Norra svenska fiskeområde
STYRELSEN
ÄRENDE SIDA 1 (4)
Paragraf
§1 - §6
Mötesdatum 28.1 2009

§ 1

Mötets öppnande.
Ordförande Sven Fagerholm öppnade mötet kl 19

§ 2

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört

§ 3

Val av två protokolljusterare för mötet.
Beslut: Karl-Erik Holmberg och Jens-Ole Hedman valdes till protokolljusterare

§ 4

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2009
Fiskeområdet ansöker om verksamhetsbidrag för 2009
Förslag: Fiskeområdet ansöker om 10 000 €
Beslut: Fiskeområdet ansöker om 10 000 € i verksamhetsbidrag

§ 5

Förordande av ansökningar om anslag för befrämjande av fiskerihushållning för 2009.
NSF-arbetsgruppen utarbetar förslag till förordande av ansökningar
Beslut: Fiskeområdet förordar alla ansökningar (6 st för en summa på 10 128 €) (Eugmo,
Nedervetil, Vestersundsby 2 st, Öja och fiskeområdet), enligt bilaga 1. Holmberg och
Sundström jävade sig när Eugmos respektive Öjas ansökningar behandlades.

§6

Nationella fiskeområdesdagar.
Centralförbundet för fiskerihushållning anordnar fiskeområdesdagar på m/s Mariella 2 – 4.2
2009. Programmet bifogas (bilaga 1)
Förslag: Disponenten deltar den första dagen i Helsingfors (100 €) ( + tågbiljetter)
Beslut: Beslöts enligt förslaget

§7

Förslag till fördelningsgrunder för ersättningen till vattenägarna:
Urklipp från föregående styrelsemöte:
§ 13 Nya kriterier för utbetalning av vattenägarersättningar
Enligt årsstämmans beslut (29.4 2008 § 15) skall styrelsen utarbeta nya kriterier för utbetalning
av vattenägarersättningar. Enligt jord- och skogsbruksminieteriets anvisningar (dat 12.3 2007)
skall fiskeområdet dela ut vattenägarersättningen till vattenägarna på basen av arealen och
mete- och pilktrycket. Fiskeområdet har ingen statstik över antalet mete- och pilkfiskare. Vi har det
totala antalet fiskare i varje fiskelag/fiskargille.
Förslag: Styrelsen diskuterar disponentens förslag till fördelningen av vattenägarersättningen
enligt det utdelade förslaget.
Beslut: Ärendet bordlades, och behandlas på nästa styrelsemöte
………………………………………………………………………………………………….

Förslag 28.12009: Styrelsen godkänner det rättade förslaget till utdelning (bilaga 2)
Beslut: Beslöts enligt förslaget. Förslaget till utdelning förs till årsstämman
-----------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
signaturer

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrker

STYRELSEN ÄRENDE SIDA 2(4)
Paragraf
§ 8 - 10
Mötesdatum 28 januarii 2009

§ 8 Fiskarförbundets initiativ om fiskeområdesvisa tillstånd för fiskeguider
Fiskarförbundet har startat ett projekt som går ut på att främja fisketurismen. De vill nu att
fiskeområdet skall vidtala sina medlemsorganisationer om, att via avtal överlåta rätten att sälja
tillstånd för fiskeguider, åt fiskeområdet. Ett förslag till brev åt delägarlagen har inkommit från
fiskarförbundet till fiskeområdet (bilaga 3)
Förslag: Ärendet tas upp till fiskeområdets stämma i april
Beslut: Styrelsen förordar inte detta projekt. Ärendet förs inte till stämman
§ 9 Brev till Lepplax-Norrby vattendelägarlag
Ordförande Fagerholm har skrivet ett brev (bilaga 4) till Lepplax-Norrby delägarlag, som berör
bl.a. brevet till fiskeområdet, om att inte delta i fiskeområdets verksamhet (deras årsstämmobeslut
14.2 2008)
Förslag: Antecknas för kännedom
Beslut: Antecknades för kännedom
§ 10 Initiativet från föreningen ”Rädda Larsmosjön” om fredning av gösen i lektid.
Urklipp från ärendets tidigare behandling:
………………………………………………………………………………………………………….
30.1 2008 § 13 Ev. fredning av gösen i lektid
Föreningen ”Rädda Larsmosjön r.f.” har via ett initiativ om att freda gösen i lektid i Larsmo –
Öjasjön samlat in 192 namn. Dessa namnlistor överräcktes till fiskeområdet via R.Semskar
Diskussion med anledning av namnlistorna.
Förslag: Fiskeområdet diskuterar ärendet och sammankallar möte med fiskelagen runt sjön
Beslut: Beslöts att anordna ett möte med styrelserna för alla berörda fiskelag runt sjön där
ärendet skall belysas och diskuteras från olika håll. Till mötet kallas Richard Hudd
från vilt- och fiskeriforskningen, som har studerat gösens biologi i sjön under 2005 –
2006. Mötet hålls den 18.2 2008.
8.4 2008 § 14 Anmälningsärenden
Fiskeområdet kallade till diskussionsmötet med berörda fiske/delägarlag runt Larsmo-Öjasjön angående
den lista som föreningen Rädda Larsmo-Öjasjön r.f. lämnade in i samband med förra styrelsemötet
Diskussionerna gällde ett ev. fredande av gösen i lektid. FD Richard Hudd frän vilt- och
fiskeriforskningsinstitutet höll ett föredrag om gösens i Larsmosjön (18 personer närvarande)
………………………………………………………………………………………………………….

