
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FISKERIOMRÅDE
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Fiskeriområdets ordinarie stämma
Tid: Tisdag 2O.4.2O22, kl. 16.00, fullmakter granskas med början kl. 15.30

Plats: Tomujoen kylätalo, Tomujoentie 318, Kalajoki (Himango)

Närvarande: mötesrepresentanter i enlighet med bilaga 3.1.

4.

PROTOKOLL 2t.4.2022

L

2

3

5.

6.

Mötet öppnas
Fiskeriområdets styrelseordförande, Riitta A. Tilus, hälsade deltagarna, på plats och via

fjärruppkoppling, välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
Beslut: Till mötets ordförande valdes Arto Hekkala och till sekreterare Eero Hakala, till
protokolljusterare valdes Jouni Tapio och Hannu Siipola och de fick i uppdrag att vid behov
agera som rösträknare,

Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning
Beslut: Mötets sekreterare presenterade via Kalpa mötets deltagarförteckning, varpå man

kunde konstatera att det på plats fanns 8 röstberättigade personer och via fjärranslutning
2 röstberättigade personer, vilkas sammanlagda röster var 23. Närvarande var 6 övriga.
Deltagarförteckningen godkändes som röstlängd (förteckningen som bilaga 3.1).

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
Diskussion: Sammanträdet har sammankallats av fiskeriområdets styrelse.Styrelsens

sammanträdeskallelse jämte bilagor (bilaga 4.1) har sänts på två språk till de

medlemssamfund som fiskeriområdet känner till per e-post 6.4.2022 och per brev till de

medlemssamfund (3) som har lämnat sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet och vilkas e-

postadresser inte meddelats till fiskeriområdet före det ovan nämnda datumet. En annons

om sammanträdet har publicerats på områdets webbsida den 6 april2022.
Beslut: Stämman konstaterades vara regelrätt sammankallad och beslutför.

Godkännande av mötets föredragningslista
Förslag: Ärendena behandlas i den ordning i vilken de står på kallelsens föredragningslista.
Beslut: Arendena behandlas under sammanträdet i den ordning ivilken de står på

kal lelsens föredragn ingslista.

Bekräftelse av verksamhetsberättelsen och bokslutet för 202Lz

Förslag och diskussion: Stämmans sekreterare presenterade i stora drag
verksamhetsrapporten för år 2O2L (bilaga 4.L\, resultaträkningen och balansräkningen
samt specifikationerna till balansräkningen som anknyter till användningen av statliga
bidrag. Sekreteraren presenterade också revisorns utlåtande (bilaga 6.1).

Beslut: Efter en kort diskussion bekräftade stämman den presenterade rapporten och

bokslutet för âr 2O2L.

Beviljande av ansvarsfrihet
Beslut: Stämman beviljade ansvarsfrihet för de berörda för räkenskaperna och

förvaltningen àr 202t.
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I Bekräftelse av verksamhetsplanen och planen för användning av medel för 2O22

Förslag och diskussion: Stämmans sekreterare presenterade kort verksamhetsplanen som
fanns som bilaga till kallelsen (bilaga 4.1) och planen för användning av medel för år 2022.
Beslut: Stämman godkände efter diskussion den föreslagna verksamhetsplanen jämte en

precisering som gäller bevakningen av fiskeriområdets intressen (bilaga 8.L) och

ekonomiplanen.

Vaf av fiskeriområdets revisor och revisorssuppleant för âr 2022
Förslag och diskussion: Hakala presenterade en offert om revision av âr 2022 som kommit
in till fiskeriområdet (bilaga 9.L).

Beslut: Efter en kort diskussion godkände stämman Tilintarkastus Hukka Oy:s offert och
Heidi Hukka (GR) till revisor och Tarja Hynynen (GR) som suppleant för att granska

Mellersta Österbottens fiskeriområdes räkenskaper och förvaltning för år 2022.

Val av 7-11 medlemmar till fiskeriområdets styrelse Bland styrelsemedlemmarna utses
en ordförande och en vice ordförande
Förslag: Fiskeriområdets konstituerande möte 13.2.2019 valde in 8 medlemmar i styrelsen.
Vid den ordinarie stämman 202L lades ytterligare en medlem till i styrelsen. År 2022 stär
Arto Hautala och Riitta A. Tilus itur att avgå.

Beslut: Stämman valde in Riitta A. Tulus och Petteri Kiiskilä i styrelsen för de kommande
tre åren. Stämman utsåg ur styrelsen Riitta A. Tilus till ordförande och Sakari Lättitill vice

ordförande.

Bekräftelse av utdelningen av ersättningar till vattenområdenas ägare
Försfag: Styrelsen beslutade 2.12.2021" att för den ordinarie stämman presentera förslaget
till fiskeriområdets utdelning av 2O2O års ackumulerade ägarersättningar till
vattenområdenas ägare, som fanns som bilaga till möteskallelsen (bilaga 4.L) och som
presenterades av sekreteraren, som Egentliga Finlands NTM-central godkänt 24.3.202I
(VARELY 1723/202I; L5.L58 €). Ersättningsandelar under 50 € delas enligt 83 S 2 mom. i

lagen om fiske inte ut 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: Stä m man godkä nde en häl ligt styrelsens utdeln ingsförslag.

Beslut om användningen av fiskeriområdets returnerade ersättningsmedel:
Förslag och diskussion: Styrelsen föreslår att de ägarersättningsmedel som returneras till
fiskeriområdet läggs till områdets rörelsekapital som allmänna balansmedel.
Beslut: Sam manträdet god kände enhä lligt styrelsens förslag.

Fastställande av nyttjande- och vårdplanen för Mellersta österbottens fiskeriområde
Förslag: Styrelsen föreslår att den nyttjande- och vårdplan som utarbetats och delats ut till
medlemmarna (10.3.2O22 och t8.3.2027. sve) per e-post samt som finns tillgänglig
(L0.3.2022 och 18.3.2022 sve) på fiskeriområdets webbplats (https://keski-
poh ian maa n kalata lousalue.filsv/stvrelse/).
Diskussion: Sekreteraren presenterade nyttjande- och vårdplanen som sänts till
medlemmarna och myndigheterna för granskning och som preciserats och kompletterats
7.4.2022 på basis av kommentarer från myndigheterna (bilaga L3.L). Planen har lagts fram
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Arto Hekkala

ordförande

PROTOKOII 21,4,2022

för medlemmarna på webbplatsen 7.4.2022 https://keski-
anmaankalatalousalue.fi Medlem marna informerades om fram lägga n det via

e-post 7 .4.20221. Under diskussionen kompletterades planen till de delar som gäller

utplanteringar på kustområdet.
Beslut: Stämman beslutade enhälligt befästa nyttjande- och vårdplanen på basis av det
ursprungliga förslaget jämte kompletteringar och korrigeringar 7.4.2022 (bilaga 13.1) och

kompletteringar under diskussionen under denna stämma (planen som har korrigerats så

att den motsvarar stämmans beslut finns framlagd på webbplatsen https://keski-
poh ian maan kalatalousa lue.fi/ha llinto).

övriga ärenden:
Förslag: Eventuella övriga ärenden som tas upp för diskussion under sammanträdet
Diskussion: Under mötet diskuterades på basis av Markku Lentos initiativ från mötet år
2O2L omrädets åtgärder i syfte att förebygga skador som sälar och skarv orsakar fisket och

fiskbeståndet. Under diskussionen konstaterades det att fiskeriområdet har instämt i ett
gemensamt initiativ från kustens fiskeriområden tilljord- och skogsbruksministeriet som

har tillsatt en arbetsgrupp som dryftar åtgärder som anknyter till att minska och ersätta

skador som sälar orsakar. Enligt stämman är ärendet allvarligt och kräver också i

fortsättningen att man håller ett öga på åtgärderna i syfte att lösa sälfrågor.
Ett annat diskussionsämne som lyftes fram var att Aulis Vuotila påminde om ett
utb ild n i n gsti I lfä I I e om fiske riöverva kn i n g 12.5.2022 i Ka rleby.

Sammanträdet avslutas
Ordförande Arto Hekkala avslutade mötet.

