Målsättningen var att skaffa mer data om: sälarnas födovanor (både individuella och skillnader
mellan populationerna) för att kunna uppskatta gråsälarnas ekologiska roll och inverkan på
fiskstammarna, säldödlighet förorsakad av människor samt sälförorsakade skador på fiske.
Resultaten hittas på adressen: www.ecosealprojekt.eu
Båda projekten har gett Förbundet kunskaper, på vilka vi kan basera vår åsikt om att möjligheterna till jakt på säl måste förbättras.
Säljakt
Förbundet har i samarbete med Finlands Jägarförbund, Centralförbundet för fiskerihushållning
och fiskarförbunden vid kusten, arbetat och verkat för, att vi nu har en kvotjakt på gråsäl och inte
längre en licensjakt. Hela landets gråsälskvot är 1050, av vilket 94 gråsälar får skjutas inom
Finska Vikens stamförvaltningsområde.
Gråsäl
Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har gråsälsstammen i norra Östersjön (Sverige,
Finland, Ryssland och Estland) ökat under 2000 talet, från ca 10 000 i början av 2000-talet, till
knappt 30 000 individer. År 2014 räknades över 32 000 gråsälar vid flyginventering (29 496 år
2013). I de finska skärgårdsområdena räknades sammanlagt 11 536 gråsälar (10 409 år 2013)
De flesta sälarna påträffades i Finlands sydvästra havsområden nämligen 9 493 st (9 021 st år
2013). I Bottenhavet räknades 605 st (689), i Bottniska Viken och Kvarken räknades 651 st (301)
och i Finska Viken påträffades 787 gråsälar (398), totalt alltså 11 536 st. I Sverige räknade man
totalt 15 152 (14 419) sälar, i Estland 5 266 st (4 528 st), i Danmark 263 (140) och i Polen 27 st
gråsälar. I Ryssland utfördes ingen räkning, men antalet har rört sig kring 200 – 300 (305 st år
2012).
I Finska Viken räknades sammanlagt 1 121 (642 år 2013 och 888 år 2012) gråsälar i månadsskiftet maj-juni, varav 334 på den estniska sidan. Man bör ta i beaktande att sälarna räknas under
en tid då gråsälsbeståndet inte är som störst i Finska Viken. Dessutom är det endast uppskattningsvis maximalt 60 % av gråsälarna som blir räknade. Troligtvis är gråsälarna långt över 1 000
st på den finska sidan av Finska Viken.
Vikare
Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattas Östersjövikarnas totalantal i SverigeFinland vara ca 6 000 – 9 000. Östersjövikarna har inte räknats sedan 2011. I Skärgårdshavet
finns högst 300 och ett fåtal i Finska Viken.

Skarv
Sommaren 2014 beräknade man att det fanns ca 20 350 skarvbon i Finland, vilket är 3 150 fler
än 2012. Mest ökade skarvpopulationen i Finska Viken mellan Borgå och Vederlax (ökningen
mer än 1 000 bon). Totalt räknade man 8 150 (5 940 st år 2012) skarvbon i Finska Viken, 4 850
bon (3 793 st) i Skärgårdshavet, 5 379 bon (6 151 st) i Bottenhavet, 1 771 bon (1 046 st) i Kvarken och 205 bon (178 st) i Bottenviken, fördelade på 44 (37) kolonier på 71 (57) kobbar och öar.
Sammanlagt 20 350 häckande par innebär 40 700 individer och tar man de icke häckande ungfåglarna i beaktande så uppgår Finlands skarvpopulation till mellan 81 400 och 163 000 individer. Lyckligtvis har stammens tillväxttakt minskat.

Fiskekvoterna
Kvoterna som Finland fick sig tilldelat för de kvoterade fiskarterna utnyttjades endast till en del,
undantaget vassbuken 93,1 % och strömmingen 95,8 % % i Bottniska Viken och 97,5 % för
Finska vikens del, vars kvot ingår i samma kvot som Östersjöns huvudbassäng och Skärgårdshavet. Finska vikens laxkvot var 11 762 laxar, en minskning med 2 076 laxar från föregående års
kvot, som varit densamma under flera år (13 838). I Finska viken fångades 7 320 st laxar, vilket
är 62,23 % av kvoten och 191 laxar fler än år 2013. Alarmerande är dock att kvoten sänktes. Det
kan vara svårt att få den höjd tillbaka.
2. Styrelsen och tjänstemännen
Riksdagsledamot Christina Gestrin återvaldes till ordförande för förbundet vid årsmötet den 22
mars i Helsingfors. Yrkesfiskaren Mikael Lindfors från Emsalö återvaldes till viceordfö-rande.
Iktyonom Christian Lindén har fungerat som verksamhetsledare. Filosofie magister Katharina
Moring har fungerat som deltidsanställd assistent sedan början av februari 2011.
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Personliga suppleanter:
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2013-2014
2013-2014
2013-2014

