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Fiskeriområdets ordinarie stämma
Tid: Fredag 23.4.2021,, kl. 16.00 - 17.05

Plats: Företagshuset Ewald (Ristrandsgatan 1), Karleby; mötesrummet Aava
(bottenvåningen)
Närvarande: Mötesrepresentanter i enlighet med bilaga 3.1

Mötet öppnas
Fiskeriområdets styrelses ordförande Riitta A. Tilus önskade alla deltagare välkomna och

förklarade mötet öppnat

Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
Beslut: Till mötets ordförande valdes Arto Hekkala och till sekreterare Eero Hakala, till
protokolljusterare valdes Jouni Joki-Tokola och Harri Tuikka och de fick i uppdrag att vic

behov agera som rösträknare

Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning
Beslut: Mötets sekreterare presenterade mötets deltagarförteckning, varpå man kundr
konstatera att det på plats fanns 7 röstberättigade personer och via fjärranslutning 3

röstberättigade personer samt 4 övriga närvarande, som godkändes som röstlängd,
(förteckningen som bilaga 3.1) samt att verksamhetsledaren fungerar som mötets
sekreterare

1.

2.

3.

4

5

6.

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
Diskussion: Styrelsens kallelse till stämma (bilaga 4.1) har på båda språken skickats till r

av fiskeriområdet kända medlemssamfunden per e-post L.4.202I samt per brev till de

medlemssamfund som meddelat sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet, vars e-

postadresser inte meddelats till fiskeriområdet före det ovan nämnda datumet. Bilagor
som rör stämman hade på båda språken skickats L4.4.2O2L per e-post till alla

medlemssamfunds mötesrepresentanter som man känt till. Om stämman har man äver

informerat på områdets hemsida 3t.3.202L
Beslut: Stämman konstaterades vara sammankallad på ett regelrätt vis samt
beslutsförande

Godkännande av mötets föredragningslista
Föredrag: Stämmans ärenden behandlas i den ordning som de står på kallelsens

föred ragningslista
Beslut: Stämmans ärenden behandlas i den ordning som de står på kallelsens

föred ragningslista

Bekräftelse av verksamhetsrapport samt bokslut för år 2O2Ot

Föredrag och diskussion: Stämmans sekreterare presenterade i stora drag en rapport t
verksamheten år 2020, ordförande konstaterade att delarna i bokslutet som rör statligi
bidrag för verksamheten 2020 samt balansräkningen med tillhörande specifikationer fa
som bilagor till möteskallelsen (bilaga 4.1), och sekreteraren presenterade revisorns

utlåtande
Beslut: Efter en kort utvecklande diskussion bekräftade stämman den presenterade

rapporten och bokslutet för âr 2O2O
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Beslut om beviljande av ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen beviljade ansvarsfrihet för de berörda âr 2020

Bekräftelse av 2O2I års upprättade verksamhetsplan och plan för användning av medel
Föredrag och diskussion: Stämmans ordförande konstaterade att verksamhetsplanen samt
planen för användning av medel för år 202L fanns som bilaga (4.1)t¡ll möteskallelsen.
Beslut: Stämman godkände den föreslagna verksamheten och ekonomiplanerna

Val av fiskeriområdets revisor samt en suppleant för denne för âr 202L
Föredrag och diskussion: Hakala presenterade offerten för revisionen för år 202L som

kommit in tillfiskeriområdet på Markku Lentos begäran (bilaga 9.1)

Beslut: Efter en kort diskussion valde stämman Heidi Hukka (GR)till revisor och Tarja

Hynynen (GR) som hennes suppleant för att granska Mellersta österbottens fiskeriområdes
konton och administration 1ör är 2O2t

9.

10

tL.

Val av 7-11 styrelsemedlemmar till fiskeriområdets styrelse. Val bland dessa av
ordförande och vice ordförande
Föredrag: Under fiskeriområdets konstituerande möte 13.2.2019 valdes 8 medlemmar till
styrelsen. Fiskeriområdets styrelse konstaterade att de enligt lottning avgående är Håkan

Bystedt, Sakari Lätti och Aulis Vuotila. Antti Ojala har 24.2.202L informerat styrelsen om
att han avgår från styrelsen och styrelsen föreslår att man i hans ställe (t¡ll
mandatperiodens slut, alltså fram till den ordinarie stämman2023l väljer en av

styrelsemedlemmarna.
Man konstaterade att man istället för de avgående styrelsemedlemmarna och de

medlemmar som drar sig tillbaka från styrelsearbetet väljer in medlemmar i styrelsen och

som Markku Lento föreslog beslöt man sig för att utöka styrelsen med en medlem.
Beslut: Stämman valde in Håkan Bystedt, Sakari Lätti, Aulis Vuotila och Tomi Suhr i
styrelsen för de kommande tre åren, samt Mika Yli-Soini istället för Antti Ojala till slutet av

mandatperioden (2023't. Stämman utsåg ur styrelsen Riitta A. Tilus till ordförande och Arto
Hautala till vice ordförande.

Bekräftelse av utdelning av ersättningsmedel till vattenområdesägare
Föredrag: Styrelsen beslöt under mötet 24.2.202L att presentera förslaget, som finns som

bilaga till möteskallelsen, för utdelning av 20L9 års ackumulerade ägarersättningar till
vattenområdenas ägare, som NTM-centralen iEgentliga Finland godkänt 8.4.2O2O (VARELY

553/3t7t/2120; L4.586 €). Ersättningsandelar under 50 € delas enligt Lagen om fiske 83S

2. mom. inte ut till vattenområdenas ägare, utan övergår i fiskeriområdets bruk. De

ersättningsandelar på över 50 €, vars ägande och kontouppgifter inte har lämnats in till
fiskeriområdet, blir kvar på fiskeriområdets konto som ej redovisade medel och övergår i

fiskeriområdets bruk tre år efter utdelningsbeslutet, om inte fiskeriområdet inom den

tiden erhållit de ovan nämnda kontakt- och kontouppgifterna.
Beslut: 5tä m man god kände en häll igt styrelsens utdelningsförslag

Beslut om användning av fiskeriområdets returnerade ersättningsmedel:
Föredrag och diskussion: Styrelsen föreslår att ägarersättningsmedel returnerade till
fiskeriområdet läggs till områdets rörelsekapital som allmänna balansmedel
Beslut: Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag

L2
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övriga ärenden
Föredrag: Styrelsen har beslutat att ge Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus i uppdrag att

u pprätta fiskeriom rådets nyttjande- och vård plan'

Diskussion: Under mötet diskuterade man på Markku Lentos initiativ sälens och

storskarvens ökade antals märkbara negativa inverkan på fiske och fiskbeståndet samt

trivseln i storskarvskoloniernas närområde. Efter diskussionen gav stämman styrelsen i

uppdrag att göra lokala politiska beslutsfattare och ansvariga myndigheter uppmärksamma

på problemet och kräva en lösning, säl- och storskarvsfrågan bör också tas i beaktande i

nyttjande- och vårdplanen.
JouniJoki-Tokola tog även upp sin djupa oro över Lestijokis svaga havsöringsbestånd och

de fortsatt svaga stöd- och utredningsåtgärderna vad gäller beståndet. Efter diskussionen

gav stämman styrelsen i uppdrag att ta upp saken med politiska beslutsfattare och

ansvariga myndigheter och kräva kraftfullare åtgärder för att utreda och stödja

havsöringsbeståndet.

13.

14. Mötet avslutas
Ordförande Arto Hekkala avslutade mötet

Arto Hekkala

ordförande

Vi har som utvalda granskat mötesprotokollet

Jouni Joki-Tokola
protokolljusterare

Eero Hakala

sekreterare

HarriTuikka
protokolljustera re





Varsinainen kokous 23.04.2021

Kokousjäsenet

Metsähallitus
Vetel¡n Räyr¡ngin osakaskunta

Väli-Kannuksen osakaskunta

Rödsö delägarlag

Marinkaisen yhteisen kalaveden osakaskunta

Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta)

Kokkolan kalastajainseura

Nedervetil Fiskargille r.f.

