Norra svenska fiskeområde
STYRELSEN
ÄRENDE SIDA 1 (4)
Paragraf
§1 - §7
Mötesdatum 27.1 2010

§ 1

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Fagerholm

§ 2

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört

§ 3

Val av två protokolljusterare för mötet.
Beslut: Roland Semskar och Leif Rönnbacka valdes till protokolljusterare

§ 4

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2010
NSF-arbetsgruppen utarbetar förslag till ansökan om verksamhetsbidrag för 2010
Beslut: Fiskeområdet ansöker om 10 000 € i verksamhetsbidrag från Ely-centralen

§ 5

Förordande av ansökningar om anslag för befrämjande av fiskerihushållning för 2010.
NSF-arbetsgruppen utarbetar förslag till förordande av ansökningar
Beslut: 6 st ansökningar, för en summa av totalt 7 856 € gicks igenom. Fiskeområdet
ansöker om detta till Ely-centralen (bilaga 1)

§6

Spinnfiskepengar år 2009
Te-centralens beslut om fördelning av spinnfiskepengarna för år 2009 har inkommit
(Dnr 5220/3171/2009). Norra Svenska Fiskeområdets andel av spinnfiskepengarna uppgår
till 17,78 %. Detta betyder i euro 26 816,70 € (år 2008: 26 139,10 €). Fördelningen inom
fiskeområdet, enligt beslutet från stämman 2009, finns i bilaga 2. Pengarna delades ut enligt
bilagan, i december -09.
Beslut: Antecknades för kännedom

§7

Muddring av farled in till Jakobstad (LSY-2009-203)
Sjöfartsverket ansöker om miljötillstånd för muddring av Jakobstads farled och hamn samt för
deponering av muddermassor och ändring av befintlig farled, samt att för inleda arbetena
innan beslutet vunnit laga kraft.
Farleden skall fördjupas från 9 m till 11 m och breddas från 90 m till 120 m. Massorna uppgår
till ca 1,5 miljoner kubikmeter, och skall deponeras på fyllningsplatser i Jakobstads hamn och i
hamnen i Karleby, på Granatön i Karleby samt i havet väster om Kallan på 30 m:s djup.
Förslag: Disponentens förslag till påpekanden och yrkanden delas ut före mötet.
Beslut: Styrelsen diskuterade och kompletterade disponentens förslag. Disponenten
färdigställer skrivelsen och skickar in den före 1.2 2010 kl 16.
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STYRELSEN ÄRENDE SIDA 2(4)
Paragraf
§ 8 - 12
Mötesdatum 27.1 2010