Vi har som utvalda granskat mötesprotokollet

JouniTapio
protokolljustera re

Eero Hakala

sekreterare

Hannu Siipola
protokolljusterare





Keski-Pohjanmaan kalatalousalue, Varsinainen kokous 2022 2O.O4.2O22

Kokousjäsenet Kokousedustaja Valtakirjat Paikalla

Lestijärven osakaskunta

Lohtajan yhteisalueet (useassa kunnassa)

Himangan Kannuskylän Yhteiset vesialueet

Kokkolan kaupunki

Mar¡nka¡sen yhteisen kalaveden osakaskunta

Rödsö delägarlag

Vetelin Räyringin osakaskunta

Korpilahden osakaskunta

Väli-Kannuksen osakaskunta

Suomen Kalastusopaskilta ry
Eero Hakala, toiminnanjohtaja
Michael Hagstöm, Kokkolan kalastajainseura

Riitta A. Tilus, Hallituksen puheenjohtaja

Hannu Siipola, H¡mangan Kalastajkjaiseura

Aulis Vuotila, Välikannuksen ok

Sakari Lätti, Lohtajan Kalatajainseura

Äänioikeus Kiinteistötunnus
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YHTEINEN VESIALUE (useassa kunnassa)

Lohtajan yhteisalueet (useassa kunnassa)

YHTEISET VESIALUEET

KOKKOLAN KAUPUNKI+7

Marinka¡sten yhteisalueet (useassa kunnassa)

Samfällda områden

YHTEISET VESIALUEET

VESIALUE POHIANLAHDESSA

YHTETNEN VESTALUE (208-876-5-I, 2I7-876-6-0)
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Toimi Kalliokoski

Jouko Kuoppala

Arto Hekkala

Juhani Hannila, etä

Markku Lento

Håkan Hedström

Risto Salmela

Håkan Bystedt

Joun¡ Tap¡o

Miika Lahnalampi, etä

Eero Hakala

Michael Hagstöm

Riitta A. Tilus

Hannu Siipola

Aulis Vuotila

Sakari Lätti
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Fiskeriområdets ordinarie stämma y' t.P-sø €'11' 2-ÞaQ
Tid: Onsdag 20.4.2022, kl. 16.00, fullmakter granskas med början kl. 15.30

Plats: Tomujoen kylätalo, Tomujoentie 318, Kalajoki (Himango) ß \ I 4 CrA 1.
oBs! Stämmans röstberättigade medlemmar reserveras möjlighet att
nätuppkoppline (Teams). De som deltar istämman via nätuppkoppling ombes
lämna in sin fullmakt) till verksamhetledaren senast den 13.4.2022. De som deltar via nätuppkoppling får en

länk till stämman och anvisningar för deltagandet senast måndagen den 19 april2022.

Ärendelista

1. Mötet öppnas

Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
Beslut:

God kännande av deltagarförteckning och röstlängd
Beslut:

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
Diskussion: Sammanträdet har sammankallats av fiskeriområdets styrelse.
Sammanträdeskallelsen har sänts till de medlemssamfund som fiskeriområdet känner till per e-post
och per brev den 6 april 2022till de medlemssamfund som har lämnat sina kontaktuppgifter till
fiskeriområdet och vilkas e-postadress fiskeriområdet inte har fått information om före nämnda

datum. En annons om sammanträdet har publicerats på områdets webbsida den 6 april 2022.
Beslut:

Godkännande av mötets föredragningslista
Förslag: Ärendena behandlas i den ordning i vilken de står på kallelsens föredragningslista
Beslut:

Bekräftelse av verksamhetsberättelsen och bokslutet Íör 2O2l:
Förslag: Styrelsens berättelse om verksamheten år 202L finns som bilaga till denna kallelse, likaså

resultaträkningen och balansräkningen för âr 2O2I samt revisorns utlåtande. övriga
bokslutsdokument finns till påseende under sam manträdet.
Beslut:

Beviljande av ansvarsfrihet
Beslut:

Bekräftelse av verksamhetsplanen och planen för användning av medel för 2O22

Förslag: Styrelsens verksamhetsplan och plan för användning av medel för är 2022 finns som bilaga till
denna kallelse.
Beslut:

Val av fiskeriområdets revisor och revisorssuppleant för âr 2O22

Förslag

{

2.

3.

4.

5.

6.

7

8
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Val av 7-11 medlemmar till fiskeriområdets styrelse Bland styrelsemedlemmarna utses en

ordförande och en vice ordförande
Förslag: Fiskeriområdets konstituerande möte L3.2.20L9 valde in 8 medlemmar istyrelsen. Vid den
ordinarie stämman 2021 lades ytterligare en medlem till i styrelse n. i+r 2022 står Arto Hautala och
Riitta A. Tilus i tur att avgå.

Beslut:

Bekräftelse av utdelningen av ersättningar till vattenområdenas ägare
Försfag: Styrelsen beslutade 2.t2.202L att för den ordinarie stämman presentera förslaget till
fiskeriområdets utdelning av 2O2O års ackumulerade ägarersättningar till vattenområdenas ägare, som

finns som bilaga till denna möteskallelse, som Egentliga Finlands NTM-centralgodkänt 24.3.2021
(VARELY 1723/2021;15.158 €). Ersättningsandelar under 50 € delas enligt 83 5 2 mom. i lagen om
fiske inte ut 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 använd ningen av fiskeriområdets retu rnerade ersättningsmedel :

Förslag: Styrelsen föreslår att de ägarersättningsmedel som returneras till fiskeriområdet läggs till
områdets rörelsekapita I som allmänna balansmedel.
Beslut:

Fastställande av nyttjande- och vårdplanen för Mellersta österbottens fiskeriområde
Förslag: Styrelsen föreslår att den nyttjande- och vårdplan som utarbetats och delats ut till
medlemmarna (10.3.2022 och 18.3.2022 sve) per e-post samt som finns tillgänglig (10.3.2022 och
18.3.2022 sve) på fiskeriom rådets webbplats (https://keski-
pohia nmaa nkalatalousa lue.filsv/stvrelse/).
Diskussion:

övriga ärenden:
Förslag: Eventuella övriga ärenden som tas upp för diskussion under sammanträdet
Diskussion:

15. Sammanträdet avlustas

Välkomna!

På uppdrag av styrelsen för Mellersta Österbottens fiskeriområde

Eero Ha

verksa m hetsleda re

Stämmoprotokollet läggs fram för påseende på Karleby stads anslagstavla (stadshuset, Salutorget 5,

Karleby och https://www.kokkola.filsv/kuneorelser/ ) samt på Mellersta österbottens
fiskeriområdes webbplats (https://keski-pohianmaankalatalousalue.filhallinto | 3.5.2022 - 3.6.2022,
Till kungörelsen fogas en anvisning för rättelseyrkande.

14.
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Fiskeriområdets ordinarie stämma
Tid: Tisdag 23.4.2O2L, kl. 16.00, fullmakter granskas med början kl. 15.30

Plats: Tomujoen kylätalo, Tomujoentie 318, Kalajoki (Himango)

@tv>a6 1'(
e_Q2_)

2.

3.

4.

OBS! Stämmans röstberättigade medlemmar reserveras möjlighet att delta i stämman via

nätuppkopplins (Teams). De som deltar istämman via nätuppkoppling ombes anmäla sin e-postadress (och

lämna in sin fullmaktì till verksamhetledaren senast den 13.4.2022. De som deltar via nätuppkoppling får en

länk till stämman och anvisningar för deltagandet senast måndagen den 19 april2022.

Ärendelista

1. Mötet öppnas

Val av ordförande, sekreterare, två protokolliusterare och två rösträknare
Beslut:

Godkännande av deltagarförteckning och röstlängd
Beslut:

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
Diskussion: Sammanträdet har sammankallats av fiskeriområdets styrelse.

Sammanträdeskallelsen har sänts till de medlemssamfund som fiskeriområdet känner till per e-post

och per brev den 6 april 2022lill de medlemssamfund som har lämnat sina kontaktuppgifter till
fiskeriområdet och vilkas e-postadress fiskeriområdet inte har fått information om före nämnda

datum. En annons om sammanträdet har publicerats på områdets webbsida den 6 april 2022.