Enligt Richard Hudd (rapporten: Fångst / rekryt modellering för ett ändamålsenligt ordnande av
gösfisket i Larsmosjön, 2008) är införandet av 55 mm maskstorlek för gösfisket optimalt. För att
vidare ordna fisket ändamålsenligt i fråga om gösfisket anser han att en diskussion om abborrfisket
med 38-mm nät borde föras. Abborrarna kan fångas med ryssja, katsa eller handredskap.
Förslag 28.1 2009: Diskussion om införande av restriktioner i nätfisket efter abborre i Larsmosjön
Beslut: Fiskeområdet inför fredning av gösen i lektid (15.5 – 15.6). Ärendet tas upp till beslut på
årsstämman. Disponenten skickar protokollsutdrag från denna paragraf till delägarlagen. Paragrafen
justerades omedelbart.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
signaturer

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrker

STYRELSEN ÄRENDE SIDA 3(3)
Paragraf
§ 11 - 15
Mötesdatum 28 januarii 2009

§ 11 Fiskeområdets fiskeövervakare, - avtal för säsongen 2009
Fiskeområdets övervakare Anders Enbär inlämnade sin journal över övervakningstimmar för år 2008
(200: 10,5 h) (2007: 23 h). I avtalet mellan övervakaren och fiskeområdet finns en plan på
94 övervakningstimmar/år.
Ordförande och disponent sammanträffar med Enbär den 26.1 2009 och diskuterar ärendet. Förslag
delges på mötet
Beslut: Fiskeområdet förlänger kontraktet med Enbär för tiden 1.3 2009 – 28.2 2010.
Överenskommelsen med Enbär innebär att övervakartimmarna är 80 h/år, och att en fullständig
dokumentation/rapport över arbete skall lämnas in till fiskeområdet.
§ 12 Initiativ från Finlands naturskyddsförbund (Österbottens distrikt)
Finlands naturskyddsförbund vädjar (20.1 2009) till fiskeområdena att bistå delägarlagen i
vattenrättsliga ärenden via avtal. Enligt förbundet har fiskeområdena sakkunskap och förmåga till att
visualisera bättre helhetsbilder, än de mindre delägarlagen. Delägarlagen är de facto ändå sakägare i
alla mål.
Förslag: Disponenten svarar på SLL, att inom vårt område har vi ganska långt utarbetat denna praxis.
Några avtal mellan fiskeområdet och delägarlagen har dock inte skrivits. I fall som t.ex. utlåtanden om
Larsmo-Öjasjön, och de vidsträckta havsområdena kunde dock införande av avtalförfarande vara
ändamålsenligt.
Beslut: Beslöts enligt förslaget
§ 13 Anmälningsärenden:
-Västra Finlands miljöcentral godkänt kontrollplanen för provfiske i Öja nya fiskled (Dnr LSU-2007Y-478)
-TE-centralen har (Dnr 2583/5723/2008, 18.12 2008) godkänt fiskekontrollplanen för Jakobstads
havsområde för perioden 2008 – 2017.
-Te-centralen har förbjudit mete, pilke och spöfiske i Mossavattnet tom år 2013 (Dnr 5776/5710/2008)
-TE-centralen har (Dnr 5775/5711/2008) givit tillstånd åt Purmo fiskelag att plantera ut regnbåge, sik
och öring i Mossavattnet
-Västra Finlands miljöcentral har godkänt skogsdikningsplaner (iståndsättningsdikenin) för Kallis by i
Karleby (Dnr LSU-2008-Y-172)
-UPM bjöd på traditionell jullunch + föredrag den 17.12 2008 (disponent och ordförande deltog)
-Västra Finlands miljötillståndsverk kungör under tiden 10.12 2008 – 9.1 2009 att besvär har framförts
gentemot Mantelan Turve i Kortesjärvi (LSY-2007-7)
-Te centralen kungör under tiden 14.1 – 12.2 2009 kontrollprogrammet för regleringen av den
mellersta sjögruppen i Perho å dör tiden 2009 – 2017 (Dnr 4572/5723/2001)
§ 14 Eventuella övriga ärenden
Te-centralen har meddelat att de gör upp en ny plan för fiskerivårdsavgiften i Larsmo – Öjasjön, och
inbegär fiskeområdets idéer på nytt (förutom övervakning, gösplantering, sikromtagning och
hemsidor). Fiskeområdet initierar ett lakromtagnings- kläcknings projekt. Ett försök till samarbete
med Öja fiskelag och kläckningsanläggningen i Öja skola skall starta upp som ett pilot projekt.
§ 15 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 20.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
signaturer