§ 8 Djuphamn- och kajbyggnationer i Karleby (LSY-2009-253; LSY-2009-Y-254)
Affärsverket Karleby Hamn ansökte om tillstånd för byggande/förlängning av kaj, muddring och
uppfyllande av vattenområde vid Karleby djuphamn och Silverstensbukten. Muddermassorna
hade estimerats till 340 000 m3 + 40 000 m3, och skulle användas som byggnadsmaterial för kajkonstruktioner. Arbetstekniken enligt ansökan skulle användas var BAT (bästa tillgängliga teknik)
och arbetet skulle kontrolleras via olika vattenprovtagningsprogram. Ansökan var framlagd till
påseende under tiden 14.12 2009 – 13.1 2010
Beslut: Antecknas för kännedom.
§ 9 Disponentens permittering
Disponenten var permitterad under tiden 15.12 - 14.1 2010, pga fiskeområdets skrala ekonomi.
Beslut: Antecknas för kännedom.
§ 10 Förvaltningsdomstolens beslut om Alholmens Kraft
Förvaltningsdomstolen har den 8.10 2009 samt den 22.12 2009 givit beslut om besvären
angående Alholmens Krafts miljötillstånd och Alholmens Krafts kylvattenutsläpp. Enligt dessa
beslut kommer fiskevårdsavgiften för AK att kvarstå på 2 552 €/år och fiskmängderna i brunnen
vid kylvattenintaget att måsta kvantifieras och artbestämmas. De övriga ersättningsfrågorna för
fiskeriskador på havsområdet hänskjuts till den kommande översynen av tillståndsvillkor för
Alholmens Kraft, som skall ske före mars 2011
Beslut: Antecknas för kännedom.
§ 11 Miljötillståndsverkets beslut om översynen av tillståndsvillkoren för Larsmo-Öjsjön
(LSY- 2006-Y 217) (www.norrasvenska.fi/larsmosjon)
Nya tillståndsvillkor som införts är bl.a. villkor för sk ”undantagsavtappning” när pH vis Åminne
vattenverk understiger pH 5,2; regler för fiskvägarnas öppethållanden om vattenståndet är
under +10 cm och tillsättande av ansvarsperson för regleringen. Med de nya tillståndsvillkoren
kommer förhoppningsvis situationen för sjöns fiskeriekonomi att bli bättre.
Beslut: Antecknas för kännedom.
§ 12 Seminarium för fiskare, - ”från Rosk till Fyrk”
Ett seminarium för intresserade av att hitta möjligheter för nyttoanvändning av ”skräpfisk”
anordnas i Karleby den 29.01 2010 (bilaga 3)
Ett EU projekt, vars målsättning är att hitta användningsmöjligheter för skräpfisk från området
Jakobstad – Kalajoki har gått, under tiden 1.9 -31.12 2009. Disponenten har suttit som fiskeområdesrepresentant i styrgruppen (2 möten under hösten). Projektet avslutas i samband med
seminariet. Under dagen kommer projektets resultat att presenteras. Dagen är öppen för alla,
men man bör anmäla sig på förhand. Disponenten har anmält 3 – 4 från fiskeområdet.
Beslut: Disponenten anmäler Dan Wikström, P-H Nylund, Kalle Holmberg och sig själv till mötet
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STYRELSEN ÄRENDE SIDA 3(4)
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Mötesdatum 27.1 2010

§ 13 Romtagning och kläckning av lakyngel för Larsmo-Öjasjön
På januari mötet 2008 beslöt fiskeområdet att söka om pengar för romtagning och kläckning
av lake från Larsmosjön. I januari 2009 sattes rubriken in i planen användandet av fiskerihushållningsavgiften för Larsmo-Öjasjön.
Romtagningsprojektet startar denna säsong. Målsättningen är att få 5 – 10 liter rom från sjön.
Beslut: Roland Semskar (m.fl) och disponenten involveras i projektet, som förväntas
kulminera i befruktning av honor i slutet av februari

§ 14 Anmälningsärenden:
Öja fiskelags ställningstagande och yrkanden angående skogsdikningar i Öja. Västra Finlands miljöcentrals begäran om utlåtanden p.g.a. detta av skogsföringen Österbotten. (angående planerade
dikningar i alunjordar och i Naturaområden)
Te-centalens beslut (18.12 2009) om godkännande av samkontrollplan för havsområdet utanför
Jakobstad åren 2008 – 2017.
Västra Finlands miljöcentrals beslut (7.12 2009) om samkontrollprogrammet för havsområdet utanför
Karleby under åren 2009 - 2015
Uppskjutande av tidtabellen för ETUF- projektet ”Skötsel och användningsplan för Karleby skärgård”
Jaana Höglund (VFMC) meddelar att projektets förverkligande förskjuts till år 2010 (4.1 2010)
Statsrådet meddelar att det godkänt vattenförvaltningsplanerna t.o.m 2010 (LSU-2009-R-85)
Ansökan om miljötillstånd för Ahmaneva torvproduktionsområde, Karleby (LSU-2009-Y 102) Ansökan
till påseende 16.12 – 16.11 2009. Inga åtgärder vidtagna, - pga tidsbrist.
Västra Finlands miljötillståndsvek. Beslut gälland torvproduktion på Råmossen och Saloneva (Purmo
ås tillrinningsområde) (LSY-2008 –Y 167)
Möten med EU-projektet Fritidsfiskeprojekt med 7 Broars skärgård (16.9; 23.9; 24.9; 8.10).
Disponenten deltog
TE-centralen har givit Pöyry Environmental Oy tillstånd att provfiska i Bågast fiskled i Öja under
perioden 2009 – 2010.
Centralförbundet för fiskerihushållning anordnar nationella fiskeområdesdagar på m/s Mariella under
tiden 15 – 17.2 2010
De svenskspråkiga fiskeområdesdagarna anordnades i Vasa den 11 – 12 november 2009.
Disponenten deltog
Den österbottniska fiskeområdesdagen anordnades av Norra Kvarkens f-o på Norrvalla i Vörå den 1.1
2009. Dagen var intressant med många givande föredrag. Disponenten och ordförande deltog
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Mötesdatum 27.1 2010