Vittsor delägarlag

Väli-Kannuksen osakaskunta

Himangan Kannuskylän Yhteiset vesialueet
Lestijärven osakaskunta

Kalatalousalueen puheenjohtaja

SVK, Pohjanmaa
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Kokousedustaja

Honkanen Veijo

Salmela Risto

Joki-Tokola Jouni

Hedström Håkan

Lento Markku

Koittola Heikki

Michael Hagström

Per-Håkan Nylund

Håkan Bystedt

Aulis Vuotila

Arto Hekkala

Tuikka Harri

Riitta A. Tilus

Miikka Lahnalampi
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lCrs
Fiskeriområdets ordinarie stämma
Tid: Fredag 23.4,2021, k|.16.00, fullmaktsgranskning med start kl. 15.00

Plats: Företagshuset Evald (Ristrandsgatan 1), Karleby; mötesrummet Aava (nedre våningen)

OBS! Enligt coronarestriktionerna får högst 20 personer samlas, så antalet deltagare kommer att
begränsas. Fiskeriområdet ber de röstberättigade som ämnar delta i stämman att meddela
verksamhetsledaren (eero.hakala@proagria.fillöre L6.4.2021- Platserna fylls i den ordning som

anmälningarna kommer in. För övriga röstberättigade ordnas möjligheten att delta i mötet via nätet
(Teams). De som deltar via nätet ombeds meddela sina e-postadresser (och skicka in sina fullmakter) t¡ll
verksamhetsledaren fö¡e2O.4.2O2L De som deltar i mötet via nätet erhåller en länk till mötet och

instruktioner om hur man går till väga senast på torsdag 22.4.202L,

Föredragningslista

1. Mötet öppnas

2 Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare för mötet
Beslut:

Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning
Beslut:

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
Diskussion: Fiskeriområdets styrelse har kallat till stämma.
Kallelse till stämma har skickats till de av fiskeriområdet kända medlemssamfund per e-post 1.4.202I
samt per brev till de medlemssamfund som meddelat sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet, vars e-

postadresser inte meddelats till fiskeriområdet före det ovan nämnda datumet.
Mötet har tillkännagivits på områdets hemsidor 3t.3.2021
Beslut:

Godkännande av mötets föredragningslista
Föredrag: Stämmans ärenden behandlas i den ordning som de står på kallelsens föredragningslista
Beslut:

Bekräftelse av verksamhetsrapport samt bokslut för år 2020:

Föredrag: Styrelsens författade rapport över 2020 års verksamhet finns som bilaga till denna kallelse

samt den för êtr 2O2O sammanställda resultaträkningen, balansräkningen och revisorns utlåtande.
övriga bokslutsdokument finns till påseende på mötet.
Beslut:

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet
Beslut:

Bekräftelse av 2O2l- års upprättade verksamhetsplan och plan för användning av medel
Föredrag: Den av styrelsen upprättade verksamhetsplanen samt planen för användning av medel för
är 2027 finns som bilaga till denna kallelse.

Beslut:

Val av fiskeriområdets revisor samt en suppleant för denne för âr 2O2t
Föredrag:

5

6

7

8.

9

10. Val av 7-11 styrelsemedlemmar till fiskeriområdets styrelse. Val bland dessa av ordförande och vice

ordförande
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11.

t2.

13.

Föredrag: Under fiskeriområdets konstituerande möte L3.2.2019 valdes 8 medlemmar till styrelsen
Fiskeriområdets styrelse konstaterade att de enligt lottning avgående är Håkan Bystedt, Sakari Lätti

och Aulis Vuotila. Antti Ojala har 24.2.2021 meddelat att han avgår från styrelsen och styrelsen
föreslår att man väljer in en ersättande medlem för återstoden av mandatperioden, alltså fram till
2023 ärs ordinarie stämma.
Beslut:

Bekräftelse av utdelning av ersättn¡ngsmedel till vattenområdesägare
Föredrag: Styrelsen beslöt under sitt möte 24.2.2021att föreslå att vattenområdets ackumulerade
ägarersättningar delas ut till vattenområdesägare enligt utdelningsförslaget från 2019, som finns som
bilaga tílldenna kallelse, som NTM-centralen iEgentliga Finland har bekräftat isitt beslut8.4.2O2O
(VARELY 553/3171/2020; 14.586 €). Ersättningsandelar under 50 € utdelas enligt 83 5 2 mom. i lagen

om fiske inte till vattenområdenas ägare, utan de övergår i fiskeriområdets bruk. De

ersättningsandelar på över 50 €, vars ägande och kontouppgifter inte har lämnats in till
fiskeriområdet, blir kvar på fiskeriområdets konto som ej redovisade medel och övergår i
fiskeriområdets bruk tre år efter utdelningsbeslutet, om inte fiskeriområdet inom den tiden erhållit de

ovan nämnda kontakt- och kontouppgifterna.
Beslut:

Beslut om användning av fiskeriområdets returnerade ersättningsmedel :

Föredrag: Styrelsen föreslår att ägarersättningsmedel returnerade till fiskeriområdet läegs till
om rådets rörelseka pital som a llmänna bala nsmedel.
Beslut:

övriga ärenden
Föredrag: Styrelsen har beslutat att ge Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus i uppdrag att upprätta
fiskeriområdets nyttjande- och vård plan.

Diskussion:

t4. Mötet avslutas

Välkommen!

Av Me I le rsta öste rbotte ns fiske rio m rådes styrelse bemynd igad

Eero Hakala
verksamhetsleda re

Ett för mötet upprättat protokoll kommer att finnas t¡ll parternas påseende på Karleby stads
anslagstavla (stadshuset, Salutorget 5, Karleby) samt på Mellersta-österbottens Fiskeriområdets
internetsida https://keski-pohianmaankalatalousalue.fil under tiden 11.5.2O21-LL.6.2021.
I nstru ktioner för omprövningsbegäran bifogas till påseende-kungörelsen.
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MELLERSTA ÖSTERBoTTENS FISKERIOMRÅDE VERKSAMHETSRAPPORT
r(4) 4. t

Föredrag godkänt av styrelsen 24.2.2021 ãCi :)

RAppoRT ovnn MELLERSTA öSTERBOTTENS VERKSAMHET 1.1. - 31.12.2020

1. Allmänt
Mellersta Österbottens ordinarie stämma kunde inte hållas under våren på grund av Covid 19-

bestämmelser, utan ståimman sköts upp till hösten. Även i övrigt påverkade coronavirusepidemin

fiskeriområdets verksamhet under praktiskt taget hela verksamhetsåret. Den mest påtagliga inverkan på

grund av epidemin var den, att tidsfristen ftjr ibruktagningen av fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan
sköts framåt med ett år. Planen ska alltså upprättas och tas i bruk füre slutet av år 2021. Fiskeriområdets

mest konkreta verksamhet var fiskodlingsverksamheten vid fiskodlingsanläggningen i Lestijoki.

2. Styrelse
I den ordinarie stämman som styrelsen kallade til|30.9.2020 deltog 14 personer, som

representerade tio röstberättigade samfund och det totala antalet röster var 2I. St¿imman

bekräftade 2019 års bokslut, samt behandlade ftir den ordinarie stämman lagstadgade ärenden.

Under den ordinarie stämman valde man in i styrelsen två (genom lottning) medlemmar samt en

ersättande medlem ftir en som avgick av hälsoskäI. För den kommande tre är länga
mandatperioden valdes Antti Ojala och Risto Salmela in i styrelsen (avgåe_nde Risto Salmela och

Mika Yli-Soini) samt Michael Hagström istället ftir Kenneth Bäckström. Övriga
styrelsemedlemmar är Aulis Vuotila, Arto Hautala, Sakari Lätti, Riitta A. Tilus samt Håkan

Bystedt. Bland dem valdes Riitta A. Tilus till styrelsens ordfürande och Arto Hautala utsågs till
vice ordftirande. De är 2021tre avgående styrelsemedlemmarna lottas. Stämman utsåg Sakari

Lätti till fiskeriområdets huvudsakliga representant och Harri Lahti till vice representant i den

fiskeriekonomiska samarbetsgruppen samt utsåg Tilintarkastus Hukka Oy från Kalajoki till
revisor ft)r räkenskaps- och verksamhetsåret 2020. Styrelsen sammanträdde under

verksamhetsåret 3 gånger. Styrelsen valde Eero Hakala, ansvarig tjänsteman på Keski-
Pohjanmaan Kalatalouskeskus att sköta Mellersta Österbottens fiskeriområdes
verksamhetsledaruppgifter under âr 2021. Styrelsens övriga beslutsfattning fokuserades kring
skötseln av oumbärliga, lagstadgade uppgifter.

3. Fiskeriområdets ekonomi
Fiskeriområdets intäkter utgiordes av Perho ås och Lestijokis donerade medel samt medel

donerade till Lestijokis Samtillståndsområde samt av verksamhetsbidrag (Egentliga Finlands

NTM-central) avsedda ftir fiskeriområdets verksamhet. På fiskeriområdets ansökan om medel ftjr
främjande av fiskeriområdet (upprättande av nyttjande- och vårdplan och fiskerikontroll) fick man

avslag.