Beslut:

Godkännande av mötets föredragningslista
Förslag: Arendena behandlas i den ordning i vilken de står på kallelsens föredragningslista
Beslut:

Bekräftelse av verksamhetsberättelsen och bokslutet 1ör 2O2l:
Förslag: Styrelsens berättelse om verksamheten år 2021 finns som bilaga till denna kallelse, likaså

resultaträkningen och balansräkningen för âr 2O2t samt revisorns utlåtande. övriga

bokslutsdokument finns till påseende under sammanträdet.
Beslut:

Beviljande av ansvarsfrihet
Beslut:

Bekräftelse av verksamhetsplanen och planen för användning av medel för 2O22

Förslag: Styrelsens verksamhetsplan och plan för användning av medel för âr 2022 finns som bilaga till
denna kallelse.
Beslut:

Vaf av fiskeriområdets revisor och revisorssuppleant för âr 2O22

Förslag

5

6.

7

8.
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10. Val av 7-11 medlemmar till fiskeriområdets styrelse Bland styrelsemedlemmarna utses en
ordförande och en vice ordförande
Förslag: Fiskeriområdets konstituerande möte L3.2.201-9 valde in 8 medlemmar i styrelsen. Vid den
ordinarie stämman 202L lades ytterligare en medlem till i styrelse n. i+r 2O22 står Arto Hautala och
Riitta A. Tilus i tur att avgå.

Beslut:

tt. Bekräftelse av utdelningen av ersättningar till vattenområdenas ägare
Försfag: Styrelsen beslutade 2.L2.202L att för den ordinarie stämman presentera förslaget till
fiskeriområdets utdelningav 202O års ackumulerade ägarersättningar tillvattenområdenas ägare, som
finns som bilaga till denna möteskallelse, som Egentliga Finlands NTM-centralgodkänt 24.3.2O2I
(VARELY L723/2O21,;1-5.158 €). Ersättningsandelar under 50 € delas enligt 83 5 2 mom. i lagen om
fiske inte ut 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:

12. Beslut om användningen av fiskeriområdets returnerade ersättningsmedel:
Förslag: Styrelsen föreslår att de ägarersättningsmedel som returneras till fiskeriområdet läggs till
om rådets rörelseka pital som a llmänna balansmedel.
Beslut:

13. Fastställande av nyttjande- och vårdplanen för Mellersta österbottens fiskeriområde
Förslag: Styrelsen föreslår att den nyttjande- och vårdplan som utarbetats och delats ut till
medlemmarna (10.3.2022 och I8.3.2022 sve) per e-post samt som finns tillgänglig (10.3.2022 och
18.3.2022 sve) på fiskeriområdets we bbplats ( https://keski-
po h ia n m a a n ka I ata lo u sa I ue. filsv/stv re I se/).
Diskussion:

övriga ärenden:
Förslag: Eventuella övriga ärenden som tas upp för diskussion under sammanträdet
Diskussion:

15. Sammanträdet avlustas

Välkomna!

På uppdrag av styrelsen för Mellersta Österbottens fiskeriområde

Eero Hakala

verksamhetsleda re

Stämmoprotokollet läggs fram för påseende på Karleby stads anslagstavla (Stadshuset, Salutorget 5,
Karleby och https://www.kokkola.filsv/kuneorelser/ ) samt på Mellersta österbottens
fiskeriområdes webbplats (https://keski-pohianmaankalatalousalue.filhallinto | 3.5.2022 - 3.6.2022.
Till kungörelsen fogas en anvisning för rättelseyrkande.

14.



Yhteyshenkilö
Aimo Kallio

Tuukka Jussinmäki

Herrala Risto

AriAla-Himanka

Marko Kantola

Riitta A. Tilus

Jouni Huhtala

Mika Yli-Soini

Juhani Hannila
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vERKSAMHnrSnnnÄTTELSE Styrelsens förslag 23.2.2022

vERKSAMUnTSNNNÄTTELSE rÖN NNNILERSTA ÖSTNNSOTTENS
FISKERroivrnÅon Lt -3t.t2.2ozt

1. Allmänt
Mellersta Österbottens fiskeriområdes ordinarie stämma hölls på grund av coronapandemin delvis på

plats och delvis på distans i Karleby i april. Också i andra avseenden ftirgade coronapandemin

fiskeriområdets verksamhet under hela verksamhetsåret. Aven om det gavs en ftrlängning på tiden för
utarbetandet av fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner till slutet av 202I så kunde planen inte
fÌirdigställas inom den utsatta tiden i Mellersta Österbotten. Fiskeriområdets mest konkreta verksamhet

var fiskodlingsverksamheten vid fiskodlingsanläggningen i Lestijoki.

2. Förvaltning
Styrelsen sammankallade till ordinarie stämma 23.4.2021i Karleby. l4 personer var närvarande

och representerade tio röstberättigade samfund och det totala antalet röster var 23. Stämman

bekräftade 2020 ärs bokslut och verksamhetsberättelsen och behandlade för den ordinarie
stämman lagstadgade ärenden.
Under den ordinarie stämman utsågs två medlemmar i tur att avgä (genom lottdragning) och en

medlem i stället ftir en medlem som avgått ur styrelsen. Till styrelsen valdes för ftiljande
treårsperiod Håkan Bystedt, Sakari Lätti, Tomi Suhr och Aulis Vuotila (i tur att avgå stod Hakan

Bystedt, Sakari Lätti och Aulis Vuotila) samt Mika Yli-Soini i stället for Antti Ojala. De övriga
styrelsemedlemmama var Michael Hagström, Arto Hautala, Risto Salmela och Riitta A. Tilus.
Bland de ovan nämnda valdes Riitta A. Tilus till styrelseordförande och Arto Hautala till vice
ordförande. Det konstaterades att de styrelsemedlemmar som står i tur att avgã ån 2022 är Arto
Hautala och Riiua A. Tilus. Stämman utsåg Sakari Lätti till fiskeriområdets ordinarie medlem

och Harri Lahti ersättare i den fiskeriekonomiska samarbetsgruppen samt utsåg

Tilintarkastustoimisto Hukka Oy från Kalajoki till revisor ftjr räkenskaps- och verksamhetsåret
2021. Styrelsen sammanträdde 2 gånger under verksamhetsåret. Styrelsen utsåg Eero Hakala i
egenskap av Mellersta Österbottens fiskeriområdes ansvariga tjänsteman till verksamhetsledare
âr 2021. Styrelsens övriga beslutsfattande anknöt till skötseln av lagstadgade uppgifter.

3. Fiskeriområdets ekonomi
Fiskeriområdets intäkter bestod av ersättningar for yngel som levererats från
fiskodlingsanläggningen i Lestijoki till utplanteringar, âgarersättningar på under 50 euro som

inte delats ut samt av verksamhetsbidrag för fiskeriområdesverksamheten (Egentliga Finlands
NTM-central) och bidrag för fiskeövervakningsprojektet från medel för främjande av

fiskerinäringen.

Intäkter av den egna verksamheten var outdelade ägarersättningar från 2019 (<50,00 €), 1.342,43

€, samt tillståndsfordringsamorteringar (Pauli Märsylä) ftir Lestijokis samtillstånd (bokförda
som kreditftirluster), ll2,9l €. Intäkterna av den egna verksamheten var alltså I.455,34 €.

Eftersom man inte hade utgifter av den egna verksamheten visade den egna verksamheten ett

överskott om I.455,34 €.

Fiskeriområdet förfogar över fiskodlingsanläggningen i Lestijoki från vilket det levererades

fiskyngel ftir utplantering ftir en summa om 6.976,80 euro och Eero Hakala ersatte yngelforlust
på grund av felaktig skötsel, 400,00 €. Fiskodlingsverksamheten totala intäkter var alltså

7376,80 €. Fiskodlingsverksamhetens underhållskostnader (el, telefon, reparationer och

anskaffning av material) uppgick under verksamhetsåret till 1.632,61 €. Skötseln av



fiskodlingsanstalten orsakade utgifter om 5.692,00 euro i lönekostnader (fiskodlingsarbete
ProAgria Keski-Pohjanmaa/Eero Hakala, timbokftiring som bilaga 1). Övriga utgifter var
reseersättningar, 32,90 €. De totala utgiftema ftir fiskodlingsverksamheten uppgick till 7.358,51
€. I slutet av äretvar värdet på fiskodlingsanläggningens fiskmängd (150.000 romkorn av öring)
9.500 € och i den begynnande balansen var fiskmängdens värde 1.050 €, alltså var fisklagrets
värde i slutet av året 8.450,00 €. När fiskodlingsverksamhetens resultat visade ett överskott på
18,26 € och fisklagrets värde ökade med 8.450,00 € visade fiskodlingsverksamheten i
bokföringen ett överskott på 8.468,26 €,.

