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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015
VERKSAMHETSLINJE A
FÖRVERKLIGANDET AV DE AV JSM UPPSTÄLLDA RESULTATMÅLEN
1) Delägarlag
Delägarlagen ges rådgivning i fråga om ekonomi, verksamhet, fiskevård och förbundet arbetar för
sammanslagningar av delägarlag och för att få med unga aktiva aktörer i delägarlagens verksamhet.
Förbundet arbetar också för att kännedom om delägarlagens fiskelovsförsäljning sprids samt att information om hållbart fiske ges i samband med lovförsäljningen. Förbundet kartlägger vilka sammanslagningar av delägarlag, som görs inom verksamhetsområdet under år 2015. Förbundets Internet-sidor
uppdateras och en del av innehållet riktas särskilt till skolelever och barn. Hemsidorna har bland annat
länkar till Centralförbundets ahven.net-sidor och uppdaterad data om delägarlagens fiskelovs-försäljning
samt en banner om Forststyrelsens försäljning av fiskevårdsavgifter, bland annat. Förbundet förmedlar
Abborposten kompletterad med egen information till fiskeområden och delägarlag. Förbundet uppdaterar
kontaktuppgifter till delägarlagen. Information om fiskevård och fiskyngelutsättningar ges till vattenägare och andra fiskevårdsaktörer genom medlemsinfobrev, direkt rådgivning per telefon och e-post samt
artiklar i branschens tidningar och i lokalpressen.
2) Fiskeområden
Fiskeområden ges rådgivning i fråga om ekonomi, verksamhet, fiskevård och hjälp med mötesförberedelser och sammanslagningar av fiskeområden. Förbundet arbetar för att få unga aktiva, kunniga aktörer
med i fiskeområdenas verksamhet. Fiskeområdena stöds och uppmuntras med att ta beslut som befrämjar
fiskerimyndigheternas strategiska målsättningar och fiskvägsstrategin, lax- och öringsstrategin, kräftstrategin, vattenvårdsplanerna samt planer för förstärkande av försvagade fiskstammar. Därtill ordnas fortbildning åt fiskeområdenas funktionärer. Förbundets verksamhetsledare fungerar som fältfunktionär för
Borgå-Sibbo fiskeområde. Förbundet arbetar för att större enheter skapas, av fiskevatten med gemensam
tillståndsförsäljning för yrkesfiske och fisketurism samt hjälper yrkesfiskare att arrendera fiskevatten.
3) Information och rådgivning gällande Fiskerilagstiftningen och strategier
Förbundet informerar fiskande medborgare om gällande bestämmelser i fiskerilagstiftningen, om fiskelovsärenden och fiskeriförvaltningens strategier. Information ges vid fiskargillenas, delägarlagens och
fiskeområdenas årsmöten samt via medlemsbrev, e-postmeddelanden och massmedia.
4) Verksamhet för ökande av fiskekortsintäkterna
Förbundet följer aktivt med beredningen av fiskerilagstiftningen. Förbundet ger information om vilka
fiskelov som behövs och att fiskevårdsavgifterna samt handredskapsfiskeavgifterna från och med den
1.1.2015 handhas av Forststyrelsen per telefon, Internet och via media. Förbundet arbetar för att flera
fiskande medborgare betalar fiskevårdsavgiften och andra fisketillstånd. Förbundet uppdaterar sina
hemsidor med länk till Centralförbundets sidor och info om JSM’s fiskelovsförsäljning och den nya
möjligheten att köpa fiskekort med mobiltelefon. Förbundet hjälper delägarlagen att informera om och
ordna försäljning av fiskelov till sommarstugebor och utsocknes fiskare
5) Förbättrande av verksamhetsmöjligheterna för kommersiellt fiske och fisketurism
Förbundet informerar yrkesfiskarna om ärenden som inverkar på näringen, som till exempel den nya
strukturperioden och därmed Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–
2020. Förbundet ger råd om hur yrkesfiskarna kan nyttja fiskerifonden, hjälper till med uppgörandet av
utvecklingsplaner och arrendeavtal till nya fiskevatten. Förbundet arbetar för att stora områden reserveras
för yrkesfiske eller fisketurism hos vattenägare. Detta beaktas vid uppgörande av nya planer för nyttjande