Paavo Paju, Hangö
Mikael Lindholm, Lovisa
Magnus Nyholm, Borgå
Krister Hellström, Ingå
Karl-Mikael Lindqvist, Bromarf
Jan Westerholm, Ekenäs, Raseborg

Magnus Ekström, Hangö
Robert Hindsberg, Lovisa
Martin Tillman, Borgå
Tanja Åkerfelt, Sibbo
Valter Lignell, Bromarf, Raseborg
Ulf Danskanen, Ekenäs, Raseborg

Fiskeområdesrepresentanter:
2014-2015
2013-2014

Tomas Gripenberg, Pojo
Gabriella Lindholm, Lovisa

Björn Lindholm, Ingå
Tim Kankfelt, Sibbo

Styrelsen höll sex protokollförda möten under året.
Årsmötet återvalde Eva Bruun (CGR) till revisor och Ole Andersson till verksamhetsgranskare
och Kaj Rehnberg till suppleant.

3. Medlemsorganisationer
Förbundets medlemmar består av 15 fiskargillen och 23 delägarlag (fiskelag). Av Nylands 18
fiskeområden var knappt hälften, det vill säga 8 områden medlemmar i förbundet, samtliga vid
kusten.

Genom fiskargillena har förbundet uppskattningsvis drygt 500 personmedlemmar och via fiskeområdena och delägarlagen uppgår antalet till uppskattningsvis 10 000. Antalet vattenägarenheter (enskilda+delägarlag) är i de fiskeområden som är medlemmar i Nylands Fiskarförbund
över 5 500 st. i antal. I denna siffra ingår inte det totala antalet delägare i delägarlagen (upptas
här som 1 ägare/delägarlag).

4. Medlemskap
Förbundet är medlem i Centralförbundet för fiskerihushållning, Finlandssvenska Fiskarförbundens Samarbetsdelegation FAFFSA, Natur och Miljö r.f., Skärgårdsinstitutet vid Åbo
Akademi, samt Svenska Lantbrukssällskapens Förbund. Verksamhetsledaren har också fungerat
som viceordförande i södra Finlands Fiskerigrupp (ESKO).

5. Rådgivning
Förbundet har bistått med allmän information och rådgivning inom fiskerihushållningen.
Särskild vikt har lagts vid information om fisketillståndssystemet för att på sikt öka inflödet av
fiskevårdsavgifter.
Delägarlag och fiskeområden
Förbundets verksamhetsledare har under året deltagit i fyra fiskeområdes ordinarie stämmor, tre
konstituerande stämmor och fem styrelsemöten samt tre delägarlags årsmöten och styrelsemöten.
Fiskarförbundets rådgivningsverksamhet till förbundets medlemmar är en viktig del av arbetsuppgifterna. Rådgivningen och handledningen handlar oftast om frågor rörande vård av fiskevattnen och fiskbestånd, struktur- och sältoleransstöd samt frågor i anknytning till lagen om fiske
och delägarlagsverksamheten i allmänhet. Tidningen Fiskarposten och medlemsbreven är den
huvudsakliga informationskanalen ut till fältet.
Ungdomsverksamhet och befrämjande av konsumtionen av inhemsk fisk
Bromarf-Tenala fiskeområde ordnade i samarbete med Bromarf västra fiskargille, en fiskedag
för Höjdens skola från Tenala. Information om inhemsk fisk har spridits via tidnings-, tv- och
radiointervjuer samt genom artiklar i Fiskarposten.
Förbundet annonserade de sommar-torg, på vilka medlemmarna säljer fisk, i KSF-Medias
lokaltidningars sommarbilagor.
Verksamhetsledaren har förmedlat yrkesfiskares kontaktuppgifter till fiskuppköpare.
Yrkesfiske
Rådgivning angående den pågående strukturstödsperioden för fiske, utvecklingsplanerna för
fiskeriföretag, fiskerigruppsverksamheten och övriga aktuella yrkesfiskeärenden har getts via
telefon och direkt rådgivning och hjälp med blanketter och ansökningar samt via artiklar i
Fiskarposten.
Förbundets verksamhetsledare har under året deltagit i fem fiskargilles årsmöten och ett fiskandelslags årsmöte.
ESKO-fiskeriaktionsgrupp lät göra en förhands utredning för MSC-certifiering av det kustnära
yrkesfisket i Finska Viken. I styr-gruppen för utredningen deltog Mikael Lindholm och
verksamhetsledaren. Ryssjefisket skulle högst antagligen klara en MSC-certifiering, medan