Den egna verksamhetens intÊikter var de tidigare nämnda donationerna från sådana som slutat med

sin verksamhet på Perho ås (15,73 €) och Lestijokis (2.790,62 €) fiskeriområden, samt från
Lestijokis Samtillstånd (40,20 €), totalt 2.846,55 €. Som verksamhetsintäkter bokftirdes även från
är 2018 upplupna outdelade (< 50,00 €) ägarersättningsandelar 1.560,1 1 € samt Lestijokis
Samtillstånds tillståndsfordringsavkortningar (bokftirda som kreditftirluster) (Pauli Märsylä) 80,65

€. Den egna verksamhetens intäkter var därmed 4.487,31 €. Då det inte fanns några utgifter ftir
den egna verksamheten, utgjorde den egna verksamheten ett överskott om 4.487,31 €,.

Lestijokis Samtillståndsparter skänkte 1.000,00 euro till uppftidningsverksamhet av öring som

äger rum på Lestijokis fiskodlingsanläggning som Mellersta Österbottens fiskeriområde tagit
över. Fiskodlingsverksamhetens underhållskostnader (el-, telefon- och reparationskostnader samt

anskaffning av material) uppgick till 1.438,42 €. För fiskodling införskaffades från



Naturresursinstitutet öringsrom till ett värde av 2.700,48 € (50.000 romkorn) samt från
RehuRaisio yngelfoder för 773,75 € och underhåll av fiskodlingsanläggningen utgjorde 2.262,00
euro i provisionskostnader (ftir fiskodlingsarbetet finns ProAgria Keski-Pohjanmaas/Eero Hakalas
timbokftiring som bilaga 2 till rapporten). Övriga kostnader utgjordes av medicinkostnader (72,50
€). Fiskodlingsverksamhetens totala kostnader var 7.247,15 €. Sommarens problematiska
odlingsftirhållanden orsakade så omfattande odlingsförluster att man från fiskodlingsanläggningen
inte fick nägra som helst yngel till höstutplanteringarna (i budgeten uppskattad försäljningsintåikt
8.000 €). När fiskmängdens, på fiskodlingsanläggningen i slutet av äret, (2500 öringsyngel) värde
var 1.050,00 €, utgjorde fiskodlingsverksamheten ett underskott om 5.I97 ,I5 €. För att korrigera
den förlustartade verksamheten drog styrelsen upp nya linjer ftir den kommande
fiskodlingsverksamheten. Den presenteras i del 4 i denna rapport.

Av verksamhetsbidraget for 2019 som beviljades Mellersta Osterbottens fiskeriområde i och med
Egentliga Finlands NTM-centrals beslut 192013170/2019,29.8.2019 flyttades 3.436,95 euro für
användning är 2020. Den här överfürda bidragsposten användes ftir syftet med bidraget under år
2020.I och med Egentliga Finlands NTM-centrals beslut VARELY/46512020,18.4.2020
beviljades fiskeriområdet ett verksamhetsbidrag om 11 .293,00 €. Tillgängligt verksamhetsbidrag
var därmed 14.729,95 €. Av bidraget använde man under verksamhetsåret 7.150,00 € till
anskaffning av verksamhetsledartjänster (timbokftiring över verksamhetsledarens arbete som
bilaga 1 till rapporten). Till upplysningsverksamhet använde man 1.185,00 € (2
styrelsemedlemmars och verksamhetsledarens deltagningskostnader i nationella
fiskeriområdesdagar I I .-13 .2.2020).
Fiskeriområdets möten (3 styrelsemöten) gav upphov till kostnader om 507.I4 € och for
resekostnader i samband med dem ersattes styrelsemedlemmarnagT3,S4 €. Översättning av
mötesprotokoll och hemsidor från finska till svenska utgjorde en utgiftspost om 357,I2 ewo.
Övriga betydande utgifter för fiskeriområdets verksamhet utgjordes av skötsel av
fiskodlingsanläggningen (skötsel och överlåtelse av öringsrom och yngel till statens allmåinnyttiga
utplanteringar) 1.218,00 € och övriga kostnader som odlingsanläggningen gav upphov till 780,07
€. Övriga kostnader (bl.a. transaktioner och post) uppgick till104,92€. Från Företags- och
organisationsdatasystemet fick man en återbäring om 380,00 € efter en obefogad post. Totalt
uppgick kostnader som hörde ihop med verksamhetsbidraget till 12.340,50 €, så 2.389,45 euro av
bidraget överfördes für användning år 2021. Om bruket av verksamhetsbidraget finns en separat
rapport på KEHA-keskus blankett.

Egentliga Finlands NTM-central beviljade i sitt beslut 19211317212019,6.9.2019 Mellersta
Österbottens fiskeriområde ett bidrag om 10.000 € för upprättande av nyttjande- och vårdplan och
ftir organisering av fiskerikontroll. Av den här summan betalade VARELY under
råikenskapsperioden ut 5.000 € som ftirskott. För upprättande av nyttjande- och vårdplanen
betalade man i enlighet med styrelsens beslut och avtal i frirskott två rater om 5.000,00 €
(2L4.2020 och 25.11.2020) till Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus. Fiskeriområdets bidrag ftir
främjande användes ändamålsenligt i enlighet med det beviljade beslutet. Utbetalningsansökan für
den andra bidragsraten till området gjordes i KEHA 8.12.2020, så bidraget bokftirs som fordran i
bokslutet 2020. Fiskeriområdet ansökte om bidrag för främjande av fiskerihushållningen
27.2.2020 (10.000 €) för att komplettera nyttjande- och vårdplanen. Enligt Egentliga Finlands
NTM-centrals beslut VARELY/100612020,20.4.2020 beviljades bidraget inte. Fiskeriområdet
begärde ingen omprövning av det nekande beslutet.

Fiskeriområdets inkomster som räknas till intäkter var totalt 15.487,31 euro, varav
främjandeanslagets andel var 10.000,00 euro, egna intäkter var alltså 5.487,31 €. Kostnader som
verksamheten gett upphov till uppgick till totalt 28.537,65 euro. Verksamhetsunderskottet var
därmed 13.050.34 €,varav man med verksamhetsbidrag kunde täcka 12.340,50 €, sâ2020 års
underskott utgjordes av 709,84 €.
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På balansräkningens tillgångssida fanns som omsättningstillgångar områdets odlingsfiskbestånd,

vars värde i slutet av Êr 2020 var 1.050, 00 €. Kortfristiga fordringar var en till utbetalning begärd

resursandel om 5.000 € fran 201 9 samt bankkontots saldo i slutet av fu 2020 7 .77 4,32 C

(startbalans en 31.12.2019 var 14.247 ,26 €). Därmed utgjorde tillgångarnas slutsumma 13.824,32

€.

Skulder och eget kapital var det egna negativa kapitalet (-709,84 €), som utgjordes av 2020 ärs

räkenskapsperiods underskott, eftersom det från är 2019 inte lämnade något eget kapital. Som

främmande kapital bokfördes som långfristiga skulder från år 2018 ackumulerade icke utbetalda

ägarersättningar (området kände inte till ägaren eller bankuppgifterna) 3.259,41€. På grund av

okänd ägare eller bristfÌilliga kontaktuppgifter övergår ägarersättningsmedel som inte kan betalas

ut i fiskeriområdets ägo tre ar efter det att ersättningens utbetalning verkställts, alltså âr 2024.

Som kortfristigt främmande kapital var i balansräkningsspecifikationen klarerade köpeskulder

457,58 €. Som övriga skulder bokfördes en som momsskuld bokftird återbäringssumma om

6.522,84 € samt ägarersättningar från fiskevårdsavgifter år 2019 14.586,00 € samt en frän är 2020

till år 2021 överftjrd verksamhetsbidragspost om 2.389,45 € och en från 2018 på grund av

felaktiga kontouppgifter outbetald ägarersättningsrat om364,56 €. Slutsumman för skulder och

eget kapital utgjorde därmed 13.824,32€,.

Rent allmänt kan man om fiskeriområdets ekonomi är 2020 säga att det ftir området krediterade

verksamhetsbidraget bara räckte till att sköta de oumbärliga lagstadgade åtgärderna. Inte heller

övriga bidrag som området fick räckte till ftir att täcka utgifterna för fiskodlingsverksamheten som

led kraftiga fürluster. Principbeslutet om att fiskeriområdet behåller 25 o/o av outbetalda

ägarersättningar, som fattades under den ordinarie stämman, kunde inte genomñras på grund av

den beslutade praxisens rättsstridighet.