I enlighet med beslut fran Egentliga Finlands NTM-central 18.4.2020, VARELY/46512020,
överftirdes 2.839,45 euro av verksamhetsanslaget till Mellersta Österbouens fiskeriområde fcir
2020 till användning är 202I. Denna överförda bidragsrat användes ftjr den verksamhet som den
beviljats till under är 2021. Enligt beslut av Egentliga Finlands NTM-central 16.3.2021,
VARELY 9112021, beviljades fiskeriområdet ett verksamhetsbidrag om 11.745,00 €. Det
tillgängliga verksamhetsbidraget var alltså 14.134,45 e. Av bidraget användes 7.400,00 € för
anskaffning av verksamhetsledartjänster (verksamhetsledarens timbokföring som bilaga 2). Till
upplysningsverksamhet användes 607,00 € (förskott für en styrelsemedlems deltagande i de
riksomfattande fiskeriområdesdagarna 15-17.2.2022 och avgift för fiskeriområdets
webbplattform). Utgifterna av fiskeriområdets möten (två styrelsemöten) uppgick till379,65 €,

och i anknytning till dem ersattes styrelsemedlemmarna för resekostnader till ett belopp om
46I,33 €. Översättningen av protokollet från den ordinarie stämman och webbplatsen från finska
till svenska utgjorde en utgiftspost om 621,45 euro. Övriga betydande utgiftsposter i
fiskeriområdets verksamhet hänförde sig till övriga utgifter av fiskodlingsanläggningen, 509,17
€. Övriga utgifter (transaktioner och post m.m.) uppgick till 135,43 €. Den dataskyddsansvariges
arvode och revisionen utgjorde en utgiftspost om 420,00 euro. Totalt uppgick kostnaderna som
anknyter till verksamhetsbidraget till 10.635,02 €, vilket innebåir att en bidragsandel om 3.499,43
euro överfürdes till användning under 2022. En separat utredning av användningen av
verksamhetsbidraget har gjorts på UF-centrets blankett.

Egentliga Finlands NTM-central beviljade genom sitt beslut 8.4.2021, VARELY 61812021,
Mellersta Österbottens fiskeriområde ett bidrag om 5.000 € fcir ordnande av fiskeövervakning.
Av denna summa betalade Egentliga Finlands NTM-central ett ftirskott på 500 € 21.4.202I.
Fiskeriområdet kunde inte på grund av coronaepidemin och orsaker som anknOt till den
genomfüra övervakningsprojektet under 2021 och ansökte därför om ftirlängd tidsfrist till slutet
av ån 2022 ftir verkställande av projektet. Egentliga Finlands NTM-central beviljade genom sitt
beslut 3.1.2022, VARELY/61812021, förlängd tidsfrist for projektet till slutet av år 2022.
Eftersom projektet inte föranledde några utgifter âr 2021överfördes hela det beviljade bidraget
(5.000,00 €) ftir användning åtr 2022.

Fiskeriområdets inkomster som råiknas till intäkter var totalt 19.467,16 euro om man råiknar med
verksamhetsbidraget. Direkta kostnader som verksamheten gett upphov till uppgick till
17.993,53 euro. Verksamhetsöverskottet var därmed 1.473,63 €. När man till detta adderar
ändringen i fisklagret som bokförts som inkomst, 8.450,00 €, uppgår det kalkylerade överskottet
i resultaträkningen för 2021 tiLL9.923,63 euro.

Bland tillgångarna i balansräkningen bokfördes som omsättningstillgångar områdets
odlingsfiskbestånd, vars värde i slutet av 2021var 9.500,00 €. Kortfristiga fordringar fanns inte.
Saldot på fiskeriområdets bankkonto var i slutet av 2021 20.2214,64 € (startbalansen 3l .12.2020
var 7 .7 7 4,32 €). Därmed var slutsumman av tillgångarna 29 .7 I 4,64 euro.

Skulder och eget kapital var det negativa kapitalet som utgjordes av underskottet för
räkenskapsperioden 2020 (-709,84 €) och det kalkylerade överskottet för 2021,9.923,63 €. Det
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egna kapitalet var alltsä9.213,79 €.i slutet av året.
Som främmande kapital i form av långfristiga skulder bokfördes icke utbetalda ägarersättningar
som influtit 2018 och 2019 (fiskeriområdet kände inte till ägaren eller bankuppgifterna),
1.959,64 C. Icke utbetalda ägarersättningar blir fiskeriområdets egendom tre år efter det att
ersättningens utbetalning verkställts.
Kortfristigt främmande kapital var de i specifikationen till balansräkningen klarerade
leverantörsskuldema, 1.698,87 €. Som övriga skulder bokfördes en som momsskuld bokftird
återbäringssumma om 2.315,10 € samt ägarersättningar från fiskevårdssavgifter år 2020,
1 5 . I 5 8,0 1 €, samt en från är 2021 till år 2022 överford verksamhetsbidragspost om 3 .499 ,43 €
och en främjandebidragsrat om 500,00 € som fåtts som ftirskott. Slutsumman ftir skulder och

eget kapital utgjorde därmed 29.714,64 €.

Allmänt kan man om fiskeriområdets ekonomi þr 2021säga att verksamhetsbidragen nätt och
jämnt räckte till att sköta de oumbärliga lagstadgade åtgärderna. Fiskodlingsverksamheten bar
sig själv ekonomiskt och belastades i slutet av året av vårdkostnaderna für den romparti som

överftirdes från Naturresursinstitutet till fiskodlingsanläggningen i Lestijoki. Ersättningar ftir
kläckningen av rompartiet är att vänta först år 2022. Värdet på rompartiet vid anläggningen åir

kalkylerat och det realiseras om det vill sig under är 2022.

4. Viktiga händelser
Allmrin verksqmher,' Fiskeriområdets viktigaste händelser anknyter till skötseln av uppgifter i
enlighet med beståimmelser och regler. De viktigaste förvaltningsåtgärderna presenteras i punkt
2 i denna berättelse. Styrelsen tog ftir fiskeriområdets del ställning bl.a. till det kommersiella
fisket utanför Karleby.
Fiskodlingsverl<samhel: Fiskodlingsanläggningen i Lestijoki, som ftirvaltas av fiskeriområdet,
uppskattades i slutet av är 2020 ha cirka 2500 sommargamla havsöringsyngel som klarat sig över
den sorgliga odlingssäsongen. För utplanteringar i början av sommaren hittades dock 3060 yngel.