nätfisket kan stöta på patrull. I och med att certifieringen är väldigt kostsam, är det inte aktuellt
att gå in för en fullskalig certifiering.

6. Fiskevattenvård
Insatserna för fiskevattenvården, och speciellt utplanteringarna är en viktig del av förbundets
verksamhet. Fiskevårdssamarbetet med fiskeområdena och delägarlagen har fungerat bra. I
enlighet med fiskeområdenas lagstadgade nyttjande- och vårdplaner har man förverkligat
utplanteringsverksamheten. Förbundet har gett utsättningsrekommendationer åt utsättarna för att
den bästa möjliga avkastningen av utplanteringarna ska uppnås och för att trygga fisk-beståndens
genetiska arvsanlag genom val av rätt utsättningsstam, -utsättningsmetodik och rätt skötta
fisktransporter. Förbundet har också sporrat utsättarna till att metodiskt undvika spridningen av
fisk- och kräftsjukdomar samt till att följa upp resultaten av fiskutsättningarna.
Förbundet har koordinerat och förmedlat fisk- och kräftyngel som medlemmar och andra
fiskevårdsaktörer satt ut under året. Utplanterade fiskarter har i förbundets regi, varit skär-gårdsoch vandrings-sik, ål och gädda. Det totala värdet på utplanteringarna som gjorts för
medlemmarnas räkning var knappt 46 200 € och bestod av;
78.975 st. 1-somriga skärgårds-sik-yngel,
13.500 st. ålyngel, med egen finansiering,
0 st. ålyngel, med NTM-finansiering
10.714 st. 1-somriga vandrings-sik-yngel,
1.750 st. försträckta gädd-yngel, samt
225 st. 2-somriga gäddyngel

7. Intressebevakning och information
Verksamhetsledaren har under årets lopp ställt upp på tre radiointervjuer och ett tiotal
tidningsintervjuer, deltagit i fyra skolningstillfällen och deltagit i ett trettiotal möten med
anknytning till fiskerihushållningen.
Verksamhetsledaren satt under året med i södra Finlands Fiskerigrupp, som viceordförande, samt
i Finska Vikens Havsöringskommitté.
Ordförande är medlem i styrelsen för Centralförbundet för fiskerihushållning
Förbundet har under året gett utlåtande om;
- förslag till Lag om fiske till CFF och JSM
- beslutsutkastet om lax- sikförande vattendrag jämte forsar och strömdrag på Nylands närings-,
trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde (Dnr 28/5715-2014)
- utkast till övervakningsprogram för Finlands Havsförvaltningsplan
- Statsbudgeten för 2015 till riksdagens finansutskotts jordbruksdelegation,
- förslag till Lag om fiske till riksdagens jord- och skogsbruksutskott.
- utkast till förordning om fiske till CFF/JSM
Förbundet har dessutom skickat ett yrkande på ändring i Statsrådets förordning om utmärkning
av fiskbragder.
Verksamhetsledaren har deltagit i arbetsgrupperna för uppföljningen av miljökonsekvensbedömningen av GASUMs planerade LNG-terminaler i Ingå/Borgå samt Baltic Connector gasröret
mellan Ingå och Estland.
Förbundets ordförande har sammankallat en grupp experter, från arbetsgrupperna, som handhaft
beredningen av fiskerilagstiftningens totalrevidering och verksamhetsledarna vid
fiskarförbunden.

Verksamhetsledaren deltog i Miljöakademin, som arrangerades i Borgå, och försökte där föra
fram yrkesfiskets fördelar till övriga deltagare.