4. Mest betydande händelser
Allmän verlcsamher: Fiskeriområdets mest betydande händelser var lagstadgat och enligt reglerna

ordnande av verksamheten. De centrala florvaltningsåtgärderna finns presenterade i del2.
Styrelsen tog på områdets vägnar ställning till bland annat Korpelankoski kraftverks
utvidgningsprojekt samt till Lestijokis kontraktsodling av havsöring och Pirttikoski kraftverks
fiskvägsinitiativ i Kaustby.
Fiskodlingsverksamhet; Till fiskeriområdets fiskodlingsanläggning i Lestijoki tog man i mars

116.500 romkorn med ögonprickar. Av dessa inkuberades och ftirodlades samt utplanterades i
enlighet med det muntliga avtalet med Natunesursinstitutet i Lestijokis övre del samt i biflöden
utan ersättning 63.500 havsöringsyngel. I utplanteringen deltog ett stort gäng talkoarbetare från
fiskerisamfunden längs med Lestijoki. Enligt odlingskontraktet (20 000 ettåriga yngel till202l ärs

utplanteringar) mellan Naturresursinstitutet och fiskeriområdet fanns det på områdets odling i
början av midsommaren cirka 43.000 yngel. En cirka en månad lång värmebölja som började runt
midsommar höjde odlingsvattnets temperatur till över 22 grader. De av det varma vattnet

besvärade fiskarna ådrog sig en bakterieinfektion, som hann orsaka över 90 %:s dödlighet innan

vattentemperaturen sjönk så pass att man kunde ge fiskarna antibiotikakurer, varpå man fick
bakterieinfektionen och dödligheten under kontroll. Efter odlingsperioden hade anläggningen
endast 2.500 yngel. Man informerade Naturresursinstitutet, Livsmedelsverket samt veterinärer
ansvariga ftir områdets fiskhälsa om fiskodlingssituationen. För fiskodlingsverksamheten
ansvarade Eero Hakala (ProAgria Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus). Hans fiskodlingstimmar
uppgick till 165 och den andre anläggningsskötaren Arto Hautalas timmar uppgick till ??. Utöver
detta la man ner totalt över 80 timmar på talkoarbete med odling och utplantering. Styrelsen beslöt

under sitt möte 19.11.2020 att fiskeriområdet på grund av omfattande odlingsförluster och
ftirväntat svåra odlingsftrhållanden i sommar inte fortsätter odla 1-åriga havsöringar på

fiskodlingsanläggningen i Lestijoki, utan fokuserar pä att inkubera och odla öringsrom och

småyngel (nykläckta och yngel som lärt sig äta) i den mån man kommer överens om saken med

Naturresursinstitutet. På fiskodlingsanläggningen utövar man efter början av äret202l
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odlingsverksamhet årligen i mars till juni och under återstoden av tiden står odlingsanläggningen
tom men i brukbart skick.
tigarersdttningar: Styrelsen presenterade utdelningsprinciperna enligt Kalpa-systemet fcir 2018
ars ackumulerade fiskevårdsavgifter till vattenområdesägama. Enligt det av den ordinarie
stämman bekräftade ftiredraget var av områdets totalt cirka 700 vattenområdesfastigheter endast
34 sâdana, att deras ersättningsandel enligt ytan överskred 50 euro. En sammanfattning av
ersättningsavråikningarna f,rnns som bilaga 3 till rapporten. Utdelningsfürslaget ftir 2019 års
ackumulerade ägarersättningar hann man inte göra, på grund av brister i Kalpa, innan den
ordinarie stämman.
Kommunikation:Fiskeriområdet skickade ut ett elektroniskt nyhetsbrev till medlemssamfunden
samt ft)rmedlade f'ra av Centralftirbundet ftir Fiskerihushållning författade Abborrpost till
styrelsen och medlemsamfunden. Fiskeriområdet ftirberedde under hösten 2020 med stöd av
Centralftjrbundet ftir Fiskerihushållning och Etelä-Savon ammattioppilaitos (XAMK) webbsidor
ftjr området, som man planerar attta i bruk i början av 2021.
Fiskerikontroll:Enligt fiskeriområdets styrelses principbeslut utövar området inte själv
fiskerikontroll i någon betydande utsträckning, men stöder sina medlemssamfund i ordnandet av
kontroll. Fiskeriområdet vägledde vid ett par tillfÌillen medlemssamfund i organisationen av
fiskerikontroll, men mottog inte ett enda egentligt uppdrag om stöd för fiskerikontroll.
Samtillståndsrirenden: Fiskeriområdets linje är den, att man inte tills vidare som tillståndspart tar
del i spöfiskets samtillstånd, men stöder bildandet av samtillstandområden inom
verksamhetsområdet på ett tillbörligt sätt.

5. Förverkligande av nyttjande- och vårdplanen
Styrelsen gav Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus i uppdrag att upprätta grunden fcir
fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan under våren 2021. Under den ordinarie stämman
konstaterade man att det, på grund av att karaktärema hos verksamhetsområdets olika
vattenområden och fiskerihushållning skiljer sig så mycket från varandra, när man upprättar
nyttjande- och vårdplanen, är skäl att i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med lokala
experter.

6. Den närmaste framtidens utsikter
Om pandemin fortsätter och det alltjämt råder stränga regler vad gäller bland annat folksamlingar,
bör upprättandet av nyttjande- och vårdplanen skötas huvudsakligen som expertarbete och
ftirhandlingar med medlemssamfund skötas på distans. Detsamma gäller sammankallandet av
ordinarie st¿immor. Områdets egen odling (på Lestijokis fiskodlingsanlåiggning) övergår troligen
till att producera nykläckta yngel och under ett år gamla yngel. Man överväger, vid behov, atttai
besittning Perhos Piililampis naturresursdamm och ägna sig åt sikodling där. Fiskeriområdets
ekonomi lär inte ljusna inom den ntirmaste framtiden, eftersom verksamhetsbidragsnivåerna
åtminstone inte inom den närmaste framtiden lär stiga. Genom en delvis återbåiring av
ägarersättningarna skulle områdets ekonomi kunna bli lite bättre under de närmaste åren.
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2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07

2020-07-L3
2020-07-75

1,50

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

4,00

0,50

2,50

5,00

1,50

2,00

0,50

1,00

L,00

2,00

L,00

0,75

L,00

0,50

2,50

2,00

2,50

2,50

L,50

1,00

1,50

1-,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,50

0,50

1,00

L,50

0,50

2,00

L,00

3,00

4,50
2,50

L,50

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,50

1,00

1,00

1,50

2,00

2,50

2,00

2,00

3,50

1,00

1,00

L,00

Luonnonvarakeskuksen sopimuskasvatustarjouspyyntöön tutustuminen
llmoittelu LUKE:een Ja VARELY:yyn kalanviljelytoiminnasta 2019 ja 2020

4, \ aór-s)

Puhelinneuvottelu Arto Hautalan kanssa meritaimenen kasvatustarjouksen laat¡misesta Luonnonvarakeskukselle

Sopimuskasvatustarjouksen (Mt Lesti Lv 20211pohdinta, laadinta ja toimitus LUKE:een

Neuvottelu Petri Henimaan kanssa kalatalousalueen kalankasvatustoiminnasta sekä LUKE:n suhteesta siihen

Tuotannon käynnistämissuunnittelu Lestijoen kvl :lla

Lestijoen kalanvljelylaitoksen käyttöönottoon kuuluvat korjaus- ja huoltotoimet
Lestijoen viljelylaitosta koskeva vamistelutyö
Lestijoen kvl:n valmistelu ja desinfiointi (Virkon S) madinhaudontaa varten

Mädin nouto Luke Laukaasta ja kuljetus sekä haudontaan laitto Lestijoen kvl:lla

Pumpun huoltotarpeen määrittely sekä tarkastuskäynti LEstijoen kvl:lla

Pumpun korjauksen järjestely sekä pumpun vienti korjauksiin ja laitostarkastus

Tarkastuskäynti Lestijoen kvl :lla

Tarkastuskäynti Lestijoen kvl :lla

Taimenen kasvatussopimuksen 2021 sopimusasiakirjoihin perehtyminen

Pumpun asennus jokeen ja laitostyöt kalanviljelylaitoksella
Tarkastuskäynti Lestijoen kvl :lla

Tarkastuskäynti Lestijoen kvl :lla

Tarkastuskäynti Lestijoen kvl :lla

Kalanrehutilaus ja sen täydentäminen RehuRaisiolle

Laitostyö Lestijoen kvl:ssa, mätiasettien siirto starttialtaisiin

Laitostyö Lestjoen kvl:lla, altaiden ja kaukaloiden putsaus

Laitostyö Lest¡joen kvl:lla; asettien poisto ja altaiden putsaus

Pienpentujen kuormaussuunnitelma ja tiedottaminen 202O,laitostyö Tornilassa

Meritaimenpoikasten (vk) kuormausvalmistelu Lestijoen kvl:lla

Laitostyö Lestijoen kvl:lla, mt pentujen luovutus

Laitostyö Lestijoen kvl:lla, mt luovutus ja altaiden putsaus

Laitostyö MT poikasten startti ja kuormausvalmistelut

Laitostyöt Lestijoen kvl:lla (startti)