Ynglen utplanterades i enlighet med det avtal som ingåtts med Naturresursinstitutet i övre delen

av Lestij okis huvudfära.
I mars levererades cirka 100 000 romkorn av Lestijokistammen till anläggningen. Av dem

inkuberades och förodlades samt utplanterades i enlighet med direktupphandlingsavtalet med
Naturresursinstitutet 84 000 ettåriga havsöringsyngel i övre delen av Lestijoki och sidobäckarna.
I utplanteringarna deltog många talkoarbetare från hskerihushållningssamfund längs Lestijoki.
Fiskodlingsanläggningen stod tom under sommarsäsongen 2021, d.v.s. från 10 juni till 19

oktober. I oktober levererades till anläggningen uppskattningsvis 150 000 romkom av havsöring
från Naturresursinstitutets anläggning i Laukaa. Detta affangemang f(iranleddes av att
Naturresursinstitutets anläggning i Laukaa inte hade plats for detta romparti på grund av

renovering. När det gäller inkubering, kläckning, matning och utplantering av rompartiet kom
man överens Q.{aturresursinstitutet/Heinimaa och Mellersta Österbottens fiskeriområde/Hakala)
om ett likadant direktupphandlingsavtal under vintern 2022 som man hade gjort våren 2021 om
skötseln av det överlåtna och utplanterade rompartiet. För fiskodlingsverksamheten svarade Eero

Hakala (ProAgria Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus). Hans fiskodlingstimmar uppgick till
155 och den andra anläggningsskötaren Arto Hautalas timmar uppgick till några tiotal. Utöver
detta lade man ner totalt cirka 75 timmar talkoarbete på anläggningsodlingen och utplanteringar.
À.garersr)ttningar: Styrelsen presenterade utdelningsprinciperna med stöd av Kalpa-systemet att
man i utbetalningen av ersättningar av 2019 års ackumulerade fiskevårdsavgifter till
vattenområdesägarna är 2021 använder samma utdelningsprinciper som använts 2019 . Den
ordinarie stämman beslutade 23.4.2021 att enligt nämnda förslag dela ut ersättningar till
vattenområdesägare som är berättigade till sådana och har ltimnat sina kontaktuppgifter till
fiskeriområdet. En sammanfattning av ersättningsredovisningen som bilaga 3. Styrelsen
behandlade förslaget till utdelning av ägarersättningar för åtr 2020 under sitt höstmöte och
beslutade ft)reslå att nämnda ersättningar delas ut i enlighet med tidigare praxis.
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Kommunikation:Fiskeriområdet skickade ut ett elektroniskt nyhetsbrev till medlemssamfunden
samt förmedlade fem stycken Abborrpost från Centralförbundet ftir Fiskerihushållning till
styrelsen och medlemssamfunden. Fiskeriområdet ftirberedde och tog i februari202I med stöd
av Centralf<irbundet ftir fiskerihushållning och Etela-Savon ammattioppilaitos (XAMK) i bruk
en webbplats flor fiskeriområdet (https://keski-pohjanmaankalatalousalue.fi). Webbplatsen
grundades på företaget Zoner WP-Clouds V/ordPress-underlag och styrelsen valde Eero Hakala
till upprätthållare.
Fiskeöverval*ting: Enligt fiskeriområdets styrelses principbeslut utövar området inte själv
fiskerikövervakning i någon betydande utsträckning, utan stöder sina medlemssamfund i
ordnandet av övervakning. Fiskeriområdets styrelse ansökte och beviljades bidrag från medel
från främjande av fiskerihushållningen ftir organisering av övervakningen och ökande av
samarbetet. Projektet har inte kunnat genomftiras under året på grund av bl.a. svårigheter som
anknyter till coronaläget. Därför ansökte man om förlängd tidsfrist för projektet, vilket beviljades
till slutet av åtr 2022.
Samtillståndsdrenden: Fiskeriområdet ansåg att man inte tills vidare tar del i spöfiskets
samtillstånd som tillståndspart, men stöder bildandet av samtillståndsområden inom
verksamhetsområdet på ett tillbörligt sätt.

5. Verkställande av nyttjande- och vårdplanen
Styrelsen gav Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus i uppdrag att upprätta en nyttjande- och
vårdplan fiir hskeriområdet under fuet202l och ingick ett avtal om detta. Till grund für arbetet
med nyttjande- och vardplanen ombads fiskeriområdets medlemmar komma med synpunkter på
nuläget hos fisket i området och framtidsutsikterna samt behovet av reglering. Arbetet med
nyttjande- och vårdplanen var besvärligt delvis på grund av samma orsaker som verkställandet
av övervakningsprojektet. Efter att planens utarbetare meddelat att planen inte kan ftirdigställas
inom utsatt tid beslutade styrelsen i december 202I grunda en arbetsgrupp till hjälp ftir
utarbetandet av nyttjande- och vårdplanens del som gäller kusten. Till gruppen utsågs Michael
Hagström, Sakari Lätti, Hannu Siipola och Tomi Suhr. Arbetsgruppen och planens utarbetare
skulle ha sitt arbete ftirdigt (utkast till plan) fÌirdigt före den ordinarie stämman är 2022.

6. Utsikter für den nåirmaste framtiden
Den av fiskeriområdet fastställda nyttjande- och vårdplanen tas i bruk sommaren 2022 som eft
redskap som styr all fiskerinäring i området. Till fiskeriområdets verksamhet styrs under de
kommande åren mera verksamhetsbidrag än i nuläget. Man hoppas att detta underlättar
ordnandet av fiskeriområdets allmänna verksamhet. Coronapandemin torde ännu pågå och
orsaka särskilda arrangemang bl.a. när det gäller ordnandet av ordinarie stämmor.
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1 Egen verksamhet

Egentlig verksamhet

Försä ljn i ngsi ntä kter

3020, övriga intäkter 24%

Försäljningsintäkter totalt
övriga inkomster

3023, Övriga intäkter 0%

3026, Ägarersättningar högst. 50e

övriga inkomster totalt
lntäkter totalt

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

2 Fiskodlingsverksamhet

Egentlig verksamhet

Försäljningsintäkter

3010, Försäljning av fisk

3020, övriga inÊkfer 24%

Försä ljn i n gsintä kter tota lt
Övriga bidrag

3510, Erhållna bidrag

övriga bidrag totalt
lntäkter totalt

Persona lkostnader

5020, Rese- och kostnadsersättningar

5650, Awoden24%
Personalkostnader tota lt
Anskaffningskostnader

4000, Köp av fiskyngel och rom

4020, Utrustning24%
4Q4!,Foder t4%
4O5O,Badning24%

Anskaffningskostnader tota lt
övriga kostnader av den egentliga verksamheten

4310, Utgifter av fiskoldningsverksamheten 24%

4500, Ändring i beståndet av odlad fisk

övriga kostnader av den egentliga verksamheten totalt
Övriga kostnader

7200,81

8500, Telefon

8680, övriga kostnader 24%

8684, övriga kostnader 0%

Övriga kostnader sammanlagt

Kostnader totalt

öve rskott/u nderskott av de n egentliga ve rksa m heten

Placerings- och finansieringsverksamhet

9440, Ränteutgifter
Placerings- och finansieringsverksamhet tota lt

t.t.-3L.t2.2027 1.1.-31.72.2020 Diffe rens (EU R)

!455,34 4487,37 -303t,97

!.I.-3LI2.2027 7.7.-31.12.2020 Differe ns ( EU R)

ttz,9t
rtz,9t

0

1342,43

1342,43

1455,34

6 976,80

400,00

7 376,80

0,00

0,00

7 376,80

-32,90

-5 693,00

-5725,90

0,00

0,00

-511,63

8 450,00

7 938,37

-1 073,15
-30,64

-t7,t9
0,00

-1720,98

1,09L,49

80,65

80,65

2846,55

1560,11

4406,66

4487,31

0,00

0,00

1000,00
1 000,00

1000,00

0,00
-2262,00

-2262,00

-2700,48
-312,02

-773,75

-72,50

-3 858,75

-775,00

1 050,00

875,00

-867,37

-49,tt
-22,92

-r2,00
-951,4O

-6 t97,L5

32,26

32,26

-2846,55

-217,68

-3064,23

-3031,97

6 976,80

400,00

7 376,80

-1 000,00

-1 000,00

5376,80

-32,90

-3 431,00

-3 463,90

2700,48
3t2,02
773,75

72,50

3 858,75

-336,63

7 400,00

7 063,37

0,00

0,00

0,00

0,00

-205,78

78,47

5,73

!2,00
-169,58

7 288,64

-0,03

-0,03

-7 358,51

8 468,29 -5 L97,15 t3 665,44

-0,03

-0,03
0,00

0,00

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 8 468,26 -S L97,15 t3 665,41.