§ 14 Anmälningsärenden (forts…)
Österbottens fiskarförbund höll höstmöte den18.11 2009. Ingen deltog från fiskeområdet
Österbottens vattenskyddsförening höll höstmöte den 30.11 2009. Ingen deltog från fiskeområdet.
UPM-kymmene OYj bjöd på traditionell jullunch + föredrag den 14.12 2009.
disponent deltog

Ordförande och

Meddelande från f.d. miljöcentralen och Te-centralen: Statens nya regionförvaltning, där de båda
organisationerna ingår, heter numera närings- trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen)
Beslut: Antecknas för kännedom.

§ 15 Ansökan om tjänsteledighet utan lön
Disponenten anhåller om tjänsteledighet utan lön under tiden 15 – 28.2 2010. Motivet är att få sköta
andra uppdrag av personlig art (bilaga 4)
Beslut: Disponentens ansökan om tjänsteledighet godkändes

§ 16 Fiskleden i Gertruds
Sune Häggman har uppmärksammat fiskeområdet om ett problem i Gertruds fiskled.
Vattenströmmen håller på och ”äter upp” Sunes strankant/gräsmatta. Problemet har pågått en
längre tid och förvärrats år från år.
Beslut: Fiskeområdet undersöker saken närmare. En plan för försärkning/stensättning av
strandpartiet bör utarbetas.

§ 17 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 20.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
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Norra svenska fiskeområde
STYRELSEN
ÄRENDE SIDA 1 (4)
Paragraf
§1 - §9
Mötesdatum 25.3 2010

§ 1

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Sven Fagerholm

§ 2

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört

§ 3 Val av två protokolljusterare för mötet
Jens-Ole Hedman och Karl-Erik Holmberg valdes till protokolljusterare
§4

Förberedelser inför årsstämman.
Beslut om tid, plats och program för fiskeområdets årsstämma 2010.
I tur av att avgå från styrelsen år 2010 är Leif Rönnbacka, Per-Håkan Nylund, Nils-Håkan
Nygård
Förslag: Stämman hålls i Larsmo i slutet av april
Beslut: Stämman hålls i Larsmo den 27.4 2010 kl 19. Kaffe kl 18:30

§5

Verksamhetsberättelse för 2009.
Förslag: Förslaget till verksamhetsberättelse (bilaga 1) godkänns och förs vidare till
årsstämman
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och förs till stämman

§6

Bokslut för år 2009
Förslag: Bokslutet (delas ut på mötet!) godkänns, undertecknas och förs vidare till stämman
Beslut: Bokslutet, - som visar ett underskott på - 1 427,04 €, - godkändes, undertecknades och
förs vidare till stämman.

§7

Verksamhetsplan och budget för 2010.
Förslag: Förslaget till verksamhetsplan (bilaga 2) och budget (bilaga 3) godkänns och förs
vidare till årsstämman
Beslut: Förslaget till verksamhetsplan och budgeten godkändes med smärre tillägg. Dessa
dokument förs vidare till stämman.

§8

Fortsatt vädjan om frivillig medlemsavgift för medlemsorganisationerna för 2009
I samband med medlemscirkulär 1/ 2010 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 2010
Disponenten anhåller om semester under tiden 14.6 – 5.8 2010 (38 vardagar, enl. AKTA, - 15
tjänsteår på fiskeområdet passerades den 1.9 2009)
Beslut: Disponenten tar semester under tiden 14.6 – 5.8 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterarnas
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STYRELSEN/ ÄRENDE SIDA 2 (3)
Paragraf
§ 10
Mötesdatum 25.3 2010