Laitostyöt Lestijoen kvl:ssa

Laitostöitä
Laitostyö (altaiden puhdistus) Lestijoen kvl:la

Laitostyö Lestijoen kvl:ssa, puhelin keksustelu A.Hautalan kanssa lähiajan kalanviljelytöistä

Laitostyöt Lestijoen kvl:lla

La¡tostyöt Lestijoen kvl:lla

Laitostyö Lestijoen kvl:lla

Laitostyö Lestijoen kvl:lla

La¡tostyö Lestijoen kvl:ssa, taimenpoikasten harvennussiirrot

Laitostyöt Lestijoen kvl:lla

Laitostyd Lestijoen vkl:lla (altaiden putsaus)

Laitostyót Lestijoen kvl:lla ja formaliinin nouto laitokselle

Laitosty$ (formaliinikylvetys) Lestijoen kvl:lla sekä kylvetysaine tilauksen peruutus (VWR)

Happipuilon vaihto (Woikoski, Kannus), laitoskäynti Tornilassa

Laitostyöt Tornilassa ja formaliiniasian hoitaminen

Laitostyåt Lestijoen kvl:lla

Laitoskäf nti Lestijoen kvl :lla

Laitoskä'lnti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti ja työt Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, hälytys 23.50

Laitostyö (kylvetys ja hälytysten säätäminen) Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla (raatojen keruu)

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, lääkekuuri

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, synkät raadot
llmoitelut Lukeen hankalasta viljel¡ilanteesta Lestijoen kvl:lla, Laitostyöt

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, synkät raadot

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, synkät raadot

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, kalojen siirrot,
Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla



2020-07-t6

2020-07-1,8

2020-07-20

2020-07-28
2020-07-29

2020-07-30
2020-08-04

2020-08-06

2020-08-L0

2020-08-11

2020-08-13

2020-08-1s

2020-08-17

2020-08-19

2020-08-20
2020-08-24

2020-08-28
2020-08-3L
2020-09-02

2020-09-04

2020-09-06

2020-09-09

2020-09-10

2020-09-t4
2020-09-t6
2020-09-t8

2020-09-21

2020-09-23

2020-09-25

2020-09-29

2020-to-03
2020-70-04
2020-t0-12
2020-1,0-13

2020-10-79

2020-t0-20
2020-70-23
2020-t0-27
2020-1t-04
2020-tt-t0
2020-tt-t6
2020-Lr-19
2020-Lt-25

2020-t2-o2
2020-12-09

2020-L2-19

3,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,50

2,50

0,50

1,50

2,00

1,50

3,00

0,50

1,00

1,00

L,00

1,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,50

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,50

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50

L,00

L,50

1,00

1,00

1,00

2,00

1,50

L64,75

Laitostyö (kylvetys ) Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitostyö (kylvetys ) Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitostyö Lestijoen kvl:lla ja kalanäytteen toimittaminen Ruokaviraston Oulun toimipaikkaan
Laitostyöt Lestijoen kvl:lla

Kalanäytteen toimitus tutkimuksiin Ruokavirasto Ouluun

La¡toskäynt¡ Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Kalatautitilanne (P.Koski Ruokavirasto) ja työ viljelylaitoksella

Kalojen lääkintää koskeva neuvottelu Toholammin eläinlääkärn (Korpijärvi) kanssa.

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

La¡tostyö Lestijoen kvl:lla

Kalanviljelytyöt Lestijoen kvl:lla (kylvetys ja tulovesiputkien korjaus

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla (lääkekuuri kaloille)

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Valvontaeläinlääkärin tarkastus

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl :lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, happipullon vaihto

Laitoskäynt¡ Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla

Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla, talvikuntoon laitto
Laitoskäynti Lestijoen kvl:lla
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Keski-Pohjanmaan kalatalousalue

Egen verksamhet

EGENTLIG VERKSAMHET

FORSALJNINGSINTAKTER
3020 Övriga intäkter 24o/o

Försäljningsintäkter totalt
OVRIGA INTÄKTER

3023 Övriga intäkter 0%
3026 Agarersättningar max. 50€

Övriga intäkter totalt
INTAKTER TOTALT
Den egentliga verksamhetens intäktsJ
I NTAKTS-/KOSTNADSREST
RÄKENSKAPSPERIODENS RESU LTAT

ÖVRIGA BIDRAG
3510 Mottagna bidrag

Övrga bidrag totalt
INTAKTER TOTALT

3.2.2019- eriodskillnade
31.12.2019

1.1.2020-
31j2.2020

80,65
80,65

2846,55
1560,11
4406,66
4487,31
4487,31
4487,31
4487,31

1000,00
1000,00
1000,00

80,65
80,65

2846,55
1 560,1 1

4406,66
4487,31
4487,31
4487,31
4487,31

0,00 4487,31

0,00
0,00

RÄKENSKAPSPERIODENSÖVERSKO' 4487,31

Fiskodlingsverksamhet

EGENTLIG VERKSAMHET

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1000,00
1000,00
1000,00

PERSONALKOSTNADER
7010 Löner 24o/o -2262,00

Personalkostnader totalt -2262,00
ANSKAFFN I NGSKOSTNADER

4000 Köp avfiskyngel och rom -2700,48
4l2}lillbehör 24o/o -312,02
4041Foder 14% -773,75
4050 Bad 24o/o -72,50

Anskaffningskostnader totalt -3858,75
DEN EGENTLIGA VERKSAMHETENS OVRIGA KOSTNADER

43l0Fiskodlingsverksamhetensutgifte -175,00
4500 Odlingsfiskfaunans ändring 1050,00

Den egentliga verksamhetens övriga kos 875,00
7020 Et -867,37
8500 Telefon -49,11

8680 Övriga kostnader 24% -22,92
8684 Övriga kostnader 0% -12,00

Övriga kostnader totalt -951,40
KOSTNADER TOTALT -6197,15
DenegentligaverksamhetensintäktsJ -5197,15
INTAKTS-/KOSTNADSREST -5197,15
RÄKENSKAPSPERIoDENSRESULTAT -5197,15

0,00 -2262,00
0,00 -2262,00

-2700,48
-312,02
-773,75

-72,50
-3858,75

0,00 -175,00
0,00 1050,00
0,00 875,00
0,00 -867,37
0,00 -49,11
0,00 -22,92
0,00 -12,00
0,00 -951,40
0,00 -6197,15
0,00 -5197,15
0,00 -5197,15
0,00 -5197,15
0,00 -5197,15



Keski-Pohjanmaan kalatalousalue

STATENS KREDITERINGAR
3410 Anslag för främjande
34100 Anslag för främjande som justerr

34101 Anslag för främjande som justeri

Statens krediteringar totalt
INTAKTER TOTALT

3.2.2019- reriodskillnad

31.12.2019

-196,52
-1 150,00
-1218,00
-2564,52

70,95
175,44
254,55

-1 152,99
-317,78
-969,83
-169,74
-165,94

-16,53
-99,82
19,03

264,48
-444,38
756,80
143,90

-3390,45
-3390,45
-3390,45

-1094,00
1047,50
3436,95
3390,45

Pitkä tuloslaskelma
1.1.-31.12.2020

Verksamhetsbidrag

PERSONALKOSTNADER
5020 Rese- och kostnadesersättningar -973,84 -777,32
7000 Verksamhetsledartjänster 24Vo -7150,00 -6000,00
7O1O Löner 24o/o -1218,00 0,00

Personaf kostnader totalt -9341,84 -6777,32
DEN EGENTLIGA VERKSAMHETENS ÖVRIGA KOSTNADER

4260 Upplysningsverksamhel24% 0,00 -70,95
4261 Upplysningsverksamhel l4o/o 0,00 -175,44
4262 Upplysningsverksamhel l0o/o 0,00 -254,55
4264 Upplysningsverksamhet 0% -1 185,00 -32,01
4310 Fiskodlingsverksamhetens utgifte -317,78 0,00

Den egentliga verksamhetens kostnader -1502,78 -532,95
7020 Et -434,25 -264,51

8200 Översättningstjänster -357,15 -191,21

8500 Telefon -28,04 -11,51

8564 Transaktionskostnader -101,72 -1,90
8650 Möteskostnader 24o/o -242,26 -261,29
8651 Möteskostnader 14% -264,88 -529,36
8680 Övriga kostnader 24% -444,38 0,00
8684 Övriga kostnader 0% 376,80 -380,00

Övriga kostnader totalt -1495,88 -1639,78
KOSTNADER TOTALT -12340,50 -8950,05
Denegentligaverksamhetensintäkts-/ -12340,50 -8950,05
INTAKTS-/KOSTNADSREST -12340,50 -8950,05
ALLMÄNNA BIDRAG

91 00 Verksamhetsanslag I 1293,00 1 2387,00
91001 Verksamhetsanslag som justera -2389,45 -3436,95
91002 Verksamhetsanslag som justera 3436,95 0,00

