NYLANDS FISKARFÖRBUND r.f.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Förbundets 105:e verksamhetsår, grundat 7.4.1907

Del A: Användningen av statsbidragsmedlen (6 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 fem delägarlags möten. Inga
sammanslagningar har kommit till förbundets kännedom.
I samband med förbundets årsmöte ordnades ett skolningstillfälle i vilket 12 representanter för
delägarlag deltog.
Centralförbundets Abborrpost (3) och egen information har förmedlats till 17 delägarlag.
Förbundets verksamhetsledare har deltagit i 5 delägarlagsmöten med sammanlagt ca 30
deltagare och gjort förslag till nya stadgar åt 1 delägarlag.

2. Rådgivning till fiskeområden och effektivering av verksamheten
Nylands Fiskarförbund har gett rådgivning till sammanlagt 14 olika fiskeområden; BromarfTenala, Hangö, Pojo, Ekenäs-Snappertuna, Ingå, Kyrkslätt-Porkala, Sibbo och Borgånejdens
vilka slogs ihop till Borgå-Sibbo samt Pernå, Forsby å, Lovisa och Strömfors vilka slogs ihop
till Östra Nylands fiskeområde. Efter stämmorna på våren hade förbundet 8 fiskeområden som
medlemmar. Förbundets verksamhetsledare har under året deltagit i 4 fiskeområdes stämmor
samt i 13 styrelsemöten. Dessutom var förbundets verksamhetsledare disponent för Borgånejdens fiskeområde tills verksamheten avslutades, vid stämman den 21.3.2013.
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 16 representanter för nyländska fiskeområden i
båda dagarna = 32 skolningsdygn.
I de svenska fiskeområdesdagarna deltog 11 representanter för 9 nyländska fiskeområden
under en dag varav två under en dag = 13 skolningsdygn.
Centralförbundets Abborrpost och egen information har under år 2013 förmedlats till sammanlagt 14 fiskeområden, efter stämmorna på våren 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, 2 e-postmeddelanden till 54 adresser,
i massmedia och per telefon samt vid fiskargillenas och delägarlags årsmöte och fester med
sammanlagt ca 200 åhörare. Vid förbundets årsmöte berättade Orian Bondestam för 30
åhörare förutom styrelse-medlemmarna 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.
Två pressmeddelanden om saken har sänts till tre lokaltidningar.
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 epost 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 fem fiskargillens årsmöten, vid vilka sammanlagt ca 40
fiskare fått information.
Per telefon har förbundet gett råd 69 gånger och personligen 21 gånger. Råd och information
gavs också i samband med förbundets årsmöte med 26 närvarande yrkesfiskare. Under året
hjälpte förbundet till med uppgörandet av 3 utvecklingsplaner för yrkesfiskare. Abborrposten
har förmedlats till ca 60 yrkesfiskare.

Del B: Projekt (2 månadsverk)
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 Bromarv 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
Förbundet har beviljats bidrag för projektet ”Mästare – Gesäll”, 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 lika många mästare under årets lopp. Tre av gesällerna har vid
årsskiftet 2014 redan gjort mer än 1056 timmar (6x176) och är alltså färdiga med praktiken.
Förbundet har ansökt om tilläggstid för projektet till slutet av år 2014 samt lämnat in en ny
ansökan för finansiering av 4 nya mästare/gesäll-par för år 2014.
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Del C: Egen verksamhet (5 månadsverken)
1. Verksamhetsmiljön
Allmänt
År 2013 var det sjunde och sista i strukturperioden för fiske 2007-2013. Sältoleransbidraget,
som baserade sig på fisket 2012 utbetalades i slutet av oktober detta år. Den nya lagstiftningen
gällande fiskeriförsäkringar trädde i kraft den 1.1.2013. Detta kommer att innebära vissa förändringar i verksamheten från och med år 2014. Bland annat försämras försäkringsvillkoren
för stöldskydd, skadegörelse och brand.
Allmänt taget upplever Nylands Fiskarförbund att verksamhetsförutsättningarna för yrkesfiske kringskärs, vilket kan ses i förslaget till ny fiskerilagstiftning och myndigheternas sätt att
behandla yrkesfiskare. Även fritidsfiskarnas och fiskeguidernas attityder mot yrkesfiske ses
som ett hot.