§ 10 Genomgång av kriterierna för spinnfiskepengarnas fördelning inför årsstämman
I bilaga 4, på båda sidorna, förslag till nya kriterier för spinnfiskepengarnas
utdelning. Denna nya fördelning grundar sig på samma uträkningar som stämman godkände år
2009, paragraf 15. Som jämförelse finns även fördelningen enligt de gamla kriterierna (som
härstammar från 1999). Som framgår av bilagorna skulle 75 % av medlemsorganisationerna
enligt de nya uträkningarna förlora pengar.
INKLISTRAT ÅRSMÖTESPROTOKOLLET 2009; PARAGRAFTERNA 15 OCH 16:
………………………………………………………………………………………………….
§ 15

Besluta om fördelningen av de medel som tillkommer ägarna av vattenområden, enligt lagen om fiske 91 § 1 mom.
Ersättningarna till vattenområdesägarna för 2009, delas ut enligt resultatet av
Vilt-och fiskeriforskningsinstitutets undersökning ” Suomi kalastaa 2005”, mete- och pimpelfiske (VFFI 2006).
Ersättningarna till vattenägarna för 2009 är 10 358 €
Årsstämman år 2008 gav styrelsen i uppdrag att på basen av befintlig statistik
och i samråd med Österbottens fiskarförbund och TE-centralen göra upp nya
kriterier för utdelningen. Det hittills använda systemet härstammar från1986
Styrelsens förslag: Förslaget till nya kriterier för utdelning av vattenägarersättningen baserar sig på antal fiskare och arealer i de olika delägarlagen.
Dessa två faktorer beaktas lika mycket (50 % o 50 %). Utdelningsförslaget
enligt de nya kriterierna finns i bilaga 6. Från summan 10 358 € subtraheras
först den frivilliga avgiften 10 %
Beslut: Beslöts enhälligt enligt förslaget.

§ 16

Besluta om fördelningen av de för år 2009 inkomna spinnfiskepengarna.
TE centralen kommer att med stöd av 89 a § i lagen om fiske fördela spinnfiskepengarna för år 2009 mellan fiskeområdena. Fiskeområdet skall dela ut
medlen till vattenägarna, med beaktande av spöfiskeansträngningen som
vattenområdet utsätts för.
Fördelningen har sedan 1999 för Norra svenska fiskeområdets del verkställts
på basen av uträkningar av a) antalet fiskare och b) arealen + fisketrycket.
Styrelsens förslag: Från den inkomna summan subtraheras den frivilliga
avgiften 10 %, och sedan delas pengarna ut enligt anvisningarna ovan.
Beslut: Beslöts enligt förslaget. Beslöts att styrelsen ser över kriterierna för
fördelningen av spinnfiskepengarna till nästa årsmöte.

……………………………………………………………………………………………………
Disponentens förslag: Styrelsen föreslår för stämman att kriterierna för fördelningen av
spinnfiskepengarna fortfarande skall gälla enligt de uträkningar som beslöts på årsstämman år 1999.
Beslut: Styrelsens förslag till stämman är att fördelningen av spinnfiskepengarna fortsätter enligt de
kriterier som stämman beslöt år 1999
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Mötesdatum 25.3 2009

§ 11 Anmälningsärenden
UMP-Kymmene Oyj har antagit en offert från fiskeområdet. Uppdraget gäller en översättning av
rapporten Luodonjärven patoamisen merkitys kalaston liikehdintään 1996 – 2008, (50 ss). Summan
för arbetet är 1 700 € + moms
Ely-centralen har godkänt fiskeområdets kontrollprogram för vattenkvaliteten i samband med den
fiskeriekonomiska restaureringen av Kronoby å. Behandlingsavgiften var 220 €. (EPOELY
164/07.00/2010)
Södra Österbottens ELY-central har givit fiskeområdet möjlighet att kommentera en förbättrad
skogsdikningsplan i Öja (EPOELY286/07.00/2010)
EU-projektet Rinnande vatten i Kvarken, - samarbete för bättre vattenvård har haft möte i Vasa den
10.3 2010. Disponenten deltog
Arbetsgruppen för delegationen för Perho å har haft möte i Karleby den 9.3 2010. Disponenten
deltog
Seminariet Minskning av sura sulfatjordars miljörisker (CATERMASS) (Life +-projekt) ordnades av
miljöcentralen den 10.2 2010. Disponenten deltog
Ely-centralen har godkänt kontrollprogrammet för iståndsättningen av Alholmens Krafts torvtäkter
(bl.a. Västermossen i Pedersöre) (EPOELY/263/07.00/2010)
Roland Semskar, Birthe och Ralf Wistbacka befruktade 9 l lakrom den 23.2 2010 i Larsmo. 7,5 l rom
transporterades till Vanhakylä fiskodlingsanstalt, 1,5 l togs till kläckningsanläggningen i Öja.
§ 12 Annonsering om gösfrednig
På årsstämman 2009 beslöts att freda gösen i Larsmo-öjasjön i lektid 15.5 – 15.6 fr.o.m. 2010. Detta
informerades och kungjordes om i samband med årsstämman 2009
Förslag: Fiskeområdet annonserar i ÖT och PS om detta i början av maj. (Keskipohjanmaa?)
Beslut: Annonsering om gösfredning sker i ÖT och PS i början av maj 2010