3 Verksamhetsbidrag

Egentlig verksamhet

Persona I kostna der

5020, Rese- och kostnadsersättn¡ngar

5600, Verksa mhetsleda rtjå nster

5650, Arvoden 24%

Persona lkostnader totalt
Avskrivningar

Avskrivningar totalt
Anskaffningskostnader

4020, Utrustning24%
Anskaffningskostnader totalt
Övriga kostnader av den egentliga verksamheten

4260, U pplysningsverksamhet 24%

4264, U pplysningsverksa mhet 0%

4280, Främjande av fiskerihushållningen 24%

43L0, Utgifter av fiskoldningsverksamheten 24%

övriga kostnader av den egentliga verksamheten totalt
övriga kostnader

7200,E|

8200, översättningstjänster
8500, Telefon

8560, Utgifter av betalningsfö rmedling 24%

8564, Utgifter av betalningsförmedling 0%

8650, Mötesko slnader 24%

8651, Mötesko stnader t4%
8680, övriga kostnader 24%

8684, övriga kostnader 0%

övriga kostnader sammanlagt

Kostnader totalt

överskott/underskott av den egentliga verksamheten

Allmänna bidrag

9500, Driftsanslag

9505, Driftsanslag som överförs
9510, Från föregående period överfört verksamhetsanslag

Allmänna bidrag totalt

Rä kenskapsperiodens överskott (underskott)

4 Främjande av fiskerihushållningen

Egentlig verksamhet

Statens inkomstföring
3410, Främjandeanslag

3415, Främja ndeanslag som överförs
3 420, F r ân föregående period öve rfört f rä mja n dea nslag

Statens inkomstföring tota lt
lntäkter totalt

Övriga kostnader av den egentliga verksamheten

4330, Planering och styrning av användningen av fiskevattnen

Kostnader totalt

t.7.-37.12.2O27 7.7.-31.12.2020 Differens ( E U R)

-1t3,44
-r73,44

-461,33

-7 400,00

0,00
-7 861,33

0,00

-973,84

-7 L50,00
-t2!8,00
-9 347,84

0,00

0,00
-1 185,00

0,00
-317,78

-r 502,78

1,7 293,00
-2389,45

3 436,9s

12 340,50

5 000,00

0,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

-10 000,00
-10 000,00

5t2,5t
-250,00

1 218,00

1 480,51

0,00

-tt3,44
-t13,44

-607,00

1 185,00
-701,07

3t7,78
794,71

0,00

0,00

-607,00

0,00
-L0t,07

0,00
-708,07

-379,65

-62t,45
-16,09

-50,00

-85,43

-379,57

0,00
-420,00

0,00
-t952,18

-10 635,02

-434,25

-357,15

-28,04

0,00
-1,01,,72

-242,26

-264,89

-444,38

376,80
-1 495,88

-t234O,5O

54,60
-264,30

tl,96
-50,00

76,29

-737,31

264,88

24,38
-376,80

-456,30

t7o5,48

-10 635,02 -12340,50 1705,48

0,00 0,00 0,00

t.t.-31.72.2027 !.7.-31.12.202 0 D iff e re n s ( E U R )

11745,00
-3 499,43

2389,4s

10 635,02

500,00
-500,00

0,00

0,00

0,00

452,00
-1 109,98
-t 047,50

-1705,48

-4 500,00
-500,00

-5 000,00
-10 000,00
-10 000,00

10 000,00
10 000,00

o,

0,

00

00

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 0,00 0,00 0,00



t.t.-3t.L2.202t L.t.-3I.t2.2020

1,t
?frr )

Differens (EUR) \ '/Totalt

Egentlig verksamhet

Försä ljningsintä kter
3010, Försäljning av fisk

3020, Övriga inhäkTer 24%

Försä ljningsintäkter totalt
Statens inkomstföring

3410, Främjandeanslag

3415, Främjandeanslag som överförs

342Q, F rän föregåe n de period överfört f rä mja ndea nslag

Statens inkomstföring tota lt
övriga bidrag

3510, Erhållna bidrag

övriga bidrag totalt
övriga inkomster

3023, övriga intäkter O%

3026, Ägarersättningar högst. 50e

övriga in komster tota lt

lntäkter totalt

Persona lkostnader

5020, Rese- och kostnadsersättningar

5600, Verksamhetsleda rtjänster
5650, Arvoden 24%

Personalkostnader tota lt
Avskrivningar

Avskrivningar totalt
Anskaffn i ngskostna de r

4000, Köp avfiskyngel och rom

4020, Utrustning24o/o

4O4t,toder 14%

4050,Badning24%
Anskaffningskostnader totalt
Övriga kostnader av den egentliga verksamheten

4260, U pplysningsverksamhet 24%

4264, U pplysningsverksamhet 0%

4280, Främjande av fiskerihushållningen 24%

4310, Utgifter av fiskoldningsverksamheten 24%

4330, Planering och styrning av användningen av fiskevattnen

4500, Ändring i beståndet av odlad fisk

Övriga kostnader av den egentliga verksamheten totalt
övriga kostnader

7200,81

8200, Översättningstjä nster

8500, Telefon

8560, Utgifter av betalningsf örmedling 24%

8564, Utgifter av betalningsförmedling 0%

8650, Mötesk osTnader 24%

8651, Möteskostnader 14%

8680, Övriga kostnader 24%

8684, Övriga kostnader 0%

övriga kostnader sammanlagt

Kostnader totalt

0,00

0,00

7342,43
t 342,43

8832,L4

-494,23

-7 400,00
-5 693,00

-13 587,23

0,00

500,00
-500,00

0,00

0,00

0,00

-713,44

0,00

0,00
-!13,44

6 976,80

512,91

7 489,71

0,00

80,6s

80,65

s 000,00

0,00

5 000,00

10 000,00

1 000,00

1 000,00

2846,55
1 s60,11

4 406,66

t5 487,3t

-973,84

-7 150,00

-3 480,00
-11 603,84

0,00

-2700,48
-3t2,02
-773,75

-72,50

-3 858,75

0,00
-1 185,00

0,00

-492,78

-10 000,00

1 050,00
-r0 627,78

6 976,80

432,26

7 409,06

-4 500,00
-500,00

-5 000,00

-10 000,00

-1 000,00
-1 000,00

-2 846,55
-2t7,68

-3 064,23

-6 655,L7

479,6r
-250,00

-2213,00
-1 983,39

0,00

2 700,48

198,58

773,75

72,s0

3 745,37

-607,00

1 185,00
-to!,07
-19,95

10 000,00

7 400,00

17 858,08

0,00

-607,00

0,00
-707,07

-511,63

0,00

8 450,00

7 230,30

-t 452,80
-621,45

-46,72

-s0,00

-85,43

-379,57

0,00
-437,t9

0,00
-3073,16

-9 543,53

-1301,62
-357,15

-77,15

0,00
-707,72

-242,26

-264,99
-467,30

364,80
-2 447,28

-28537,65

-151,18

-264,30

30,43
-50,00

76,29

-737,3I

264,99

30,11
-364,80

-62s,88

L8994,L2 -r7 993,53

8832,L4

-9 161,39överskott/underskott av den egentliga verksamheten -7tL,39 -13 050,34 12 338,95



Placerings- och finansieringsverksamhet

9440, Ränteutgifter

överskott/underskott

Allmänna bidrag

9500, Driftsanslag

9505, Driftsanslag som överförs
9510, Från föregående period överfört verksamhetsanslag

Allmänna bidragtotalt

Räkenskapsper¡odens överskott (underskottf

-0,03

-7t1,39

tt745,00
-3 499,43

2389,45
;{CI.õrF.iólr

9923,63
-8 450,00reffi

0,00

-13 050,34

tt293,OO
-2389,45
3 436,95

12 340,50

-0,03

12 338,95

452,00
-1 109,98
-t047,50
-r7os,4l: . I0j.6gj;CIa

ilffi
-709,84 LO 633,47

c

c



4,1
Mellersta österbottens fiskeriområde
FO-nummer 3092695-5

AKTIVA

Rörliga aktiva

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar
Totalt

Omsättningstillgångar totalt

Fordringar

Kortfristiga

övriga fordringar
1773, Fràmjandeanslagstillgångar

Totalt

Kortf ristiga fordringar totalt
Fordringar totalt

Kassa och bank

1910 0P Ft38 5534 0520 173125
Kassa och bank totalt
Rörliga aktiva totalt

AKTIVA TOTALT

PASSIVA

Eget kapital

Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder

2257 öv er - / underskott f rå n tidiga re rä kenska psperir

Totalt

Räkenskapsperiodens vinst (förl ust)

Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital totalt

Främmande kapital

Långf ristigt främmande kapital

Övriga skulder
27 49, lcke redovisade ägarersättningar

Totalt
Långfristigt främmande kapital totalt

Kortf ristigt f rämmande kapital

Levera ntörsskul der

2871 Leverantörsskulder
Totalt
övriga skulder

2939, Mervärdesskatteskuld

2949, Ägarersättningar, NTM-centralen
Totalt
Resu ltatregl eri nga r

2951, Verksamhetsanslagsskuld

2953 Främjandeanslagsskuld

2959, Ägarersättningar att betala

Totalt

Kortfristigt främmande kapital totalt
Främmande kapital totalt

31,r2,2027 3t.12.2020

Balansräkning per konto
31.r2.2027

-9s00
-9500

-20214,64
-20214,64

-29714,64

9923,63

92!3,79

1959,64

1959,64

1959,64

1698,87

1698,87

-2315,I
15158,01

12842,97

3499,43

s00

0

3999,43

78547,2r

20500,85

-29714,64 -13824,32

-709,84

-709,84

* ûz)

-10s0

-1050

0

0

0

0

-s000
-s000
-5000
-s000

-7774,32

-7774,32

-13824,32

-709,84

-709,84

3259,47

3259,4!
3259,4L

457,58

457,38

-6522,84

14s86

8063,16

2389,45

0

364,56

2754,0r
77274,75

74534,76

0

0

AKTIVA TOTALT 29714,64 13824,32
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MELLERSTA ÖsrenaorreNs F¡SKERtoMRÂDE

spEctFtKATroN TtLL BALANSnÄxut ¡lce¡¡ ocH BILAGoR 31.'12.2021

AKTIVA

RöRUCI AKTIVA
Omsättningstillgångar
Övri ga omsättni ngstil lgångar

1641 Bestånd av odlad fisk
Omsättni ngstillgångar totalt

Kassa och bank
1910 0P Fr38 5534 0520 1731 25

Kassa och bank totalt
Rörl¡ga aktiva totalt
AKTIVA TOTALT

PASSIVA

EGET KAPITAL
Underskott från tidigare råkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens resultat

Eget kapital totalt

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt
övriga skulder

27 49 lcke redovisade ägarersättningar
4.3.21 betalning 2 st.
20.4.21 belalning 1 st.

Långfristiga totalt

Kortfristiga
Leverantörsskulder

2871 Leverantörsskulder
Verkko Korpela - elÖverfÖring
Korpelan Energia - elförbrukning
JiiPeen Valinta - råttgift, batterier
ProAgria Keski-Pohjanmaa - skötsel av fiskodlingsanlåggningen 10-'12 21

Totalt

9500,00

9500,00

20214,64
20214,64
297',14,64

297',14,64

-709,84
9923,63
9213,79

1.1.2021 3259,41

-1293,14
-926,70 1 039,57 årsmötets beslut 30.9.2020

920,07 årsmötets beslut 23.4.2021

't959,64

150,22
148,13
70,00

1 330.52 1698.87

Övriga skulder
2939 Mervärdesskatteskuld
2949 Àgarersåttningar NTM-centralen

Totalt

Resultatregleringar
2951 Verksamhetspenningsskuld
2953 Främjandeanslagsskuld

Totalt
Kortfristigt f rämmande kapital totalt
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
AKTIVA TOTALT

NTM-centrelen har beviljat ett fråmjandeanslag om 5000 € för ett projekt ¡ syfle att utreda de behov som anknyler

till f¡skeövervakningen i området och att skapa en fungerande f¡skeövervakningspraxis för området.

Av bidraget har 500 € betalats som förskott 20.4.2021. Projektet hade inga utgifter under räkenskapsperioden.

500 € överförs som skuld till följande år. Projektet har beviljats förlängninglill31 122022

1698,87

-231 5,1 0
15158,01 lgarers. 2ozo

12842,91

3499,43
500,00

3999,43
18541,21

20500,85
29714,64



Förändringar i omsättningstillgångar

Bestånd av odlad fisk Mängd i början av räkenskaps Lagerförändring
1050 8450

Personal
lngen avlönad personal

Bokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelser om små- och mikroföretag.

Karleby den 9 februari 2022

Värde 3'1.12.2021

9500

Saila Sulonen

bokförare

Eero Hakala

verksamhetsledare
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MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FISKERIOMRADE VERKSAMHETSPLAN

1(21
Styrel sens förslag 23.2.2022

VERKSAM H ETSPLAN FÖR M ELLERSTA ÖSTERBOTTENS FISKERIOM RADE
FÖR AR 2022

1. Allmänna uts¡kter
Fiskeriområdets viktigaste uppgift som lagen om fiske förutsätter är att under àr 2022
godkänna och ta i bruk en nyttjande- och vårdplan. Den övriga verksamheten anpassas
efter uppnåendet av målen i planen.

2. Förvaltning
Fiskeriområdet sammankallar under året till ordinarie stämma för behandling av ärenden
som anknyter till förvaltningen och fastställandet av nyttjande- och vårdplanen. Antalet
medlemmar i styrelsen behöver inte fastställas. En övervakningskoordinator utses för
ordnande av fiskeövervakningen. Styrelsen sammanträder tre gånger under året.

3. Fiskeriområdets ekonomi
Mellersta Österbottens fiskeriområde har ett litet startkapital i form av ett
odlingsfiskbestånd. Ekonomin byggs upp av två delar, d.v.s. bidrag som överförts från
àr 2021 och som ansöks för verksamheten (verksamhetsbidrag och
övervakningsprojektet) samt av ersättningar som fås från anläggningsodlingen som
idkas vid fiskodlingsanläggningen i Lestijoki. Övriga former av inkomster är sporadiska.
Det ekonomiska resultatet uppskattas visa ett litet överskott och torde ackumulera lite
eget kapital som kommer att behövas for verkställandet av nyttjande- och vårdplanen.

4. Utarbetande av nyttjande och vårdplan
För Mellersta Österbottens fiskeriområde fastställs och godkänns en nyttjande- och
vårdplan under början av året. Planen utarbetas och översätts samt delas ut till
medlemmarna före utgången av mars. I april fastställs planen och den behandlas i den
fiskeriekonomiska samarbetsgruppen i maj. NTM-centralen godkänner planen före
utgången av juni. Verkställandet av planen inleds från och med juli.
Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus utarbetar utkastet till nyttjande- och vårdplan. På
grund av olika omständigheter som anknyter till fisket och miljön är fiskericentralen
ansvarig för planerna som gäller kustområdena, tillsammans med den kustarbetsgrupp
som styrelsen utnämnt.

5. Andra viktiga händelser
Allmän verksamhef Fiskeriområdet delar enligt styrelsens beslut 2.12.2021 ut
ägarersättningar för 2020 till ägarna av vattenområden. Enligt en preliminär utredning
finns cirka 700 vattenområdesfastigheter i området. Av dem är 34 över 150 ha stora,
d.v.s. berättigade till ersättning enligt ytan (ersättning > 50 €). När nyttjande- och
vårdplanen har godkänts delas ägarkompensationerna ut enligt grunderna i planen.

Kommunikafion Fiskeriområdet utvecklar användningen av webbplatsen som togs i bruk
i början av 2021 och lägger ut material som tjänar medlemmarna och allmänheten.
Också i övrigt efterföljs de principer för kommunikation som utstakats i nyttjande- och

C:\Users\eero.hakala\Documents\KALAT\KP KALATALOUSAIUE\pöytäkirjat\Yleiset kokoulaet\202Z$arsinaisen kokouksen
2022 kutsun liitteet sve\Toirnintasuunnitehna wodelle 2022 hallitulaen esitys_swe-Fl.clocx



vårdplanen.
Fiskeöveruakning: Fiskeriområdet utser en övervakningskoordinator som får i uppgift att

utarbeta en övervakningsplan för fisket i området och att styra och hjälpa

fiskeövervakningen i verksamhetsområdet genom att informera om bestämmelser som

gäller fiske och utbilda övervakarna. Fiskeriområdet stöder sina medlemssamfund i

arrangerandet av övervakningen.
Samtillståndsärenden; Fiskeriområdet stöder i mån av möjlighet bildandet av

samtillståndsområden och deras verksamhet.
Sköfse/ av fiskevattnen: Fiskeriområdet ordnar enligt avtal tillsammans med

Naturresurscentralen produktionen av havsöringsyngel vid fiskodlingsanläggningen i

Lestijoki och utplanteringen av dem i avrinningsområdena till Perho å och Lestijoki.