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrker

Norra svenska fiskeområde
STYRELSEN
ÄRENDE SIDA 1 (4)
Paragraf
§ 1 - § 10
Mötesdatum 24.3 2009

§ 1

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Sven Fagerholm

§ 2

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört

§ 3 Val av två protokolljusterare för mötet
P-H Nylund och Leif Rönnbacka valdes till protokolljusterare
§4

Förberedelser inför årsstämman.
Beslut om tid, plats och program för fiskeområdets årsstämma 2009.
I tur av att avgå från styrelsen år 2009 är Roland Semskar, Kalle Holmberg och Bengt Witick
Beslut: Stämman hålls i Karleby 28 april 2009

§5

Verksamhetsberättelse för 2008.
Förslag: Förslaget till verksamhetsberättelse (bilaga 1) godkänns och förs vidare till
årsstämman
Beslut: Verksamhetsberättelsen framläggs för stämman

§6

Bokslut för år 2008
Förslag: Bokslutet (bilaga 2) godkänns, undertecknas och förs vidare till stämman
Beslut: Bokslutet undertecknades och framläggs för stämman

§7

Verksamhetsplan och budget för 2009.
Förslag: Förslaget till verksamhetsplan (bilaga 4) och budget (bilaga 5) godkänns och förs
vidare till årsstämman
Beslut: Verksamhetsplanen och budgeten gicks igenom och framläggs för stämman

§8

Fortsatt vädjan om frivillig medlemsavgift för medlemsorganisationerna för 2009
I samband med medlemscirkulär 1/ 2009 vädjades om att 10 % av fiskelagens ersättningar till
vattenägarna och spinnfiskepengar skulle stanna i fiskeområdet som medlemsavgift.
Beslut: Styrelsen föreslår för stämman att 10 % av de inkomna medlen för år 2009 stannar
i fiskeområdet.

§9

Disponentens semester 2009
Disponenten anhåller om semester under tiden 1.7 – 5.8 2009 (30 dagar, enl. AKTA)
Beslut: Disponentens semester är 1.7 – 5.8 2009

§ 10 Disponentens anhållan om tjänsteledighet (under vissa förutsättningar)
Disponenten anhåller om tjänsteledigt utan lön under tiden 15 – 30.6 samt 6 – 19.8 2009
förutsatt att fiskeområdet inte får ett uppdrag att kontrollera fiskens uppstigning i fiskleden i Öja
(då blir det ingen tjänsteledighet!)
Beslut: Tjänsteledighet utan lön beviljas disponenten för tiden 15.6 – 30.6 samt 6 – 19.8 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas

Protokollet framlagt till

Utdragets riktighet

signaturer

STYRELSEN/ ÄRENDE SIDA 2 (3)
Paragraf
§ 11 - 14
Mötesdatum 24.3 2009

påseende

bestyrker

§ 11 EU-Projektet ”Skötsel och användningsplan för Karleby skärgård”
Fiskeområdet är kallat till ett möte angående uppgörande av skötsel och användningsplan för Karleby
skärgård den 31.3 2009. Före mötet bör en representant för intressegrupperna i området utses.
Beslut: Disponenten utsågs till representant, och far på mötet den 31.3 2009
§ 12 Anmälningsärenden
Fiskeområdet har anfört påpekanden och yrkanden angående den kungjorda planen för fiskerikontroll i
havet utanför Karleby (bilaga a)
Fiskeområdet har anfört påpekanden och yrkanden angående den kungjorda planen för fiskerikontroll i
Perho å (bilaga b)
Fiskeområdet har anfört påpekanden och yrkanden angående torvtäkt i Pyymaanneva, Saapasneva och
Isosaapasneva i Kronoby ås tillrinningsområde (bilaga c)
Fiskeområdet har anfört påpekanden om utkastet till förvaltningsplan för Kumo älv-Skärgårdshavet- Bottenhavets vattenförvaltningsområde (bilaga d)
Västra Finlands miljöcentral har skickat kungörelsen över AB Fiskbodens miljötillståndsansökan.
Ansökan finns till påseende t.o.m.15.4 2009 (LSU 2007-Y-796)
Västra Finlands miljöcentral har i ett brev 3.2 2009 (LSU-2008-Y-690) tillkännagivit
vattenskyddsplanen och dikningsplanen för Lakas dikesrensningsföretag i Nedervetil
Västra Finlands miljöcentral har i ett brev 10.2 2009 (LSU-2009 Y-104) tillkännagivit
vattenskyddsplanen, dikningsplan samt dikningskartor för en iståndsättningsdikning i Nederpurmo.
Västra Finlands miljöcentral har godkänt samkontrollprogrammet för Esse å, Kronoby å och Purmo å
för åren 2008 – 2012. LSY-2002-Y-1223(121)
Västra Finlands miljöcentral har den 13.2 2009 meddelat att skötsel- och användningsplanen för
Larsmo skärgård är färdig
§ 13 Gösens fredning i lektid i Larsmo-Öjasjön.
Handlingar om beslutsförberedelser om fredning av gösen i lektid kungörs i Officiella Tidningen samt
på fiskeområdets officiella anslagstavla i Larsmo under tiden 24.3 – 24.4 2009.
Beslut: Styrelsen för ärendet vidare till beslut på fiskeområdets årsstämma
§ 14 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 20.15

----------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
signaturer

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet

Norra svenska fiskeområde
STYRELSEN
ÄRENDE SIDA 1 (4)
Paragraf
§1 - §6
Mötesdatum 8.10 2009

§ 1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Sven Fagerholm

§ 2

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört

§ 3

Val av två protokolljusterare för mötet.
Beslut: Lars Sundström och Jens- Ole Hedman valdes till protokolljusterare

§4

Te-centralens anslag för fiskeområdesverksamheten år 2009
Norra Svenska Fiskeområdet har beviljats 8 396,50 € för verksamheten år 2009 (Dnr
607/3170/2009)
Förslag. Antecknas för kännedom
Beslut: Antecknades för kännedom

§5

Te-centralens anslag för befrämjande av fiskerihushållning 2009.
Te-centralen har beviljat 1 500 € för projektet Övervakning och information; 500 € för projekt
Övervakning, information och upplysning och 500 € för projekt Öka fiske i Nedervetil
NSF-arbetsgruppen har behandlat ärendet på sitt möte den 19.5 2009. Enligt arbetsgruppens
Beslut fördelas pengarna enligt följande: Vestersundsby fiskelag: 500 €, Eugmo fiskelag 500 €;
Nedervetil fiskargille 500 € + 500 € Norra svenska fiskeområdet 500 € (se bifogat PM från
arbetsgruppens möte)
Förslag. Antecknas för kännedom
Beslut: Antecknades för kännedom

§6

Te-centralens utbetalning av ersättning till vattenområdets ägare 2009
Te-centralen har beslutat om utbetalning av 10 358 € som ersättning till vattenområdets ägare
(Dnr: 1485/3171/2009)
Förslag. Antecknas för kännedom
Beslut: Antecknades för kännedom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
signaturer