Fisket
Vintern 2012- 2013 kom tidigare än föregående vinter och vinterfisket kom igång efter nyår.
Isföret var bra i början av säsongen och det kom relativt bra med gös och sik samt mera lake
än på många år, förutom i västligaste Nyland. Där bestod fångsten mest av nors men också fet
och fin strömming. I Borgå var ca 20 % av gösfångsten sälskadad i början av vintern. Överlag
var lakfångsten betydligt bättre än på flera år. Gösfångsten var bra i början av vintern och därefter varierande. Sik-fångsten var normal, medan det i synnerhet i östligaste Nyland kom
”förtvivlat” mycket gädda. Ju längre västerut desto mindre med gädda.
Under försommaren var gös-, sik- och abborrfångsterna riktigt bra i de östnyländska ryssjorna. Problemen med försäljning av laxfångsten gjorde att man tvingades dra åt ”handbromsarna” på flera håll vad gäller laxfisket. Det kom riktigt bra med lax och sik i Östnyland. Första
laxen kom 12 maj och fångsten fortsatte ännu i november. I väst var fångsterna inte lika bra,
men det kom bra med strömming och vassbuk i de skötar som fick vara ifred för säl.
Under sensommarn och början på hösten var lax- och sik-fisket mycket bra i östra Nyland,
men den rikliga sälförekomsten försvårade gösfisket. Längre västerut har det kommit bra med
abborre och gös i ryssjorna, men sälen har stört fisket. I Raseborg var sik-fångsten bättre än
föregående år och strömming fanns det rikligt av, men efterfrågan motsvarade inte tillgången.
Gäddstammen har blivit bättre i Hangö-vattnen.

Vintern 2013-2014 lät vänta på sig. Vid årsskiftet fanns det ännu ingen is. I Hangö-/Bromarfvattnen gjorde blåsten och sälarna att det var i det närmaste omöjligt att fiska. Några sarkominfekterade gäddor efter jul, utgjorde ”hela” fångsten i Hangö. Längre österut kom det någorlunda bra med fisk efter jul. I östra Nyland väntade man på att isarna skulle lägga sig.

Säl
Nylands Fiskarförbund tog initiativet till och var en av delfinansierarna till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets projekt att förse sälar med satellitsändare. Sommaren 2010 märktes tre
och 2011 sex gråsälshannar, med GPS/GSM-sändare. Projektet slutfördes under 2012, och
resultaten finns på adressen http://www.rktl.fi/sv/julkaisut/j/630.html . Resultaten visar att
gråsäls-hannarna rör sig långa sträckor och systematiskt stör fisket vid alla ryssjor.
Viktiga viloplatser är Sandkallans–Stora Kölhällens sälskyddsområde samt två andra kända
gråsälskobbar. Under säsongen med öppet vatten finns gråsälarnas viktigaste födoområden
längs grunda kustområden (djup < 30 m). Sex gråsälar koncentrerade sitt fiske till områden
där man även bedriver yrkesfiske med ryssjor. Hos dessa individer skedde 45–79 % av jakten
på ett avstånd av 0–1 800 m från fällorna.
Resultaten av projektet visar att pontonryssjor besöks av gråsälshanar i olika åldrar. Under
säsongen med öppet vatten rör sig dessa gråsälar i huvudsak i närheten av kusterna. Även gråsälens fångstfiskarter och områdena för yrkesfiske med ryssjor finns inom samma områden.
På vintern förändras gråsälarnas användning av livsmiljön eftersom de undviker istäckta områden. Resultaten av projektet pekar på att vissa individer specialiserar sig på att äta i eller i
närheten av ryssjor. Med tanke på skötseln av sälbestånden är avlägsnande av dessa individer
från yrkesfiskarens ryssjor effektivare och hållbarare än jakt på slumpmässigt utvalda
individer på andra områden.
EcoSeal
EcoSeal-projektet var ett tvåårigt (2012-2013) samarbetsprojekt mellan Finland, Estland och
Sverige. Projektet delades upp i tre huvudpunkter: 1. Säl-Fiske konflikten, VFFI. 2. Riskuppskattning och analys av beslutsfattande, HU och 3. Gråsälarnas ekologiska roll i Östersjön,
SLU. Dessutom hade man som målsättning att skaffa mer data om: a) sälarnas födovanor
(både individuella och skillnader mellan populationerna) för att kunna uppskatta gråsälarnas
ekologiska roll och inverkan på fiskstammarna, b) säldödlighet förorsakad av människor
samt
c) sälförorsakade skador på fiske. Detta för att kunna utveckla lösningar som minskar
konflikten mellan fiske och säl samt öka dialogen mellan olika referensgrupper. Resultaten
hittas på adressen: www.ecosealprojekt.eu
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 2013 räknades 29 496 gråsälar (28 255 år 2012). I de finska
skärgårdsområdena räknades sammanlagt 10 409 gråsälar (9 933 år 2012)
De flesta sälarna påträffades i Finlands sydvästra havsområden nämligen 9 021 st (7 969 st år
2012). I Bottenhavet räknades 689 st (526), i Bottniska Viken och Kvarken räknades 301 st
(728) och i Finska Viken påträffades 398 (710) gråsälar, totalt 10 409 st (9 933 st år 2012). I
Sverige räknade man totalt 14 419 (14 779) sälar, i Estland 4 528 st (3 543 st) och i Danmark