§ 13 Diskussioner om fortsatt samarbete med 7Broars Skärgård r.f
Turistchef Gunvor Häggman på föreningen 7Broars Skärgård har föreslagit ett fortsatt samarbete
inom utvecklandet av fisketurismen i regionen. Detta skulle ske via ett nytt eventuellt 3-årigt
projektprogram. Norra svenska fiskeområdets mission skulle vara att skapa nätverk, producera
information, kontakta journalister, sprida information om olika evenemang osv. Inom det nuvarande
projektet skall man nu söka finansiering för fortsättningen
Beslut: Styrelsen förhåller sig positivt inställda till det fortsatta samarbetet. Fiskeområdet går med i
det kommande projektet om extern finansiering erhålls för fiskeområdets arbete. Styrelsen tar det
definitiva beslutet om disponentens utökade tjänster och arbetstid, när projektplan och finansiering
är klar.
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§ 14 Lakromstagningen i Larsmosjön
Roland Semskar och Birthe Wistbacka befruktade ca 9 liter lakrom den 23.2 2010. 7,5 liter
fördes till Vanhakylä fiskodling och 1,5 liter togs till Öja, till fiskelagets och skolans odlingsanstalt. Den 15.3 kontrollerade disponenten rommen på plats i Vanhakylä. Till dags dato mår
rommen bra. Planen är att utplantera de nykläckta lakynglen runt Larsmo-Öjasjön i medletslutet på maj
Beslut: Antecknades för kännedom

§ 15 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 20:30
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Norra svenska fiskeområde
STYRELSEN
ÄRENDE SIDA 1 § 2
Paragraf
§ 1 - § 10
Mötesdatum 27.4 2010

§ 1 Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Sven Fagerholm
§ 2 Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört
§3

Val av två protokolljusterare
Roland Semskar och Kalle Holmberg varldes till protokolljusterare

§ 4 Inkomna verksamhetsbidrag 2010
Ely-centralen meddelar att Norra svenska fiskeområdet erhåller 9 605,50 € i verksamhetsbidrag för år 2010 (Dnr 220/3170/2010)
Beslut: Antecknades för kännedom
§ 5 Inkomna vattenägarersättningar 2010
Ely-centralen meddelar att Norra svenska fiskeområdets andel av vattenägar ersättningarna år
2010 är 11807 € (Dnr 1142/3171/2010)
Beslut: Antecknades för kännedom.
§ 6 Inkomna bidrag från momentet befrämjande av fiskerihushålling 2010
Ely-centralen meddelar att Norra svenska fiskeormådet erhåller 800 € för information och
övervakning; 800 € för Underhållande av fiskeplatser och 800 € för ungdomsverksamhet o
ökande av fiskeintresse (Dnr 213/3172/2010) 6 olika organisationer hade ansökt om
sammanlagt 7 865 €, (sammandrag av ansökningarna i bilaga 1)
Förslag: Disponentens förslag till utdelning framgår av bilaga 2.
Beslut: Styrelsen godkände disponentens förslag. Pengarna fördelas enligt följande:
Öja fiskelag:
603 € för projektet: Lek- och yngelbäcken i skolan
Nedervetil fiskargille: 1 197 € för projekten: Övervakning och information (200 €), Underhåll av
fiskeplatser (800 €), ungdomsverksamhet (197 €)
Eugmo bys delägarlag: 200 € för projektet: Övervakning
Larsmo bys delägarlag: 200 € för projektet: Övervakning
Vestersundsby delägarlag: 200 € för projektet: Övervakning
Kållby-Edsevö fiskargille: 0 €
§ 7 Ely-centralen begär anbud av Norra svenska fiskeområdet om en plan över pkt 8) i
dispositionsplanen (småskaliga restaureringar av lekplatser och karteringar) i Larsmo-Öjasjon
samt övervakningen i Larsmo-Öjasjön 2010-2011.
Disponenten har utarbetat en plan för sikyngelkarteringar och genetisk undersökning av sikarna
i Larsmo-Öjasjon för försommaren 2010, samt övervakningsplan för 2010-2011.
Kostnadskalkylen för sikyngelunderökningarna 2010 uppgår till 9 500 € + moms och
övervakningsplanen till 1830 € / år + moms
Beslut: Fiskeområdet skickar disponentens svar + plan till Ely-centralen för 30.4 2010

