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Fiskerienheten i Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral har 12.4.2019 givit

 beslut om fiskeförbudsområden inom Lovisa skärgårds fiskeriområde. 

Dnro: 3047/5716-2018 
Sökande: Lovisa skärgårds fiskeriområde 

 
Egentliga Finlands NTM-central förbjuder allt fiske, undantaget mete, på följande områden 

och under följande tider enligt ansökan: 

  Kullafjärden   1.6.2019-30.6.2019 och 1.6.2020-30.6.2020 

  Hormnäsfjärden 1.6.2019-30.6.2019 och 1.6.2020-30.6.2020 

  Pernåviken  1.6.2019-30.6.2019 och 1.6.2020-30.6.2020 

  Fasarbyviken  1.6.2019-30.6.2019 och 1.6.2020-30.6.2020 

NTM-centralen förändrar sitt beslut 16.1.2018 (Dnro 7/5716/2018) om Lovisavikens 

fiskeförbud (given för Östra Nylands fiskeområde) så att allt fiske undantaget mete är 

förbjudet under tiden 1.4.2019-30.6.2019 och 1.4.2020-30.6.2020 norr om linjen 

Monäsudden – hamnområdets norra gräns. 

 NTM-centralen avslår ansökan gällande följande områden: 

 Abborforsviken, Klobbfjärden, Hästholmsfjärden. 

En kopia av detta beslut finns framlagda i webbsidor av Egentliga Finlands NTM-central (-> 

Kungörelser) samt registraturkontor av Nylands NTM-central (Semaforbron 15 5 vån, 00521 

Helsingfors) besvärstiden. 

Ändring i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland får sökas skriftligt 

genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 

 
 
Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral  
Fiskerienheten, Helsingfors regionkontor 
Semaforbron 12, 00250 Helsingfors 
e-post: kirjaamo@varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
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AVGIFT                                   220 €, 4h á 55 €, (Vna 1372/2018)



    Bilaga till NTM-centralens beslut  
BESVÄRSANVISNING 
 

Ändring i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland får sökas skriftligt genom besvär hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol.  

 
Besvärstid 

Besvär ska anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Dagen för delfåendet räknas inte med.  
 
Dagen för delgivning räknas på följande sätt: 

- Om beslutet har överlämnats till parten, dennes företrädare eller bud framgår delgivningsdagen av 
datumstämpeln i beslutet. 

- Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis framgår delgivningsdagen av mottagningsbeviset. 
- Om beslutet bevisligen har delgivits på elektronisk väg, är delgivningsdagen den dag då parten eller dennes 

företrädare har hämtat beslutet från en av myndigheten anvisad server, databas eller någon annan fil.  
- Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter 

postningsdagen om annat inte framgår. 
- Ett beslut som delgivits som ett vanligt elektroniskt meddelande anses ha blivit delgivet den tredje dagen 

efter att meddelandet sändes om inte något annat visas.  
- Om beslutet har delgivits på något annat sätt till någon annan person än mottagaren av beslutet 

(mellanhandsdelgivning), anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter det datum delgivnings- eller 
mottagningsbeviset utvisar. 

- Om beslutet eller kungörelsen om att det finns till påseende har publicerats i officiella tidningen eller genom 
officiell kungörelse på en anslagstavla anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen efter den dag då 
kungörelsen har publicerats i officiella tidningen eller satts upp på anslagstavlan. 

 
Besvärsskriftens innehåll och underskrift 

I besvärsskriften som riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol ska uppges: 
- Ändringssökandens namn och hemkommun.  
- Postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan ställas till ändringssökanden. 
- Det beslut som ändring söks i. 
- till vilka delar och vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas. 

 
Om talan av ändringssökanden förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har 
uppgjort besvärshandlingarna, ska i besvärsskriften också uppges namn och hemkommun för denna person. 
 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om elektronisk 
kommunikation har det utfärdats särskilda bestämmelser.   

 
Bilagor 

Till besvärsskriften ska fogas: 
- Det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia.  
- Mottagningsbeviset eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat. 
- Ombudets fullmakt om inte ombudet är advokat eller offentligt rättsbiträde. 
- Handlingar som ändringssökanden anför som stöd för sitt yrkande om dessa inte redan tidigare har lämnats 

in till myndigheten.  
 
