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VAD ÄR ETT FISKERIOMRÅDE?
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Fiskeriområdena är offentligrättsliga 
föreningar som har till syfte att 

utveckla fiskerihushållningen inom 
det egna området och främja 

samverkan mellan medlemmarna för 
ett hållbart nyttjande och hållbar vård 
av fiskresurserna. Fiskeriområdet kan 

ingå förbindelser samt förvärva 
egendom i sitt namn eller för sitt 

bruk.

Medlemmar i ett fiskeriområde är 
innehavarna av fiskerätt inom 

området samt de landsomfattande 
organisationerna inom 

fiskeribranschen. Jord- och 
skogsbruksministeriet fastställer en 

förteckning över de landsomfattande 
organisationerna inom 

fiskeribranschen för fem år i sänder.



FISKERIOMRÅDETS UPPGIFTER
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planera ett hållbart 
nyttjande och hållbar 
vård av fiskresurserna

göra upp ett förslag till 
plan för nyttjande och 
vård, verkställa den 

godkända planen och ge 
akt på dess effekter

sköta den information 
som anknyter till 

nyttjande och vård av 
fiskresurserna

organisera
fiskeövervakningen

samla 
uppföljningsuppgifter 
som gäller fiske och 

åtgärderna för vård av 
fiskbestånden

främja bildandet av 
gemensamma 

fisketillståndsområden 
för fritidsfiskets och det 

kommersiella fiskets 
behov

sköta de uppgifter som 
ägarna av 

vattenområden har 
överfört till 

fiskeriområdet

fördela de medel som 
influtit i form av 

ersättning för 
handredskapsfiske 
mellan ägarna av 
vattenområden

sköta de övriga 
uppgifter som grundar 
sig på närings-, trafik-

och miljöcentralens 
resultatstyrning och på 

denna lag



Utgående från lag om fiske är delägarlagen redan förankrade i
fiskeriområdesverksamheten: de är medlemmar och
fiskeriområdets beslut gäller även vattenägarna

Nyttjandet och vården av fiskeriområdets fiskresurser ska ordnas i enlighet 
med den godkända planen för nyttjande och vård. Fiskeriområdet och 
innehavarna av fiskerätt svarar för planens genomförande till den del 
genomförandet gäller dem. Myndigheterna ska i sin verksamhet beakta de 
allmänna riktlinjer för nyttjande och vård av fiskresurserna som anges i 
fiskeriområdets plan för nyttjande och vård.(Lag om fiske 40 §)

Nyttjande- och vårdplanens betydelse: Fisket måste ordnas enligt nyttjande-
och vårdplanen (Lag om fiske 41 §). Utsättningar, ägarersättningar, regional 
intressebevakning…
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VILKA ”MEDLEMS-
FÖRMÅNER” KAN
FISKERIOMRÅDET

ERBJUDA SINA
MEDLEMMAR?

• Synlighet i intressebevakningssituationer

• Fiskeriområdet har representation i många
arbetsgrupper

• Fiskeriområdet ger utlåtanden i olika
tillståndsärenden

• Det behövs samarbetsparter inom vattenvården

• Fiskeriområdet har de resurser som behövs för 
projektverksamhet

• Fiskeövervakning i samarbete mellan vattenägare
och fiskeriområdet

• Fiskeriområdet har bredare axlar än enskilda
delägarlag och består av tiotals, på sina håll till
och med av hundratals delägarlag
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FÖRSLAG PÅ
LÖSNINGAR

• Delägarlagens passivitet som utmaning? Aktiva delägarlag
är för de mesta förankrade på något sätt i 
fiskeriområdesverksamheten. 

• CFF:s vattenägarenkät 2022: 59 % av delägarlagen fungerar
aktivt imom fiskevården. Om delägarlaget inte är aktivt anger
69 % att orsaken är ”förgubbning” av delägarna. 

• En allmän aktivering av delägarlagen, att hålla
verksamhetenj viril

• Sammanslagning av delägarlag till större enheter

• Att förankra delägarlagen till åtgärder, att utnuyttja
lokalkännedom och –kunnande. 

• Den viktigaste och nödvändigaste åtgärden åtgärden är
antagligen kommunikation och att öka fiskeriområdets
synlighet inom området. 
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FISKERIOMRÅDET UTVECKLAR
FISKERIHUSHÅLLNINGEN INOM SITT
OMRÅDE. DELTAR DELÄGARLAGET I 

DETTA ELLER FÖLJER MAN BARA PASSIVT
MED VAD SOM SKER INOM OMRÅDET? 
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AKTUELLT: VERKSAMHETSMODELL FÖR 
SAMARBETE MELLAN FISKERIOMRÅDEN OCH

VATTENVÅRD
• Länsi-Suomen Kalatalouskeskus utarbetar på uppdrag av Egentliga-Finlands NTM-central en verksamhetsmodell

för samarbete mellan fiskeriområden och vattenvården. 

• Den färdiga verksamhetsmodellen kommer att innehålla en anvisning för fiskeriområden utgående från vilken 
man kan skapa sen en god uppfattning om samarbete mellan fiskeriområdena och vattenvårdsaktörerna och hur 
man kan komma igång med samarbetet. 

• Vi kommer att hålla fortbildning om verksamhetsmodellen i Egentliga Finland och Satakunta, men kursmaterialet 
kommer att vara öppet för alla och publiceras på vesi.fi-nätsidan. 

• Ett samarbete mellan Egentliga Finlands NTM-central, fiskeriområdena och vattenvårdsaktörer. 

• Delägarlagen/vattenägarna är utöver medlemmar i fiskeriområdet även i nyckelställning då man 
planerar och genomför vattenvård!

• Har att göra med miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd, med målsättning att förbättra 
vattenkvaliteten genom att stärka samarbetet mellan olika intressentgrupper. 
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TACK!
www.kalatalouskeskus.fi