§ 8 Anmälningsärenden
Österbottens Fiskarförbund r.f. håller vårmöte den 28.4 2010 i Vasa
Österbottens Vattenskyddsförening r.f. har skickat anbudsbegäran om provfiske + yngelkarteringar i
havet utanför Jakobstad för sommaren 2010
Arbetsgruppen för Esse-å delegationen hade möte i Evijärvi den 24.3 2010. Delegationsmötet hålls i
Alajärvi den 26.5 2010

§ 9 Lakromtagningen i Larsmosjön
Från protokoll 15.3 2010:
Roland Semskar och Birthe Wistbacka befruktade ca 9 liter lakrom den 23.2 2010. 7,5 liter
fördes till Vanhakylä fiskodling och 1,5 liter togs till Öja, till fiskelagets och skolans odlingsanstalt.
Den 15.3 kontrollerade disponenten rommen på plats i Vanhakylä. Till dags dato mår rommen bra.
Planen är att utplantera de nykläckta lakynglen runt Larsmo-Öjasjön i medlet -slutet på maj
Status nu:
Meningen var att i maj 2010 plantera ut nykläckta lakyngel i potentiellt goda lakyngelområden (Hudd
et al. 2007). Utsättningen av lakynglen skulle föregås av vattenprovtagning (för surhetskontroll) och
lakyngelskopningar någon dag före utplanteringen. Den 18 april 2010 kom ett meddelande från
Vanhakylä fiskodling, att hela romsatsen håller på att mögla bort. Via kontroller i fält (isen låg kvar i
sjön) och konsultationer med FD Jakob Kjellman insåg vi att ”loppet är kört” för detta år. Det lönade
sig inte att sätta ut den lilla del av rommen, som ännu inte möglat eller de små yngel som, -enligt
uppgift från Vanhakylä, - nästan börjat kläckas. Vinterförhållandena i sjön gjorde att rommen/ynglen
inte skulle ha överlevt
Lakprojektet (ny lakromtagning och utplantering enligt ett nytt utplanteringsprogram 2011) bör
skjutas upp till nästa år. Det är dock absolut nödvändigt att ta reda på orsakerna till mögelproblemet i
fiskodlingen inför och innan nästa säsong.
Beslut: Antecknades för kännedom

§ 10 Mötet avslutas
Mötet avslutades
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Norra svenska fiskeområde
STYRELSEN
ÄRENDE SIDA 1 § 2
Paragraf
§ 1 - § 10
Mötesdatum 27.4 2010

§ 1 Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande Sven Fagerholm
§ 2 Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört
§3

Val av två protokolljusterare
Roland Semskar och Kalle Holmberg varldes till protokolljusterare