140 (250) gråsälar. I Ryssland utfördes ingen räkning, men antalet har rört sig kring 200 – 300
(305 st år 2012).
I Finska Viken räknades sammanlagt 642 (888) gråsälar i månadsskiftet maj-juni, varav 244
på den estniska sidan.

Vikare
Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattas Östersjövikarnas totalantal i SverigeFinland vara ca 6 500. I Skärgårdshavet finns högst 300 och ett fåtal i Finska Viken. De flesta
av östersjövikarna i Finska Viken fanns på den ryska sidan vid tidpunkten för räkning och
finns därför inte med i totalantalet.

Skarv
Sommaren 2012 beräknade man att det fanns ca 17 200 skarvbon i Finland, vilket är 500 färre
än 2011. Mest minskade skarvpopulationen i Skärgårdshavet (12 %). Även i västra Finska
Viken minskade antalet skarvbon med 7 %, medan de ökade med 11 % i östra Finska Viken.
Detta till stor del tack vare ökat antal havsörnar i väst. Totalt räknade man 5 940 skarvbon i
Finska Viken (+ 4 600 skarvbon på den ryska sidan), 3 793 i Skärgårdshavet, 6 151 i Bottenhavet, 1 046 i Kvarken och 178 i Botten-viken, fördelade på 37 kolonier på 57 kobbar. 17 200
häckande par innebär 34 200 individer och tar man de icke häckande ungfåglarna i beaktande
så uppgår Finlands skarvpopulation till mellan 68 400 och 136 800 individer.
Sommaren 2013 häckade ca 18 660 par i finska skärgårdsområden, vilket utgjorde ca 10 % av
alla mellanskarvar, som häckade i Östersjöområdet. Östersjöns ca 186 600 häckande mellanskarv-par, motsvarar mellan 744 000 och 1,5 miljoner mellanskarv-individer. Lyckligtvis har
stammens tillväxttakt minskat.
Fiskekvoterna
Kvoterna som Finland fick sig tilldelat för de kvoterade fiskarterna utnyttjades endast till en
del, undantaget vassbuken (96,8 %) och strömmingen (98,1 % i Bottniska Viken) och 94,7 %
för Finska vikens del, vars kvot ingår i samma kvot som Östersjöns huvudbassäng och Skärgårdshavet. Finska vikens laxkvot var 13 838 laxar, samma som under flera år. I Finska viken
fångades 7 129 st laxar, vilket är 51,5 % av kvoten och 302 laxar färre än år 2012. Minskningen berodde främst på försäljningsproblem, vilket föranledde en minskning i fisketrycket.
Försäljningsproblemen berodde främst på WWF’s konsumentupplysning, där vild östersjölax
var rödlistad. Detta i sin tur ledde till att de stora handelskedjorna, förbjöd sina handelsmän att
köpa närproducerad vild lax av yrkesfiskarna.

2. Styrelsen och tjänstemännen
Riksdagsledamot Christina Gestrin återvaldes till ordförande för förbundet vid årsmötet den
23 mars i Helsingfors. Yrkesfiskaren Mikael Lindfors från Emsalö återvaldes till viceordförande. Iktyonom Christian Lindén har fungerat som verksamhetsledare. Filosofie magister
Katharina Moring har fungerat som deltidsanställd assistent sedan början av februari 2011.