och vård. Förbundet förmedlar abborrposten med tillägg om förbundets egna ärenden och information.
Dessutom fortsätter förbundet samarbetet med ESKO–fiskerigruppen.
Långsiktiga mål:
1) Inverka positivt på inflödet av fiskevårdsavgifter. Uppgifter om fisketillståndssystemet i landet sprids
via förbundets Internet-sidor, kampanjer, telefonrådgivning och andra till buds stående medier.
2) Lämpliga mätare utvecklas för att följa upp utvecklandet av de av JSM:s resultatmål. Förbundet deltar
i de av CFF anordnade utbildningstillfällena i ärendet.
3) Yrkesfiskarna ges råd angående frågor om Europeiska havs- och fiskerifondens strukturprogram 20142020 samt i utvecklandet och förnyandet av företagsverksamheten. Information och skolning om aktuella
ärenden ges via direkt rådgivning, artiklar, nyhetsbrev och utbildningstillfällen.

VERKSAMHETSLINJE B
PROJEKTVERKSAMHET

1) Förbundet ordnar fortbildningstillfällen för fiskare för bättre ekonomi och för att hitta nya
fiskemetoder och redskap, projektnamn ”Effektivare fiske”, och informerar om och arbetar för
reduceringsfisket.
2) Förbundet hjälper yrkesfiskare att få tillgång till fiskevatten
3) Förbundet arbetar för att nya yrkesfiskare skall etablera sig i Nyland. Mästare-gesäll-projekten 1
och 2 har kommit väl igång. Mästar-Gesäll-projektet I presenteras med Tanja Åkerfelt vid
slutseminariet för EU’s fiskeriaktionsgrupper, som arrangeras av FARNET och EU-kommissionen
i Bryssel i början av mars 2015. En tilläggsansökan inlämnas till NTM-centralen för finansiering
av 6 nya mästare-gesäll-par.
4) Förbundet besöker svenska skolor i Nyland för att berätta om fiskerinäringen. Projektets
arbetsnamn är ”Goda fisken”
5) Förbundet utarbetar en nyländsk fisketillståndskarta med information om var man kan få köpa
fisketillstånd och till vilka områden i Nyland

VERKSAMHETSLINJE C
EGEN VERKSAMHET

Samhällelig påverkan och intressebevakning
Förbundet upprätthåller kontakter till Nylands landskapsförbund, NTM-centralen, riksdagen, Jord- och
skogsbruksministeriet, Östersjöns rådgivande organ för fisket (Baltic Sea RAC), Europeiska Unionen och
övriga myndigheter samt andra intressegrupper, vilka kan tänkas vara av intresse för befrämjande av för
förbundets medlemmar viktiga ärenden. Förbundet strävar till att informationen till och av myndigheterna
och beslutsfattarna förbättras, för att effektivt kunna bevaka och framhäva fiskerihushållningens intressen.
Samarbetet med övriga organisationer inom branschen poängteras, även inom övriga nordiska länder.
Förbundets samarbetsnätverk utökas och samarbetet med nuvarande samarbetspartners utvecklas
ytterligare.
Samarbetet med de övriga finlandssvenska fiskarförbunden är fortgående och utvecklas kontinuerligt.
Samarbete bedrivs även med Finlands Yrkesfiskarförbund och Finska vikens yrkesfiskare r.f., Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, ESKO-fiskerigrupp samt Pro
Fish. Samarbetet inom FAFFSA (Finlandsvenska Fiskarförbundens Samarbetsdelegation) fördjupas.
Förbundet följer aktivt med tillämpningen av fiskerilagstiftningen. Förbundet deltar också i arbetsgrupper
och samarbetsorgan inom fiskerihushållningens område.
Utlåtanden om lagstiftning och rekommendationer angående fiskerinäringen, vattenägare och vattenskydd
ges vid behov.