8. Kontakter med samarbetsparter
Ett nära samarbete med myndigheter, forskning och branschens organisationer bedrivs för att
utveckla näringen. NFF har ett gott samarbete med de andra svenskspråkiga fiskarförbunden
genom samarbetsorganet FAFFSA. Samarbetets mest synliga del har varit utgivningen av
Fiskarposten. FAFFSA höll ett möte i Helsingfors i samband med Strömmingsmarknaden. Från
Förbundet deltog vice-ordförande och verksamhetsledaren. Med Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen Liitto bedrivs samarbete i bland annat fiskevårdsfrågor och övervakarskolning. Andra viktiga
samarbetspartner är Nylands Fiskeriförsäkringsförening, Finlands Yrkesfiskarförbund r.f., Pro
kala r.f, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Nylands NTM-centrals fiskeenhet och Jord- och
skogsbruksministeriets fiske- och jaktavdelning.
9. Den övriga verksamheten
Årsmöte och fiskarkryssning
Årsmötet hölls 22 mars på m/s Viking Mariella i Helsingfors. Årsmötet hade trettionio deltagare.
Projektkoordinator Esko Taanila berättade om hurudana projekt Södra Finlands fiskeriaktionsgrupp (ESKO) finansierat hittills och den förhands-utredning för MSC-certifiering av kustfisket i
Finska Viken, man låtit utföra samt om finansieringsmöjligheter via ESKO.
Veterinär Pia Vennerström, specialist på infektiösa djursjukdomar från EVIRA:s forsknings
och laboratorieavdelning, berättade om zoonootiska nematoder (rundmaskar) i havsfisk och de
sjukdomssymptom de kan förorsaka hos människan.
Orian Bondestam, JSM, berättade om totalrevideringen av lagen om fiske och vilka ändringar
man gjort på ministeriet efter att tagit del av fältets 200 utlåtanden. Bland annat fortsätter de
nuvarande fiskeområdena fungera under en övergångstid till slutet av 2017. Under tiden bereds
etableringen av de nya och större fiskeriområdena. På ministeriet har man dessutom inlett
beredningen av företagsspecifika kvoter, ett system som redan används allmänt i Sverige,
Danmark och Estland.
Kim Jordas, FYFF tog också upp de företagsvisa kvoterna, ur yrkesfiskarens synvinkel. Kvoten
skulle förbli i Statens ägo och fiskaren skulle bara få nyttjanderätten i 5 -7 år. Från och med den
1.1.2015 bör fångstrapporteringen och -statistiken finnas tillgänglig elektroniskt.
Jordas berättade om fiskehamnsstrategin, som innebär att centralhamnarna i Kaskö, Björneborg
och Nystad, Töfsala bör bevaras, men att de övriga fiskehamnarnas vara eller inte vara skall
avgöras. Systemet med sältoleransstöd skall förenklas. EU:s havs- och fiskerifond 2014-2020
delar ut pengar tidigast i början av 2015 till stöd av primärproduktion och vattenbruk. Man kan
få stöd till investering i sälsäkra redskap och sältoleransstöd, motor-byten, förädlingsutrymmen
och infrastruktur.
Efter mötet följde den traditionella fiskarkryssningen, med sammanlagt 38 deltagare.

Kurser och projekt

Nylands Fiskarförbund arrangerade i samarbete med Centralförbundet för fiskerihushållning och
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ett skolningstillfälle för fiskeövervakare i Helsingfors i
maj med ett 20-tal deltagare.
Projektet ”Effektivare fiske” fortsätter i och med att förlängning beviljats till och med slutet av
juni 2015.
Projektet ”Mästare-Gesäll” godkändes under 2012, men startade på allvar först år 2013. Även
Mästare-Gesäll-projektet beviljades förlängning till och med slutet av juni 2015.
Förbundet beviljades finansiering för fyra nya gesäller i projektet ”Mästare-Gesäll II”, som pågår
till slutet av juni 2015.
Förbundet skickade i samarbete med fiskeområdena ut en förfrågan om fiskelovsförsäljning
m.m. till alla vattenägare i Nyland med mer än 40 ha, inalles ca 550 brev.

10. Förverkligandet av resultatmålen och månadsverken
Under år 2014 har 6,5 månadsverken använts för att uppfylla de av jord- och skogsbruksministeriet uppsatta resultatmålen (A), 2,5 månadsverk för projektverksamhet (B) och 3,5
månader för den egna verksamheten (C).

Nylands Fiskarförbund r.f.