Ordinarie styrelsemedlemmar:

Suppleanter:

2012-2013
2012-2013
2012-2013
2013-2014
2013-2014
2013-2014

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

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

Fiskeområdesrepresentanter:
2012-2013
2013-2014

Paavo Paju, Hangö
Gabriella Lindholm, Lovisa

Tomas Gripenberg, Pojo
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 21 delägarlag (fiskelag). Av Nylands 24
fiskeområden var hälften, det vill säga 12 områden medlemmar i förbundet, samtliga vid kusten. Vid årsskiftet 1.1.2013 sammanslogs Strömfors, Pernå, Lovisa och Forsby ås fiskeområden till Östra Nylands fiskeområde samt Borgånejdens och Sibbo fiskeområden till BorgåSibbo fiskeområde, vilket minskade antalet medlemsfiskeområden till 8.
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 fem fiskeområdes stämmor och åtta
styrelsemöten samt två delägarlags årsmöten.
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 fiskargille, en fiskedag för
Höjdens skola från Tenala. Information om inhemsk fisk har spridits via tidnings-, tv- och
radiointervjuer samt genom artiklar i Fiskarposten.
Verksamhetsledaren har förmedlat yrkesfiskares kontaktuppgifter till fiskuppköpare, bland
annat Borgå Fiskhus.
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.

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 fiskbeståndens 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 skärgårds- och vandrings-sik, ål och gös. Det totala värdet på utplanteringarna som gjorts för
medlemmarnas räkning var knappt 50 800 € och bestod av;
68.180 st. 1-somriga skärgårds-sik-yngel,
9.550 st. 1-somriga gös-yngel,
8.160 st. 1-somriga vandrings-sik-yngel,
14.000 st. ålyngel, med egen finansiering samt
9.000 st. ålyngel, med NTM-finansiering

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 Centralförbundet för Fiskerihushållningens näringsfiskesektion.
Ordförande är medlem i styrelsen för Centralförbundet för fiskerihushållning
Förbundet har under året gett utlåtande om;
- Statsbudgeten för 2014 till riksdagens finansutskotts jordbruksdelegation,
- Laxstrategi-arbetsgruppens betänkande
Förbundets ordförande har sammankallat en grupp experter, från arbetsgrupperna, som
handhaft beredningen av fiskerilagstiftningens totalrevidering och verksamhetsledarna vid
fiskarförbunden.
Representanter för Förbundet diskuterade fiskefrågor med EU-parlamentariker Nils Torvalds i
Bryssel i april och i Strömfors i oktober.
Förbundets ordförande ordnade en utflyktsdag för riksdagens miljöutskott den 20 september i
Strömfors, där utskottets medlemmar fick bekanta sig med det kustnära yrkesfisket och dess
realiteter.

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. Med Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen Liitto bedrivs samarbete i bland annat
fiskevårdsfrågor. 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 23 mars på m/s Viking Mariella i Helsingfors. Årsmötet lockade ett trettiotal
deltagare. Orian Bondestam från Jord- och skogsbruksministeriet höll ett anförande om den
pågående totalrevideringen av Lag om fiske och vilka ändringar den medför till yrkesfisket,
nuläget med reduceringsfisket och påminde fiskarkåren om reduceringsfiskestöds- och sältolerans-ansökningarna, diskuterade lax- och sik-fisket i Finska Viken samt reformen av EU:s
gemensamma fiskeripolitik och vilka effekterna väntas bli på nästa strukturperiod. Finlands
Yrkesfiskarförbunds verksamhetsledare Kim Jordas höll ett anförande om aktualiteter inom
fiskeribranschen. Till sist berättade Esko Taanila om finansieringsmöjligheter via Södra
Finlands fiskerigrupp (ESKO).

En Fiskarkryssning ordnades i samband med årsmötet i mars. Kryssningen lockade trettioen
deltagare.
Kurser och projekt
Nylands Fiskarförbund arrangerade i samarbete med Centralförbundet för fiskerihushållning
och Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ett skolningstillfälle för fiskeövervakare i Borgå i
april med ett 20-tal deltagare.
Projektet ”Effektivare fiske” fortsätter i och med att förlängning beviljats till och med slutet
av 2014.
Projektet ”Mästare-Gesäll” godkändes under 2012, men startade på allvar först år 2013. Även
Mästare-Gesäll-projektet beviljades förlängning till och med slutet av 2014.
Dessutom har Förbundet beviljats finansiering för fyra nya gesäller i projektet ”MästareGesäll II”, som pågår under år 2014.

10. Förverkligandet av resultatmålen och månadsverken
Under år 2013 har 6 månadsverken använts för att uppfylla de av jord- och skogsbruksministeriet uppsatta resultatmålen (A), 2 månadsverk för projektverksamhet (B) och 5
månader för den egna verksamheten (C).
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