Allmänna bidrag totalt 12340,50 8950,05

Främjande av fiskerihushållning

1.1.2020-
31.12.2020

5000,00
0,00

5000,00
10000,00
10000,00

0,00
5000,00
5000,00

10000,00
10000,00

-10000,00
-10000,00
-10000,00

5000,00
-5000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

DEN EGENTLIGA VERKSAMHETENS OVRIGA KOSTNADER
4330 Planering och styrning av fiskeval -10000,00

Den egentliga verksamhetens övriga kos -10000,00
KOSTNADER TOTALT -1OOOO,OO



Pitkä tuloslaskelma
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Totalt

EGENTLIG VERKSAMHET

r0nsÄl.lt tIt'tcsINTAKTER
3020 Övriga inläkter 24%

Försäljningsintäkter totalt
STATENS KREDITERINGAR

3410 Anslag för främjande
34100 Anslag för främjande som justeri

34101 Anslag för främjande som justeri

Statens krediteringar totalt
OVRIGA BIDRAG

3510 Mottagna bidrag
Övriga bidrag totalt
OVRIGA INTAKTER

3023 Övriga intäkter 0%
3026 Agarersättningar max. 50€

Övriga intäkter totalt
INTÄKTER TOTALT

3.2.2019- reriodskillnad

31.12.2019
1.1.2020-

31.12.2020

80,65
80,65

5000,00
0,00

5000,00
10000,00

1000,00
1000,00

5000,00
-5000,00

0,00
0,00

80,65
80,65

0,00
5000,00
5000,00

10000,00

1000,
1000,

0,00
0,00

0,00
0,00

00
00

2846,55
1 560,1 1

4406,66
15487,31

2846,55
1 560,1 1

4406,66
15487,31

PERSONALKOSTNADER
5020 Rese- och utgiftsersättningar -973,84 -777,32 -196,52
7000 Verksamhetsledartjän sler 24o/o -71 50,00 -6000,00 -1 I 50,00
7010 Arvoden24o/o -3480,00 0,00 -3480,00

Personalkostnader totalt -11603,84 -6777,32 -4826,52
ANSKAFFNINGSKOSTNADER

4000 Köp av yngel och rom -2700,48 0,00 -2700,48
40201illbehör 24o/o -312,02 0,00 -312,02

4041Foder 14% -773,75 0,00 -773,75

4050 Bad 24% -72,50 0,00 -72,50
Anskaffningskostnader totalt -3858,75 0,00 -3858,75
DEN EGENTLIGA VERKSAMHETENS ÖVRIGA KOSTNADER

4260 Upplysningsverksamhet24o/o 0,00 -70,95 70,95
4261 Upplysningsverksamhel 14% 0,00 -175,44 175,44
4262 Upplysningsverksamhet 10% 0,00 -254,55 254,55
4264 Upplysningsverksamhet 0% -1185,00 -32,01 -1152,99
4310 Fiskodlingsverksamhetens utgifer -492,78 0,00 -492,78
4330 Planering och styrning av fiskeval -10000,00 0,00 -10000,00
4500 Odlingsfiskfaunans ändring 1050,00 0,00 1050,00

Den egentliga verksamhetens övriga kos -10627 ,78 -532,95 -10094,83
7020 Et -1301,62 -264,51 -1037,11

8200 Oversättningstjänster -357,15 -191,21 -165,94

8500 Telefon -77,15 -11,51 -65,64

8564 Transaktionskostnader -101,72 -1,90 -99,82

8650 Möteskostnader24o/o -242,26 -261,29 19,03
8651 Möteskostnader 14% -264,88 -529,36 264,48
8680 Ovriga kostnader 24% -467,30 0,00 -467,30
8684 Ovriga kostnader 0% 364,80 -380,00 744,80

Övriga kostnader totalt -2447,28 -1639,78 -807,50
UTG|FTER TOTALT -28537,65 -8950,05 -19587,60

Den egentliga verksamhetens intäktsJ -13050,34 -8950,05 -4100,29

TNTAKTS-/KOSTNADSREST -13050,34 -8950,05 -4100,29

ALLMÄNNA BIDRAG
91 00 Verksamhetsanslag 1 1293,00 12387 ,00 -1 094,00
91001 Verksamhetsanslag som justera -2389,45 -3436,95 1047,5O

91002 Verksamhetsanslag som justera 3436,95 0,00 3436,95
Allmänna bidrag totalt 12340,50 8950,05 3390,45
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTA'I -709,84 O,OO -709,84

0,00
0,00
0,00
0,00

o' -709,84 0,00 -709,84





Keski-Pohjanmaan kalatalousalue

Valuta EURO

TILLGAHCIN

OMSÄTTN INGSTI LLGANGAR
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar

'l 641 Odlingsfiskfauna
Totalt
Omsättningstil lgångar

Fordringar

Pltkä tase
31.12.2020

31.12.2020

1 050,00
I 050.00
1 050,00

5 000,00
5 000.00
5 000.00
5 000,00

7

13 824,32

13 824,32

-709.84
-709,84

3259,41
3 259,41
3259,41

457,58
457,58

-6 522,84
'14 586,00
I 063,16

2389,45
0,00

364,56
2754,01

11274,75
14 534,16

13 824,32

I
Ê(r s)

31.12.2019

0,00
0.00
0,00

0.00
0.00
0,00

14 247

14 247,26

14 247,26

0.00

0,00

7 566,31
7 566,31

-'1 756,00
0,00

-1 756,00

3 436,95
5 000,00

0,00
I436,95

14 247,26
14 247,26

14 247,26

totalt

Kortfristiga
Övriga fordringar

'1 773 lnkommande främjandepeng
Totalt
Kortf ristiga totalt
Fordringar totalt

Likvida tillgångar
1910 0P Fl38 5534 0520 1731 25

Likvida tillgångar tot.
LIKVIDA TILLGANGAR TOTALT

T¡LLGANGAR TOTALT

SKULDER
EGET KAPITAL
Räkenskapsperiodens överskotUunderskott
Totalt
Redovisningens resultat
EGET KAPITAL TOTALT

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristiga
Övriga skulder

27 49 lcke redovisade ägarersåttningar
Totalt
Långfristiga totalt

Kortfristiga
Leverantörsskulder

287 1 Leverantörsssku lder
Totalt

Övriga skulder
2939 Momsskuld
2949 Agarers¿¡ttningar ELY

Totalt
Upplupna belopp

2951 Verksamhetspengaskuld
2953 Fråmjandepengaskuld
2959 Agarersättningar som ska betalas

Totalt
Kortfristiga totalt
SKULDER TOTALT

0,00

0,000,00

0,00

0,00
0,00

SKULDER OCH EGET KAPITAL TOTALT
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o nn sÄrn¡ I ru c sl tlcÂ rq caR
Omsättningstil lgångar
Övri ga omsättningstil lgångar

1641 Odlingsfiskfauna
Omsättni ngsti ll gångar totalt

1050,00
1050,00

Fordringar
Kortfristiga
övriga fordringar

1 773 Fråimjningspengafordran
Fordringar totalt

Disponibla medel
19'1 0 0P Ft38 5534 0520 1731 25

Disponibla medel totalt
Omsättningstillgångar totalt
TILLGANGAR TOTALT

SKULDER

EGET KAPITAL
Räkenskapsperiodens överskotUunderskott
Bokföringens resultat

Eget kapital totalt

pnÄrrilrutruoe KAP|TAL

Långfristiga
Övriga skulder

27 49 lcke redovisade ägarersättningar
Långfristiga totalt

Kortfristiga
Leverantörsskulder

2871 LeverantÖrsskulder
Sveng Translations - hemsideöversåttning finska-svenska
Restaurang Koski-Hovi - styrelsens möteskaffe 9.9.
Korpelan Voima - elräkning
DNA - telefonräkning
Vetil kommun - ordinarie stämmans kaffe 30.9.

Totalt

övriga skulder
2939 Momsskuld
2949 Ägarersättningar ELY

Totalt

Upplupna belopp
2951 Verksamhetspengaskuld
2959 Agarersättningar som ska betalas

Totalt
Kortf ristigt främmande kapital totalt
FRÂMMANDE KAPITAL TOTALT
SKULDER TOTALT

7774,32
7774,32

5000,00
5000,00

13824,32
13824,32

-709,84
-709,84

3259,41 årsmötebeslut 30.9.2020

3259,41

457.58
457,58

-6522,84
14586,00 omko2o19

8063,1 6

170,19
65,00

160,26
5,13

57.00

2389,45
364,56 Uet . deg 14.1.21

2754,01
't1274,75

14534.16
't3824,32

Av anslaget för främjande om 10 000 € som beviljats 6.9.2019 för påbörjandet av nyttjande- och vårdplanarbetet
samt för fiskerikontroll har man vid bokslutstillfållet ånnu 5000 € att få.