§ 4 Inkomna verksamhetsbidrag 2010
Ely-centralen meddelar att Norra svenska fiskeområdet erhåller 9 605,50 € i verksamhetsbidrag för år 2010 (Dnr 220/3170/2010)
Beslut: Antecknades för kännedom
§ 5 Inkomna vattenägarersättningar 2010
Ely-centralen meddelar att Norra svenska fiskeområdets andel av vattenägar ersättningarna år
2010 är 11807 € (Dnr 1142/3171/2010)
Beslut: Antecknades för kännedom.
§ 6 Inkomna bidrag från momentet befrämjande av fiskerihushålling 2010
Ely-centralen meddelar att Norra svenska fiskeormådet erhåller 800 € för information och
övervakning; 800 € för Underhållande av fiskeplatser och 800 € för ungdomsverksamhet o
ökande av fiskeintresse (Dnr 213/3172/2010) 6 olika organisationer hade ansökt om
sammanlagt 7 865 €, (sammandrag av ansökningarna i bilaga 1)
Förslag: Disponentens förslag till utdelning framgår av bilaga 2.
Beslut: Styrelsen godkände disponentens förslag. Pengarna fördelas enligt följande:
Öja fiskelag:
603 € för projektet: Lek- och yngelbäcken i skolan
Nedervetil fiskargille: 1 197 € för projekten: Övervakning och information (200 €), Underhåll av
fiskeplatser (800 €), ungdomsverksamhet (197 €)
Eugmo bys delägarlag: 200 € för projektet: Övervakning
Larsmo bys delägarlag: 200 € för projektet: Övervakning
Vestersundsby delägarlag: 200 € för projektet: Övervakning
Kållby-Edsevö fiskargille: 0 €
§ 7 Ely-centralen begär anbud av Norra svenska fiskeområdet om en plan över pkt 8) i
dispositionsplanen (småskaliga restaureringar av lekplatser och karteringar) i Larsmo-Öjasjon
samt övervakningen i Larsmo-Öjasjön 2010-2011.
Disponenten har utarbetat en plan för sikyngelkarteringar och genetisk undersökning av sikarna
i Larsmo-Öjasjon för försommaren 2010, samt övervakningsplan för 2010-2011.
Kostnadskalkylen för sikyngelunderökningarna 2010 uppgår till 9 500 € + moms och
övervakningsplanen till 1830 € / år + moms
Beslut: Fiskeområdet skickar disponentens svar + plan till Ely-centralen för 30.4 2010

§ 8 Anmälningsärenden
Österbottens Fiskarförbund r.f. håller vårmöte den 28.4 2010 i Vasa
Österbottens Vattenskyddsförening r.f. har skickat anbudsbegäran om provfiske + yngelkarteringar i
havet utanför Jakobstad för sommaren 2010
Arbetsgruppen för Esse-å delegationen hade möte i Evijärvi den 24.3 2010. Delegationsmötet hålls i
Alajärvi den 26.5 2010

§ 9 Lakromtagningen i Larsmosjön
Från protokoll 15.3 2010:
Roland Semskar och Birthe Wistbacka befruktade ca 9 liter lakrom den 23.2 2010. 7,5 liter
fördes till Vanhakylä fiskodling och 1,5 liter togs till Öja, till fiskelagets och skolans odlingsanstalt.
Den 15.3 kontrollerade disponenten rommen på plats i Vanhakylä. Till dags dato mår rommen bra.
Planen är att utplantera de nykläckta lakynglen runt Larsmo-Öjasjön i medlet -slutet på maj
Status nu:
Meningen var att i maj 2010 plantera ut nykläckta lakyngel i potentiellt goda lakyngelområden (Hudd
et al. 2007). Utsättningen av lakynglen skulle föregås av vattenprovtagning (för surhetskontroll) och
lakyngelskopningar någon dag före utplanteringen. Den 18 april 2010 kom ett meddelande från
Vanhakylä fiskodling, att hela romsatsen håller på att mögla bort. Via kontroller i fält (isen låg kvar i
sjön) och konsultationer med FD Jakob Kjellman insåg vi att ”loppet är kört” för detta år. Det lönade
sig inte att sätta ut den lilla del av rommen, som ännu inte möglat eller de små yngel som, -enligt
uppgift från Vanhakylä, - nästan börjat kläckas. Vinterförhållandena i sjön gjorde att rommen/ynglen
inte skulle ha överlevt
Lakprojektet (ny lakromtagning och utplantering enligt ett nytt utplanteringsprogram 2011) bör
skjutas upp till nästa år. Det är dock absolut nödvändigt att ta reda på orsakerna till mögelproblemet i
fiskodlingen inför och innan nästa säsong.
Beslut: Antecknades för kännedom

§ 10 Mötet avslutas
Mötet avslutades
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