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrker

STYRELSEN/
ÄRENDE SIDA 2 (4)
Paragraf
§ 7 - 10
Mötesdatum 8.10 2009

§7

Miljötillståndsverket har givit beslut om fiskeriekonomisk restaurering av forsarna i
Terjärv (LSY-2008-Y-50)
Miljötillståndet har beviljats. Fiskeområdet står som tillståndsinnehavare. Arbetet skall
Påbörjas inom tre år, efter att beslutet vunnit laga kraft. Fiskeområdet, de berörda fiskelagen
och Kronoby kommun bör söka finansiering för projektet. Kostnadsberäkningen enligt planen
uppgår till 36.000 €. TE-centralen kan bevilja drygt hälften av detta.
Enligt beslut från miljönämnden (27.8 2009, § 56) i Kronoby finns 3 000 € för ändamålet.
Pengarna borde fås från Kronoby till fiskeområdet i år. Terjärv fiskelag har meddelat att de är
med i projektet för 2 500 € (mejl till fiskeområdet den 18.9 2009)
Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet:
Beslut: En arbetsgrupp bildas. Från fiskeområdet ingår NSF-arbetsgruppen. Brev skickas till
TE-centralen, miljönämnden i Kronoby samt Terjärv fiskelag om att de skall utse
representanter i denna arbetsgrupp. Ett särskilt konto för restaureringen öppnas i
Andelsbanken.
Birthe Wistbacka och Sven Fagerholm har teckningsrätt i detta konto.

§8

Fiskeområdesdagar anordnas i Vasa den 10-11 november 2009
De årligen återkommande svenskspråkiga fiskeområdesdagarna anordnas i år i Vasa den 1112.11. Disponenten är kallad som föredragshållare. Det finns nu möjlighet för flere av våra
Styrelsemedlemmar, att delta i dagarna. Programmet som bilaga (1)
Beslut: P-H Nylund (dag I) och Birthe Wistbacka deltar i fiskeområdesdagarna

§9

Projekt ”7-broars skärgård och södra Lapplands fisketurism”
Fiskeområdet har kallts in i styrgruppen för EU-projektet, vars målsättning är att lyfta fram och
befrämja fisket, främst sportfisket. Från fiskeområdet medverkar H-P Nylund och B Wistbacka
i ledningsgruppen. Den främsta målsättningen för tillfället är att utveckla kartor över området,
som dels kan sättas på nätet, och dels även tryckas upp till broschyrer. Detta skall vara färdigt
inför nästa fiske- och turist säsong 2010. Projektgruppen träffades i Sverige (Vilhelmina,
Åsele, Dorotea den 20-21.8 2009.
Förslag: Pher-Håkan och Birthe berättar mera om projektet. NSF-arbetsgruppen föreslår att
Birthes, Dans och Pher-Håkans deltagaravgifter i Sverigeresan (50 €/pers) betalas av
fiskeområdet.
Beslut: Beslöts enligt förslaget. Fiskeområdets fortsätter att aktivt delta i detta projekt

§ 10

Offertrunda om provfiske i Öja nya fiskled
Fiskeområdet fick en offertförfrågan om provfiske i Öja fiskled (Bågast) från Öjasjöns
regleringsbolag. Provfisket skulle gälla hösten 2009, våren 2010 och sommaren 2010 (+option
för hösten 2010). NSF-arbetsgruppen behandlade disponentens förslag till offert den 13.8 (PM
i bilaga) Priset för provfisket var totalt 30.000 € (moms 0 %).
Regleringsbolaget svarade den 28.8 2009 att de hade valt Pöyry Environment OY.
Förslag: Antecknas tyvärr för kännedom
Beslut: Antecknades för kännedom
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
signaturer

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrker

Norra svenska; STYRELSEN/
ÄRENDE SIDA 3 (4)
Paragraf
§ 11 -14
Mötesdatum 8.10 2009

§ 11

Fiskeövervakningen 2009
Fiskeövervakare Anders Enbär har lämnat in rapport och räkning över sina övervakningsuppdrag per den 31.7 2009 (30 ½ timme; 346 km med bil; 130 km med båt)
Förslag: Styrelsen godkänner räkningen
Beslut: Beslöts enligt förslaget

§ 12 Disponentens arbetstid
Fr.o.m 1.9 2008 har disponentens arbetstid varit 24 h/vecka. Enligt styrelsebeslutet från den 8.4
2008, skulle arbetstiden ses över, om den ekonomiska situationen förvärrades inom
fiskeområdet. P.g.a uteblivna uppdrag, bör detta göras nu.
Förslag: Disponentens arbetstid återgår fr.o.m. 1.10 2009 till att vara 20 h/vecka.
Beslut: Beslöts enligt förslaget
§ 13 Anhållan om deltagande i kurs
Disponenten anhåller om att få delta i Vilt- och fiskeriforskningens forskningsdagar i Rovaniemi
Den 17-18.11 2009. Årets tema är ”De utbyggda vattendragens framtid, med särskild betoning
på återhämtning av vandringsfiskarna (programmet som bil.3) Kostnaden skulle uppgå till
summan : 155 € (deltagaravgift) + 104,10 € (tågbiljetter) + 45 € (övernattning) / 2 (ansöker
även från Nykarleby f-o)= 152,05 €
Beslut: Disponenten får fara på kursen i Rovaniemi den 17 – 18.11 2009 (152,05 €)
§ 14