Summan har bokförts som bidrag för räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden har projektets kostnader uppgått till 1 0.000



Omsättn¡ngstillgångarnas ändringar

Bestånd fÖr odlad fisk Mängd i början av räkenskaps Lagerändring
0 1050

Personal
lngen anstålld personal

Bokslutet har uppråttas i enlighet med regleringarna för små- och mikroföretag

I Karleby 29J.2021

Värde 31.12.2020
1 050

Saila Sulonen
bokförare

Eero Hakala
verksamhetsledare
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REVISIONSBERIiTTETSE

Ttll medlemmorno Í Mellersta österbottens fískeriområde

Revision av bokslutet

Uttalande

Jag har utfört en revision av bokslutet för Mellersta österbottens fiskeriområde (fo-nummer 3092595-5) för
räkenskapsperioden !.L.2O2O - 3t.12.2020. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till
bokslutet.

Enligt min uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning samt av resultatet
av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det
uppfi¡ller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet

Jag har utfört min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mitt ansvar enligt god revisionssed beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Jag är oberoende i förhållande till föreningen
enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av mig utförda revisionen och jag har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelrens and verksamhetsledares ansvar för bokslutet
Styrelsen and verksamhetsledare ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande

bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de
lagstadgade kraven. Styrelsen och verksamhetsledare ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nöcvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheteI vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verksamhetsledare för bedömningen av föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten, De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift, Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om man avser att líkvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något

realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga
felaktþheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som cel av en revision enligt god revisionssed använder jag professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felakt¡gheter i bokslutet, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenlíga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet tillföljd av oegentligheter är högre än för

t/2
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en väsentl¡g felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min rev¡sion
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten ¡ den interna kontrollen.

o utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar,

. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verksamhetsledare använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

o utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland
upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag kommunicerar med dem som har ansvar för föreningens styrning avseende, bland annat, revisionens
planemde omfattn¡ng och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat under revisionen.

övriga rapporteringsskyldigheter

övrig information

Styrelsen och verksamhetsledare ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar
verksamhetsberättelsen. Mitt uttalande om bokslutet täcker ¡nte övrig information.

Min skyldighet är att läsa den övriga informatíonen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med
detta göra en bedömning av om det fínns väsentliga motsÜidigheter mellan den övriga informationen och
bokslutet eller den uppfattning jag har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter. Det ärytterligare min skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats
en ligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt min uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av
verksam hetsberättelse.

Om jag utgående från mitt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det fdrekommer en väsentlig
felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör jag rapportera detta. Jag har ingenting att rapportera gällande detta.

Kalajo<i t7.3.2021
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MELLERSTA öSTERBOTTENS FISKERIOMRADE VERKSAMHETSPLAN
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Styrelsens förs I ag 24.2.2021

MELLERSTA öSTERBOTTENS FISKERIOMRADES VERKSAMHETSPLAN FöR AR
2021

1. Allmänna utsikter
Fiskeriområdets, och den som lagen om fiske förutsätter, viktigaste uppgift är att upprätta en

för området nyttjande- och vårdplan för år 2021. Övrig verksamhet anpassas för att uppnå
detta må|.

2. Styrelse
Fiskeriområdet kallar under årets lopp till två allmänna möten. Det första under våren för
att behandla i huvudsak ärenden som rör förvaltning och det andra under hösten för att
behandla nyttjande- och vårdplanen. Styrelsens storlek kan utökas, vid behov, för att
snabba på arbetet med nyttjande- och vårdplanen. Styrelsen sammanträder fyra gånger i

året.

3. Fiskeriområdets ekonomi
Då Mellersta Österbottens fiskeriområde inte har något eget startkapital, vilar ekonomin
på två huvudpelare, alltså på bidrag flyttade från år 2019 och på bidrag man ansökt om
för verksamheten (verksamhetsbidrag och projekt för främjandet av fiskeriområdet) samt
intäkter från försäljning av yngel producerade på fiskodlingsanläggningen i Lestijoki.
Övriga inkomstformer är sporadiska. Det ekonomiska resultatet som uppskattas lämna
något på plus utgör inget betydande eget kapital, då en stor del av områdets kapital är
bundet i det odlade fiskbeståndet, vars eventuella försäljningsresultats betydande del
krediteras under âr 2021.

4. Upprättande av nyttjande- och vårdplan
Enligt lagen om fiske upprättas en nyttjande- och vårdplan för Mellersta Österbottens
fiskeriområde. Materialet som planen grundar sig på, alltså en beskrivning av vatten-,
fiske- och fiskbeståndssituationen, upprättas före slutet av april. Under sommaren
upprättas för varje delsystem (Lestijokilaakso, Perho ådalen, kustvattnen, småvatten) en
femårig nyttjande- och vårdplan för fiskbestånd och nyttjande av fiskevatten, med
ti I I hörande fiskereg leri ngsförslag.
Man har gett uppdraget att upprätta nyttjande- och vårdplanen till Keski-Pohjanmaan
Kalatalouskeskus, vars jobb det är att styra att stödja områdets styrelse. På grund av olika
fiske- och miljömässiga omständigheter drar man vid planeringen som rör kustområden
nytta av rådgivande organs kunnande.

5. De övriga viktigaste händelserna
Allmän verksamhef; Fiskeriområdet delar i början av 2021ut, trots brister i Kalpa-
systemet, till vattenområdesägarna inom området för år 2019 krediterade
ägarersättningar. Enligt en preliminär utredning finns det på området totalt cirka 700
vattenområdesfastigheter, varav 34 är över 170 ha stora, alltså enligt ytan berättigade till
ersättning (ersättningsandel > 50 €). Utdelningsgrunderna specificeras under året vid
behov, så att de godtagbart kan bokföras i nyttjande- och vårdplanen.



Kommunikafion: Fiskeriområdet tar i början av år 2021 i bruk internet-sidor samt övriga
sociala medier som man anser nödvändiga för att presentera den egna verksamheten
samt för kommunikation mellan allmänheten och området. Fiskeriområdet delar vid
behov och enligt händelser pressmeddelanden till traditionella kommunikationskanaler.
Om mer betydande beslut meddelar man medlemsfältet via elektronisk medlemspost,
vars räckvidd man strävar efter att öka.
Fiskerikonfrol/: Fiskeriområdet styr och understöder sitt områdes fiskerikontroll genom att
informera om fiskeriförordningar och vid behov genom att utbilda övervakarna.
Fiskeriområdet utövar själv ingen fiskerikontroll, utan stöder sina medlemssamfund i

ordnandet av kontroll.
Samtillståndsärenden: Fiskeriområdet stöder i mån av möjlighet bildandet av
samtillståndsområden och deras verksamhet.
Sköfse/ av fiskevaffen; Fiskeriområdet gör en offert till Naturresursinstitutet om
produktion av havsöringsyngel vid Lestijokis fiskodlingsanläggning. Fiskeriområdet
reserverar utöver avtalsodlingen rom från statens fiskodling, varav området föder upp
öri n gsyn gel för det eg na om rådets fiskerisamfu nds utplaceri n gsbehov.

6. Ovrig verksamhet
Man strävar efter att ge fiskeriområdets styrelsemedlemmar möjligheten att utbilda sig för
att kunna sköta de uppgifter som krävs av dem, bland annat genom att låta några
medlemmar åt gången, på bekostnad av området, (seminarium och resor) delta i

regionala och nationella fiskeriområdesutbildningar och eventuellt även andra seminarier.
Fiskeriområdet deltar i Österbottens fiskerinärings samarbetsgrupps möten.

7 C:\Users\eero.hakala\Documents\KALAT\KP KALATALOUSALUE\pöytäkirjat\Yeiset kokoulset\2021\Toirnintasuunnitelma vuodelle 2021 hall
es sve,docx
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BUDGETFöRAR 2021

INTÄKTER

TYRELSENS röReonlr
24.2.2021

2021

ra-{ rs)

Sakliga grunder

lärda att äta Perho å, Lestijoki

avtalsyngel Lestijokis fiskodlingsanläggning, Tornila

justeringsposter mm.