Fiskevård och nyttjande av vattnen
Förbundet strävar till att upprätthålla livskraftiga fiskstammar och produktiva fiskevatten inom hela
verksamhetsområdet, vilket är en grundförutsättning för att alla olika fiskande gruppers fångster skall
kunna säkras. Reduktionsfisket är en direkt vattenvårdande åtgärd, som förbundet informerar yrkesfiskarna och vattenägare om och i övrigt arbetar för dess förverkligande i möjligast stor omfattning.
Genom goda kontakter till kust-fiskeområdena kan förbundet koordinera och planera fiskutsättningarna
inom verksamhetsområdet. Förbundet strävar efter ekonomiskt lönsamma utsättningar och efter kontinuitet i utsättningarna av bland annat skärgårds, och vandrings-sik, ål, gös och gädda. Vid utplanteringarna,
eftersträvar förbundet att använda lokala stammar och arter, som t.ex. skärgårdssik och havslekande gös.
En viktig del vid vården av fiskstammar utgör information och rekommendationer om hållbart nyttjande
av våra fiskresurser. Förutom utplantering av fisk, utgör skötselåtgärder för att förbättra de naturliga reproduktionsområdena ett viktigt inslag i arbetet med fiskevården. Förbundet skall också fortsätta att arbeta
för fredning av lekområden och för att, ifall behov för detta föreligger, lokalt anpassade fredningstider för
viktiga fiskarter införs under lektiden i de nyländska vattnen. I detta sammanhang är samarbetet med fiskeområdena av avgörande betydelse.
Vattenägare och andra utplanterare informeras genom direkt rådgivning, nyhetsbrev och genom artiklar i
Fiskarposten.
Utveckling av fiskerinäringen
Förbundet arbetar aktivt för att höja värdet på och konsumtionen av inhemsk fisk. Förbundet förespråkar
ett mera utbrett nätverkstänkande och intensivare samarbete mellan fiskare kring uppsamling och transport av fiskprodukter. En allt högre kvalitet på råvaran bör eftersträvas och förbundet arbetar för att höja
kvalitetsmedvetenheten bland medlemskåren. Förbundet utvecklar fiskerinäringen i kontakt med flera
olika myndigheter, organisationer och företag. Utvecklings och rådgivningsarbetet sker inom ramen för
olika projekt. Förbundets avsikt är att förverkliga utvecklingsprojekt och att delta i projekt utförda av
andra instanser för att föra fiskerinäringen framåt. Redskapsutvecklingen är en del av detta. Till exempel
reduktionsfisket, som kan vara den temporära räddningen för yrkesfisket, kräver nya (nygamla) redskap.
Förbundet följer aktivt med de förändringar inom lagstiftningen som berör fiskerinäringen och arbetar
aktivt för att också lagstiftningsvägen befrämja fiskerihushållningen.
Förbundet följer aktivt med utvecklingen av säl- och skarvstammarna och arbetar för förenkling av möjligheter till säljakt och skarvjakt.
Allmän rådgivnings och upplysningsverksamhet
Utbildning och kurser ordnas efter behov.
Kurser ordnas inom ramen för projektverksamheten.
Information
Arbetet med fiskar- och skärgårdsbefolkningens informationstidning Fiskarposten fortsätter. Därutöver
erbjuds information främst via medlemsbrev och elektroniska nyhetsbrev. Andra viktiga informationskällor är Internet, Abborrpost, lokaltidningarna, radion och tv. Förbundet eftersträvar samarbete med
fritidsfiskeorganisationer för att uppnå de gemensamma resultatmålen. En aktiv informationsverksamhet
är av yttersta vikt.
Informationen strävar till att öka intresset för fisket och att inflödet av fiskevårdsavgifter stiger m.m.
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