Anmälningsärenden:
TE-centralen har godkänt den fiskeriekonomiska samkontrollen för havsområdet utanför
Karleby (826/5723/2008)
TE-centralen har godkänt en dispositionsplan för UPM-Kymmene OY:s och Öjasjöns
regleringsbolags fiskerihushållningsavgifter för åren 2009 – 2013 (1839/5722/2009)
TE-centralen har godkänt ett fiskeriekonomiskt kontrollprogram för sjögruppen i Perho ås
Mellersta del för åren 2009 – 2017 (4572/5723/2001)
Västra Finlands miljötillståndsverk har beviljat Eugmo bys delägarlag miljötillstånd att
Restaurera Hermanssundet i Eugmo, Larsmo. /LSY-2007 – Y 262)
Fiskeområdet ingår i samarbetsgruppen för uppgörande av skötsel och användningsplan för
Karleby skärgård. Möte nr I hölls den 31.3 2009. Disponenten deltog
Delegationen för Esse, Purmo m.fl. åar hade möte i Vetil den 27.5 2009. Disponenten deltog
Perho å delegationen hade möte i Karleby den 5.6 2009. Vice-ordförande P-H Nylund deltog
Förberedande mötet för detta delegationsmöte hölls den 15.4 2009 i Karleby. Disponenten
deltog
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
signaturer

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrker

Norra svenska; STYRELSEN/
ÄRENDE SIDA 4 (4)
Paragraf
§ 14- 16
Mötesdatum 8.10 2009

§ 14

Anmälningsärenden: (forts..)
Österbottens Fiskarförbund höll vårmöte den21.4 2009. Ingen deltog från fiskeområdet
A-R Turve har ansökt om miljötillstånd för torvproduktion i Kauhajärvenneva i Kauhava och
Pedersöre. Tiden för påpekanden gick ut 14.4 2009. Fiskeområdet kunde inte delta i ärendet
pga tidsbrist (LSY-2008-Y-153)
Mantelan Turve Oy ansöker om miljötillstånd för torvproduktion för Råmossen och Salonneva
I Kauhava och Pedersöre. Tiden för påpekanden gick ut 18.5 2009. Fiskeområdet kunde inte
delta i ärendet pga tidsbrist (LSY-2008-Y-167)
Den 26.8 2009 anordnades den nationella fiskedagen. Österbottens fiskareförbund + Bosund
fiskehamn höll i trådarna i Larsmo. Fiskeområdets material från hemsidan
www.norrasvenska.fi delades ut bland ca 120 skolelever.
Jord- och skogsbruksministeriet begär fiskeområdets utlåtande om den nationella rapporten om
Möjligheterna, att minska olägenheterna av sura sulfatjordar. Tiden för detta utgick den 31.8
2009. Fiskeområdet kunde inte delta i ärendet pga tidsbrist (MMM018:00/2008)
Gösyngel har utplanterats i Larsmo-Öjasjön den 18.9 2009. (21.200 st medmedellängden 7,5
cm)
7 broars Skärgård har ordnat möten med fiskelag och fiskargillen inom området. Diskussioner
Har förts om delägarlagsgränser och den kommande sportfiske-broschyren. Möten har hållits i
Larsmo (16.9), i Kronoby (den 23.9), i Pedersöre (den 24.9) samt i Jakobstad (den 30.9). Möte
kommer ännu att hålla i Karleby (den 7.10)
TE-centralen har den 9.9 2009 givit tillstånd åt Över-Nederlappfors fiskelag (4024/5711/2009)
att plantera ut gös i Huvudsjön. Tillståndet är i kraft t.o.m. utgången av år 2013.
Disponenten har blivit kallad till styrgruppen för projektet ”Bra avlopp i Larsmo”. Projekts mål
är att merparten av alla fastighetsägare i Eugmo, skall få tillgång till en planering av avloppssystem till sitt hus. Första mötet hålls den 9.10 2009

§ 15 Övriga ärenden
Ordförande Fagerholm redogjorde för den nuvarande ekonomiska situationen. Den ser kärv ut.
Man befarar att pengarna inte kommer att räcka ända tills stadsbidraget kommer på vårvintern
2010.
§ 16 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 20:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
signaturer
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bestyrker