2021 èxs ansÖkan 7.1.2021, tidigare nivå

justeras från år 2020

övervakningsprojekt

rom 2021 för utplanteringsbehov (Luke avtalsodling)

Skötsel av och årenden för Lestijokis odlingsanläggning

Enligt fiskeövervakningsprojektets ansökan

rese-, utrustnings- mm. kostnader

anskaffning av basmaterial

hemsidor och övriga elektroniska inköpstjänster

underhållskostnader och informationsuppdater¡ng

4*sgrelsemöten+ 2*ordinarie stämmor

nationella och kustens fiskeriområdesdagar

nödvändiga intressebevakningstjänster

två ordinar¡e stämmor samt nyttjande och vårdplan; översäl

revision

enligt avtal

1. Fiskodlingsverksamhet

1.1. Försäljning av yngel

MT Lestijokiek

MT Lestijoki 1-k

2 övriga intäkter
sporadiska intäkter

3. Verksamhetsbidrag

3.1. Fiskeriområdets verksamhetsbidrag

från år 201 9 justerad bidragsandel

3.2. Frëimjande av fiskerihushållning

INTÄKTER TOTALT

KOSTNADER

'. Fiskodlingsverksamhet
1.1. Odlingsanläggn¡ngens kostnader

kÖp av rom

foder

el+telefon

syre

avfallshantering+vatten

0vriga kostnader

l0ner+arvoden

resekostnader

2. Fiskerikontrollkostnader
arvoden

kostnadsersättningar

köpta tjånster

övriga kostnader

3. Nyttjande- och vårdplanens kostnader

1. Nyttjande- och vårdplanens basmaterial

J.2. Nyttjande- och vårdplanens plandel

3.3. Nyttjande- och vårdplanens slutföring

4. Anslag och kommunikation

Hemsidor/facebook

sidornas underhåll och material

5 Förvaltningskostnader
5. 1. Allmän fÖrvaltning

möteskostnader

representation

intressebevakning

översåttnin gstjänster

övriga förvaltningskostnader

5.2. Verksamhetsledarkostnader

UTGIFTER TOTALT

kalkylerade grunder

suenhet á pris 6 500

5 600

20 400

32 500

7 921

5 800

1 200

12250

50 000

2 500

13 000

2 400

5 000

totalt

6500

5000

1 500

5600

0,1

0,6

I 3000

2400

5000

500

4000

800

450

750

12250

2100

1 800

200

500

500

7150

50000 0,018

0 3,9

2200 150

50

900

100

320

300

70 55

200 0,43

2350

115

300

3850

60 55 3300

80 15 1200

r 800 800

1 500 500

0

86

5 300

450

15

6

6

2

350

300

250

32 471

kostnadsresUu nderskott 29





Utdelning av från âr 2Ot9 ackumulerade ägarersättningar på Mellersta österbottens fiskeriområde 2021
Fast¡ ghetsf örteckn i n g ligare Fastighetens namn Area

Styrelsens föredrag
astningskoefficireferenss¡ffra andel%

24.2.202r
Andel €

272-876-3-7

427-876-L-O

272-432-876-3

427-893-r-O

208-433-876-7

208-431-876-3

272-40r-7-787

272-876-r-3

272-426-876-L

272-4LL-876-3

208-43L-876-2

272-43L-876-r

74-402-876-r

584-407-876-1

236-876-L-O

924-876-r-0
288-408-57-0

2t2-876-2-0
208-437-876-t
849-876-1-0

272-407-876-r
924-876-4-r

924-876-2-0

74-404-876-L

924-405-876-7

272-410-876-7

449-407-284-0

Kelvíå-Ullava samfällda vattenområdens delägarlag vanenområde (i ftera kommuner)

Lestijärvi delägarlag sAMFÄLLDAVATTENoMRÅDEN (iftera kommuner)

Lohchteå samfällda områden (i flera kommuner) Lochteå samfättda områden (i ftera kommuner)

Forststyrelsen Statens vattenområden

Himango Kannusþlä samfällda vattenområden sAMFÄLLDAVATTENoMRÅDEN

Himango Pohjanpää delägarlag samfältvanenområde

Karleby stad Stadensvattenområden

Marinkainen samfällt fiskevattens delägarlag Marinkainen samfättda områden (i flera kommuner)

VATTENOMRÃDE (272-426-876-t,208-435-876-I,849-412-876-:Atav¡¡rre samfäilt vanenområde

Rödsö delägarlag Samfältda områden

SAMFÃLLT VATTENOMRÂDE I BOTTNISKA VIKEN SAMfäIIt VAIIENOMTådE i BOttNiSKA ViKEN

VATTENOMRÂDE v¡rrr¡lovnÂDE
Halso delägarlag sAMFÄLLrvArrrruovRAoE

Perho delägarlag sAMFALLTVATTENoMRÄDE

Kaustby delägarlag sAMFÄLLDAVATTENoMRÄDEN

Veteli Räyrinki delägarlag sAMFALLDAVATTeTovRÅoe¡¡

Perhonjoki Oy vAsKo

VATTENOMRÅDE I BOTTNISKA VIKEN v¡rreruovnÅor I BoTTNISKAVIKEN

Marinkainen samfällda områden (i flera kommuner) Marinkainen samfättda områden (i ftera kommuner)

Toholampi delägarlag vattenområden

Korpilahti delägarlag vArrENoMRÂDE tBorrNtsKAVtKEN

PATANAN TEKOJÃRVI PATANANTEKoJARVI

Vetil delägarlag sAMFÄLLDAVATTENoMRADEN

sAMFÃLLTVATTENOMRÂDE V4-404-876-7,272-4t3-876-1,924-sAMFÂLLIvArrENoMRÃotlt+-+oa-zta1,272-413-876-r,s
Veteli Pulkkinen delägarlag vArrENoMRÅDE

VATTENOMRÂDE I BOTTNISKA VIKEN VATTENoMRADE I BoTTNISKAVIKEN

Korpelan Voima samkommun KosKtrALo l

7 782,3r

4826,07

3 58L,L2

3 276,23

2 399,08

2055,71
1527,99

L 461,69

1 359,43

L L70,47

968,64

930,00

681,13

598,44

550,09

512,05

437,72

416,00

413,88

325,O2

3L4,46

302,39

267,r9
252,67

L85,44

L75,79

174,65

36279,60 ha

3734,35 ha

40013,95 ha

14364,62

9 652,02

7162,24
6 266,14

4798,L6

4 tLL,42
3 0ss,98

2 923,38

27L8,86
2340,94
L937,28
1860,00
1 361,58

1 190,30

1099,08
1 023,59

875,00

832,00

827,76

650,04

628,92

604,78

522,38

505,34

370,88

351,58

349,30

2628,20
1765,97
t3to,43
1146,48

877,89
752,24
559,13
534,87
497,45

428,31

354,45
34O,31

249,t2
217,79
2Ot,Og

t87,28
160,09
t52,23
t51,45
119,93
tls,o7
110,65
95,59
92,46
67,86
64,33
63,91

t3243,57

2,0000

2,0000

2,0000

1,9960

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

1,9990

1,9890

1,9980

1,9990

1,9990

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

78,02

72,LT

8,98

7,86

6,02

5,16

3,83

3,67

3,4L

2,94

2,43

2,33

7,7L

r,49
L,38

L,28

1,10

L,O4

7,04

0,82

0,79

0,76

o,66

0,63

0,47

0,44

0,44

Under 50 € utdelningsandelens fastigheter, 653 fastigheter

'f'VARELY beslut 553/317 Ll 2020,8.4.2020

Alla ytor är mindre än 175 ha

TOT
r342,43

14586,00 *

d f-"
)
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BILAGA

INSTRUKTIONER FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN

Att begära omprövning
Den vars rätt berörs av ett beslut som fattats av ett fiskeriområdes
stämma, kan, om inte beslutet ska underkastas, begära omprövníng av
beslutet hos fiskeriområdets stämma på den grunden att beslutet inte
tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning eller
fiskeriområdets stadgar eller avviker från planen för nyttjande och vård.

Tidsfrist
Omprövning ska begärâs inom trettio dagar från delfåendet, alltså
senast 11.6.2021. Vid behov sammankallas fiskeriområdets stämma
för att hantera omprövningsbegäran.

Vart omprövn ingsbegäran skickas
Omprövningsbegäran ska skickas till adressen:
Mel lersta Österbottens fiskeriom råde
cio Eero Hakala
Ojennustie 134
69410 SYKÄRÄINEN
sp. eero.hakala @ proagria.fi

Hur omprövningsbegäran lämnas in
Omprövningsbegäran ka n inläm nas til I fiskeriom råden personligen, per
e-post, per postbrev, som betald postförsändelse eller genom ombud
eller bud. Förmedlingen sker på avsändarens ansvar.
Omprövningsbegäran ska vara framme hos fiskeriområdet innan
tidsfristen på 30 dagar har gått ut för att omprövningsbegäran ska
kunna prövas.

Överklagan
Om omprövningen inte genomförs kan den som begärt omprövningen
ännu begära ändring genom att överklaga till Vasa förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolen kan besluta, att man före ärendets slutliga
lösning genast får verkställa ett underkastat beslut, om det finns
särskilda skäl till det och om inte verkställandet gör ändringsansökan
meningslös. Till beslutet som rör omprövningsbegärans behandling
bifogas instruktioner för hur man överklagar (meddelande om
överklagan).