Att lämna in besvärsskriften 

Besvärsskriften kan lämnas in till Helsingfors förvaltningsdomstol av ändringssökanden själv eller dennes 
företrädare, per post som betald postförsändelse, per fax eller e-post. Besvär kan anföras även via förvaltnings- 
och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Inlämnandet av 
besvärsskriften sker på avsändarens ansvar. För att besvärshandlingarna ska kunna upptas till prövning ska de 
vara hos myndigheten inom tjänstetid på den 30 dagar långa besvärstidens sista dag. Om besvärstidens sista 
dag är helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen, fortsätter 
besvärstiden ännu följande vardag till tjänstetidens slut. 

 
Handläggningsavgift 

Av ändringssökanden tas ut en rättegångsavgift på 250 euro enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015). I 
lagen om domstolsavgifter finns särskilda bestämmelser om ärenden i vilka avgifter inte tas ut.  

 
Helsingfors förvaltningsdomstol 
Adress  besöksadress  telefonväxel 029 56 42000 
Banbyggarvägen 5 Banbyggarvägen 5 telefax 029 56 42079 
00520 Helsingfors 00520 Helsingfors e-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi  



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Betalningsskyldig, som anser att fel gjorts vid fastställande av den avgift, vilken baserar sig på 
statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyrå-
ernas avgiftsbelagda prestationer år 2017 (1066/2017) utfärdat med stöd av lagen om grunder-
na för avgifter till staten (150/1992), kan yrka rättelse av felet. Yrkandet på rättelse skall uppgö-
ras skriftligen. 

 
Innehållet i skrivelsen med yrkande på rättelse och undertecknande av den 

 
I skrivelsen med yrkande på rättelse, som riktas till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljö-
central, skall följande uppgifter anges: 
- namnet på och hemkommunen för den som yrkar på rättelse 
- det beslut/den faktura som är grunden för rättelseyrkandet, vilka delar av beslutet/fakturan 
som skall ändras, på vilka grunder skall beslutet/fakturan ändras  
-  den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kan tillställas den 
som yrkar på rättelse. 
 
Om framställarens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om nå-
gon annan person har upprättat yrkandet på rättelse skall i skrivelsen även uppges namn och 
hemkommun för denna person. 
 
Den som yrkar på rättelse, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna skrivelsen 
med yrkande på rättelse. 
 

Bilagor till rättelseyrkande 
 

Till skrivelsen med yrkande på rättelse skall fogas 
- det beslut, den räkning eller annat dokument i original eller kopia som indrivningen av avgiften 
grundar sig på 
- ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat eller ett allmänt rättsbiträde  
 

Tid för framställande av rättelseyrkande 
 
Rättelseyrkandet skall framställas inom sex månader frän det att avgiften har fastställts (från 
den dag beslutet fattats eller räkningen skrivits ut)  

 
Inlämnandet av skrivelsen med yrkande på rättelse 
 

Rättelseyrkandet kan lämnas till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentralen 
personligen, som betald postförsändelse per post eller med användning av ombud eller bud. 
Postning sker på avsändarens ansvar. För att rättelseyrkandet skall kunna upptas till prövning 
skall rättelseyrkande vara besvärsnämnden till handa senast den sista dagen av en tidsfrist om 
sex månader före tjänstetidens utgång. Om tidsfristens sista dag är helgdag, lördag, självstän-
dighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton, fortgår tiden för framställande av yrkande 
på rättelse dock fram till tjänstetidens slut följande vardag. 
 
Beslutet på rättelseyrkande är avgiftsfritt. 

 
 
Kontaktuppgifter 
 
 Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral 

postadress: PB 236, 20101 Åbo    
besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 Åbo  
växel 0295 022 500   
öppettid kl 8.00 -16.15  



Liite 3. Kartbilaga till NTM_centralens fiskeförbudsbeslut Dnro 3047/5716-2018 -   

Karttaliike ELY-keskuksen kalastuskieltopäätökseen Dnro 3047/5716-2018 

Kullafjärden - Kullanlahti 

 

Lovisa viken - Loviisanlahti 

 



Hormnäsfjärden 

 

 

Pernå viken - Pernajanlahti 

 



Fasarbyviken 

 

 



Bilaga till beslut av NTM-central 3047/5716/2018 
 
Lähettäjä: Gabi L <gabi.lindholm@outlook.com>  
Lähetetty: maanantai 11. maaliskuuta 2019 12.41 
Kopio: Magnus Lindholm (lindholm.ml@gmail.com) <lindholm.ml@gmail.com> 
Aihe: Lovisa skärgårds fiskeriområde ang. fiskeförbudsområden 
 

Styrelsen för Lovisa skärgårds fiskeriområde kommenterar här Naturresursinstitutets utlåtande angående Östra 

Nylands fiskeområdes ansökan om fiskeförbud. Ärendet behandlades också på fiskeriområdets konstituerande 

stämma. 

