V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r år 2009
Styrelsen : Efter fiskeområdets stämma i Karleby den 28.4 2009, där 15 delegater och 6 övriga närvarande
deltog, består styrelsen av följande personer:
Sven Fagerholm, ordförande
Per-Håkan Nylund, vice-ordförande
Leif Rönnbacka
Nils-Håkan Nygård
Jens-Ole Hedman
Dan Wikström
Karl-Erik Holmberg
Roland Semskar
Lars Sundström

------------------------------------------------------------------------------------------------Styrelsen har sammankommit tre gånger under året och besluten har antecknats i sammanlagt 45 paragrafer.
På årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden samt beslöts om att fred gösen i lektid (15.5 – 15.6) i LarsmoÖjasjön. Beslutet träder i kraft fr.o.m. 1.1 2010.
Vid styrelsemötet den 28 januari beslöts bl.a
-att ansöka om 10.000 € för verksamheten för år 2009
-att förorda 6 st projektansökningar för sammanlagt 10 128 € från momentet Befrämjande av fiskerihushållning
(vilket resulterade i 4 projekt och 2 500 € några mån. senare)
-att förlänga avtalet med fiskeområdets fiskeövervakare med ett år
-att förbereda ansökningen om gösfredning till årsmötet
-att inte föra ärendet, som inkommit via Österbottens Fiskarförbund r.f., som handlar om att fiskeområdet skulle
vidtala medlemsorganisationerna om, att via avtal överlåta rätten att sälja tillstånd för fiskeguider, åt
fiskeområdet, till årsstämman
Den 23 mars
-förbereddes ärenden till årsstämman
Den 8 oktober beslöts bl.a.
-att ta emot de beviljade 8 396,50 € för verksamheten 2009 (8 395 € år 2008)
-att ta emot inkomna 10 358 € i vattenägarersättning och fördela dem
-att bilda en arbetsgrupp för restaureringen av Kronoby å, samt att öppna ett bankkonto för projektet
-att förkorta disponentens veckoarbetstid med 4 timmar (till 20 h/vecka)
-att aktivt fortsätta delta i det EU-stödda Sportfiskeprojektet tillsammans med 7Broars skärgård.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cirkulär till medlemsorganisationerna
1 st cirkulär har skrivits till medlemsorganisationerna under året ( jan.).
Dessutom har 1 st brev med delgivning om beslut om utdelning av pengar från momentet befrämjande av
fiskerihushållning skickats till berörda fiskelag
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NSF arbetsgruppen
Styrelsens arbetsgrupp, bestående av ordförande, viceordförande och disponent har sammankommit 3 gånger
under året; - den 28.1, den 19.5 samt den 13.8 2009.
Arbetsgruppen förbereder styrelsens sammankomster och tar ställning till mindre och/eller brådskande löpande
ärenden. PM från arbetsgruppens möten delges vid följande styrelsemöte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samarbetsgrupper och projekt
Fiskeområdet deltog under året i följande EU-finansierade projekt
-

7 Broars Skärgård och södra Lapplands fiskeprojekt är ett samarbete mellan 7 Broars Skärgård och Åsele,
Dorotea och Vilhelmina kommuner i Sverige. Syftet är att utveckla ett samarbets- och erfarenhetsutbyte
inom fisketurism, mellan 7 Broars Skärgårds område och södra Lappland. Målet är att stimulera och öka
aktiviteterna och sysselsättningen inom fisketurismen i berörda områden. Målet är också att etablera
fiskebyråer på båda sidor om Kvarken. Kartor över fiskelagens områden samt en fiskekatalog över
företagare som sysslar med fisketurism kommer att utvecklas. Projektet fortsätter till maj 2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Utlåtanden, kontrollprogram, vattenrättsliga ärenden o.d
-Februari:
-Februari:
-Mars:
-Mars:
-Oktober:

Utlåtande om fiskekontrollen i Perho å, till Österbottens TE-centrale
Utlåtanden om rapporten om EU:s vattenramdirektiv, till Västra Finlands miljöcentral
Utlåtande om fiskekontrollen i havsområdet utanför Karleby, till Österbottens TE-central
Påpekanden och yrkanden om torvtäkt i Kronoby ås tillrinningsområde till Miljötillståndsverket
Kontrollprogram för vattenprovtagning i samband med Kronoby ås restaurering

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Möten, diskussionstillfällen, och andra träffar med medlemsorganisationer, andra organisationer,
institutioner eller myndigheter
Under årets lopp deltog fiskeområdet i åtminstone följande möten/sammankomster:
20.01
26.01
31.03
01.04

Möte med Sjöfartsverket om farledsmuddring i Jakobstad (Larsmo kommun)
Möte med fiskeövervakare Enbär (Larsmo, Strand Camping)
Styrgruppsmöte UIS i Karleby, - uppgörande av skötselprogram för skärgården (Karleby)
Sju Broars Skärgård, sportfiskeprojektet (Larsmo)

07.04
15.04
18.05
27.05

Möte med TE-centralen och industrierna om Öja nya fiskled (Karleby)
Möte med arbetsgruppen för delegationen för Perho å (Karleby)
Möte med TE-centralen och industrierna om Öja nya fiskled (Karleby)
Delegationsmöte för Esse, Kronoby, Purmo och Kovijoki åar (Vetil)

28.05
04.06
04.06
16.09

Möte med Larsmo 4H på Köpmanholmen (planering: ungdomsfiske)
Sju Broars Skärgård, sportfiskeprojektet (Larsmo)
Informationsmöte av Sjöfartsverket om muddringen av farleden i Jakobstad (Jakobstad)
Möte med TE-centralen och industrierna om Öja nya fiskled (Karleby)