Utgångsläget måste vara att åtgärder grundar sig på lokala iakttagelser samt på forskningsmaterial då det finns 

tillgängligt. Velmu är ett bra hjälpmedel. Men faktum är att göslekområdena som där finns inritade grundar sig på 

modellering och inte flera års yngel-/lekplatsundersökningar på just de områdena. Varken Östra Nylands 

fiskeområde eller Lovisa skärgårds fiskeriområde hade/har resurser att låta forska i olika fiskstammars tillstånd. 

Alternativet till att vidta åtgärder som i första hand bygger på lokalkännedom och försiktighetsprincipen är att inte 

vidta några som helst åtgärder, för att bibehålla eller helst förbättra fiskstammarna. Åtgärder som vidtas måste ha 

allmän acceptans bland lokalbefolkningen och de personer som fiskar på området för att ha någon betydelse. Då 

efterföljs bestämmelserna och då fungerar den sociala övervakningen. Fiskeriområdets och myndigheternas resurser 

att sköta övervakning är begränsade.  

Fiskeområdet har under många år ansett att det finns behov av att skydda gösen under lektid och diskuterat ärendet 

inom styrelsen och också på stämman. Tidvis har det funnits rekommendationer om att inte fiska gös på 

våren/försommaren. Fredningen/fiskeförbudet som nu är aktuell togs upp på stämman år 2017. Stämman 

diskuterade om gösfredningsområden och gav styrelsen i uppdrag att komma med fredningsförslag till stämman år 

2018. Styrelsen föreslog för stämman år 2018 att fiske skulle vara förbjudet, undantaget mete, under tiden 15.5-15.7 

på fem olika områden. Hästholmsfjärden/Klobbfjärden fanns inte med i styrelsens förslag. En del vattenägare som 

berördes av förslaget motsatte sig fredningstiden. Istället för att rösta och få rättelseyrkanden på nacken gjordes en 

kompromiss, stämman kunde enhälligt komma överens om att fredningstiden skulle vara juni månad på de nya 

fiskeförbudsområdena. Stämman föreslog och omfattade också enhälligt att Hästholmsfjärden/Klobbfjärden skulle 

tas med, eftersom det är lokalt allmänt känt att gösen leker på området. Lovisaviken, från Monäs norrut, har haft 

begränsningar i fisket under juni månad åren 2000-2007 och under tiden 1.4-30.6 från år 2008. På stämmorna år 

2017 och 2018 deltog vattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare.   

Uppföljningen är något som behövs. Fiskeriområdet tar gärna emot idéer och goda råd av Naturresursinstitutet och 

NTM-centralen hur det skall skötas på ett vettigt sätt med en begränsad ekonomi. 

Fiskeområdet anser att åtminstone mete med mask skall vara tillåtet. Mete är inkörsporten till annat fiske för barn. 

Fiskeriområdet vill i förstahand försöka med att införa fiskeförbud under lektid, för en bättre gösstam. Om det visar 

sig att det inte är en tillräcklig åtgärd kan andra åtgärder komma i fråga. Motivering: Gösens minsta fångsmått har 

helt nyligen enligt förordning höjts från 37 cm till 42 cm. Bestämmelser om knutavstånd är besvärliga att förverkliga 

utan att begränsa fisket på andra arter, ett lämpligt knutavstånd för gös är för stort för fiske av abborre och sik. Att 

införa göskvoter för fritidsfiske skulle kräva att också de allmänna fiskerättigheterna skulle beröras. 

Om NTM-centralen väljer att inte fastställa ansökan som sådan, önskar fiskeriområdet att åtminstone fiskeförbudet 

som gäller Lovisa viken skulle fastställas.  

Fiskeriområdet är helt införstådd med att beslutet kan gälla endast 2019-2020.  

Lovisa skärgårds fiskeriområde 

Enligt uppdrag 

Gabi Lindholm, sekreterare 

 

 