23.09
24.09
30.09
08.10

Sju Broars Skärgård, sportfiskeprojektet (Kronoby)
Sju Broars Skärgård, sportfiskeprojektet (Pedersöre)
Sju Broars Skärgård, sportfiskeprojektet (Jakobstad)
Styrgruppsmöte Sju Broars Skärgård, sportfiskeprojektet (Larsmo)

09.10
27.10
28.10
11.11

Styrgruppsmöte, - Bra avlopp i Larsmo, Eugmo (Larsmo)
Styrgruppsmöte, - EU-projektet Från Rosk till Fyrk (Karleby)
Möte om Kronoby ås restaurering med TE-centralen, kommunen och fiskelaget (Kronoby)
Möte om Kronoby ås restaurering med Västra Finlands miljöcentral och TE-centralen (Vasa)

12.11 Styrgruppsmöte: Rinnande småvattendrag med Forsstyrelsen, TE-centralen o VFMC (Vasa)
20.11 Möte om fisket i Larsmosjön med V.Kantojärvi, EcoMac (Larsmo)
26.11 Styrgruppsmöte Fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å (Kronoby)

03.12 Styrgruppsmöte, - EU-projektet Från Rosk till Fyrk (Karleby)
11.12 Traditionell jullunch + föredrag på UMP (Jakobstad)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagande i kurser
02.02 2009: Nationella fiskeområdesdagar på ms Amorella i H:fors (hamn) anordnade av Centralförbundet
f.fiskerihushållning (disponenten, 1 dag)
17.02 2009: Delägarlagskurs anordnade av Centralförbundet. f.fiskerihushållning, Vasa (disponent + styrelse)
9-10.11 2009: Svenskspråkiga fiskeområdesdagar i Korsholm anordnade av Centralförb. f.fiskerihushållning
(disponenten)
17-18.11 2009: Vilt- och fiskeriforskningens forskningsdagar i Rovaniemi (disponenten)
01.12 2009: Österbottnisk fiskeområdesdag i Seinäjoki, anordnad av TE-centralen och Norra Kvarkens
fiskeområdet (ordförande + disponent)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Övrig fiskeområdesverksamhet:
-

Romtagning av Larsmosiken (oktober), kläckning i Vanhakylä.(inom ramen för fiskerivårdsavgiften för
Larsmo-Öjasjön)

-

Upprätthållande av fiskeområdets hemsida www.norrasvenska.fi

-

Fiskeövervakning: Anders Enbär: 52 timmar (fisklederna, minimimåttet för sik samt gösfisket i L-Ö sjön)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapporter under år 2009
1) Sammanställning av fiskfångsterna Jakobstad 2008. (beställningsarb. från Österbottens
vattenskyddsförening r.f.)
2) Sammanställning av fiskfångsterna i Larsmo-Öjasjön 2008. (beställningsarb. från Österbottens
vattenskyddsförening r.f.)
3) Rapport över fisket i Alholmsfjärden 2008, 14 ss + bilagor (beställningsarbete från Jakobstads Hamn)
4) Delrapport ( II ) över sikyngelkarteringar i Grisselörströmmen och Sonamoströmmen 2008, 13 ss.(inom
ramen för fiskerivårdsavgiften för havsområdet utanför Jakobstad; - Alholmens Kraft)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Övrig (inkomstbringande) verksamhet inom fiskeområdet
1) Upprätthållande av hemsida för Larsmo-Öjasjön (http://www.norrasvenska.fi/larsmosjon/)

2) Disponentskap för Nykarleby fiskeområde: arbetstid: drygt 6 veckor (ca 12 % av total arbetstid)
3) Sekreterarskap för Delägarlaget Larsmo bys samf. områden: arbetstid: ca 4 veckor ( 7 % av total arbetstid)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Permitteringar:
Disponenten var permitterad i 1,5 månader (16 – 30.6, 1 – 15.8 samt 15-31.12 2009)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Övrigt:
Disponenten har hållit kontinuerlig kontakt med sina medlemsorganisationer, TE centralens fiskeenhet,
Österbottens fiskarförbund, Centralförbundet för fiskerihushållning, Västra Finlands miljöcentral samt
miljöbyråerna i Jakobstad, Karleby, Kronoby-, Pedersöre- och Larsmo.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Larsmo den 17 februari 2010
Birthe Wistbacka, disponent

UTVÄRDERING
Har målsättningarna i verksamhetsplanen för 2008 förverkligats?
Inklistrad verksamhetsplan 2009: Har målen uppnåtts ?

JA

• Fortsätta effektivera övervakningen av fisket i verksamhetsområdet
• Fortsätta bevakningen av miljötillståndsprocesser och kontrollprogram
• Stöda projekt, som direkt eller indirekt förbättrar förhållandet för fiskeriekonomin
i verksamhetsområdet, genom att delta i olika styr- eller ledningsgrupper
• Utreda möjligheterna och intresset för att bilda enhetligare och större fiskeområden
för försäljning av speciella fisketillstånd
• Anta olika projektuppdrag för att utöka kassasituationen
• Fortsätta samarbetet med Nykarleby fiskeområde genom att sälja disponenttjänster
• Fortsätta samarbetet med delägarlaget Larsmo bys samfällda områden beträffande
försäljning av sekreterartjänster
• Försöka fortsätta effektiveringen av uppsamlingen av statistik från medlemsorg.

NEJ

• Fortsätta uppdateringen av nyttjande- och vårdplanerna (till årsstämman 2010)
• Kontinuerligt uppdatera och öka informationen och på fiskeområdets hemsida
www.norrasvenska.fi