Fiskeriområdet sköter de avtal som skötseln av anläggningen förutsätter.

6. övrig verksamhet
Medlemmarna i fiskeriområdets styrelse ges möjligheten att utbilda sig för skötseln av

sina uppgifter bl.a. genom att reservera några medlemmar åt gången möjlighet att delta
i regionala och riksomfattande fiskeriområdesutbildningar och efter övervägande i andra
utbildningstillfällen på fiskeriområdets bekostnad (utbildning och resor).

Fiskeriområdet deltar i samarbetsgruppens för Österbottens fiskerinäring möten.
Fiskeriområdet tar efter övervägande och i enlighet med nyttjande- och vårdplanen
ställning till och del i betydande projekt som anknyter till fiskerinäringen i sitt
verksamhetsområde.
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It'ltÄxren

1. Fiskodlingsverksamhet

1.1, Försäljning av yngel

MT Lestijokiek

2 Övriga intäkter

extraordinära intåkter

3. 3 Verksamhetsbidrag

3.1. Fiskeriområdets verksamhetsbidrag

bidragsandel som överfÖrs från 2019

3.2. Främjande av fiskerihushållning

INTAKTER TOTALT

KOSTNADER

1. Fiskodlingsverksamhet

1..1. Odlingsanläggningens kostnader
köp av rom

foder
el+telefon

syre

avfa I lsha nteri ng+vatten

övriga kostnader

löner+arvoden

resekostnader

2. Utgifter för fiskeövervakningen
arvoden

kostnadsersättningar

köpta tjänster

övriga kostnader

3. Kostnaderför nyttjande- och vårdplanen

3.1. Basmaterial till nyttjande- och vårdplanen

3.2. Nyttjande- och vårdplanens plandel

3.3. Slutförande av nyttjande- och vårdplanen

4. lnformation och kommunikation
Webbplats

underhåll av webbplatsen och material

5 Förvaltningskostnader
5. 1. Allmän fÖrvaltning

mÖteskostnader

representation

intressebevakning

översäftningstjånster

5.2. Verksamhetsledartjänster

UTGIFTER TOTALT

kostnadsrest/underskott

kalkyleradè grunder

suenheter á pris

50 000 0,2

13 700

3 500

5 000

450

12

2022

totalt

10000

10000

1 3700

3500

5000

2022

r0 000

3 800

22200

36 000

3800

Styrelsens förslag
23.2.2022

Sakllga grunder

Natunesursinstitutet direktupphandlingsbeställning??

moms fordran, ågarersättningar under 50 €

beslut VARELY/1

överfört från 2021

övervakningsprojekt, beslut VARELY 161812021,

8.4.2021 och3.1.2022

Naturresursinstitutet, rom Överlåtits utan ersättning

Skötsel av odlingsanläggningen i Lestijoki

utplanteringar m.m.

Fiske0vervakningsprojektet 2021

resor, utrustning m.m. Kostnader

nyttjande- och vårdplan; översättningstjånster m.m.

Nyttjande- och vårdplanen: ¿indringar och kompletteringar

webbplats och Övr¡ga elektroniska köptjänster

underhållskostnader och uppdatering av uppgifternã

3.styrelsemöten + 1*ordinarie ståmma

kustens fiskeriområdesdagar

anskaffade intressebevakningstjänster

administrativa utgifter av två ordinarie ståmmor och övrigt

revlsion

enligt avtal

0

0

2300

200

100

700

90

250

0,018 0

0

2380

200

100

700

5400

115

I 895

5 800

6 000

970

t2 000

33 665

3,9

80

60

80

1

1

60

0,46

55

15

800

500

3300

1 200

800

500

0

4000

2000

60

250

720

4

I 2000

1400

900

500

700

500

8000

350

300

350

2335
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Fördelningen av från år 2020 ackumulerade ägarkompensationer
inom Mellersta österbottens fiskeriområde

Styrelsens förslag 2.L2.2O2L

Fast¡ghetsbeteckning

272-876-3-7

421-876-1-0

272-432-876-3

42L-893-t-O

208-433-876-7

208-43r-876-3
272-876-7-3

272-47t-876-3
208-43L-876-2

272-43L-876-L

272-426-876-L

272-40L-t-L87

74-402-876-7

584-40r-876-L
272-401-L-I92

236-876-L-O

924-876-L-O

208-435-876-]-

584-893-1-1

288-408-57-0

272-876-2-0

208-437-876-L

849-876-1-0

272-407-876-L

924-876-4-1

924-876-2-0

74-404-876-7

924-405-876-r
272-410-876-L

849-40L-284-O

272-40L-t-!88
288-407-876-2

849-893-1-1

Agare

Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta

Lestijärven osakaskunta

Lohtajan yhteisalueet (i flera kommuner)

Forststyrelsen

Himangan Kan nuskylän Yhteiset vesialueet

Himangan Pohjannpään jakokunta

Marinkaisen yhteisen kalaveden osakaskunta

Rödsö delägarlag

SAMMANL. VATTENOMRÅDE I BOTTNISKA VIKEN

VATTENOMRÂDE

Alaviirteen yhteiset vesialueet (272-426-876-L,208-435-876-1,849-412-876-I)

Karleby stad

Halsuan osakaskunta

Perhon osakaskunta

Karleby stad

Kaustisen osakaskunta

Vetelin Räyringin osakaskunta

Alaviirteen yhteiset vesialueet

Forststyrelsen

Perhonjoki Oy

VATTENOMRÄDE I BOTTNISKA VIKEN

Marinkaisten yhteísalueet (i flera kommuner)

Toholammin osakaskunta

Korplax delägarlag

PATANA KONSTSJÖ

Vetelin osakaskunta

sAM FÄLLT VATTENOM RÅ DE (7 4-404-87 6-L, 272-4L3-87 6-1, 924-407 -87 6-t)
Vetelin Pullkisen osakaskunta kalastuskunta

VATTENOMRÄDE I BOTTNISKA VIKEN

Korpelan Voima kuntainliitto

Karleby stad

N ed erveti I bys sa mf ä I I d a o m rå d en (7 4-407-87 6-1- , 288-407 -87 6-21

Forststyrelsen

Fastigheter med utdelning under 50 €, 705 fastigheter
*VARELY besfut VARE[VL72312O21,24.3.2O2L; 15 158 €

Yta ;tningskoeff¡c¡ent

7 782,3L 2,000 74364,62

4826,0L 2,000 9652,02

3587,!2 2,000 7162,24

2648,95 7,93L 5\75,72
2 399,08 2,000 4798,76

2055,71 2,000 4r7r,42
L46r,69 2,000 2923,38

L170,47 2,000 2340,94

965,38 2,000 1930,76

930,00 2,000 1860,00

900,15 2,000 1800,30

736,40 2,000 7472,80

681,13 1,989 r3s4,77

591,65 2,000 1183,30

552,00 2,000 1104,00

550,09 1,998 1099,08

5\2,05 7,999 1023,s9

459,28 2,000 918,56

448,06 1,855 831,15

437,72 1,999 875,00

416,00 2,000 832,00

413,88 2,000 827,76

325,02 2,000 650,04

314,46 2,000 628,92

302,39 2,000 604,78

26L,L9 2,000 522,38

252,67 2,000 505,34

185,45 2,000 370,90

t75,79 2,000 351,58

774,65 2,000 349,30

158,45 2,000 316,90

142,50 2,000 285,00

136,50 2,000 273,OO

36 348,20 ha

4 198,16 ha

77,77

11,94

8,86

6,33

5,94

5,09

3,62

2,90

2,39

2,30

2,23

t,82
7,68

I,46

1,37

1,36

7,27

I,L4

1,03

1,08

1,03

L,02

0,80

0,78

0,75

0,65

0,63

0,46

0,43

0,43

0,39

0,35

0,34

206,12
tgt,96
172,27

t64,to
156,03
t55,24
tzL,9t
tL7,95
1L3,42

97,97
94,77

69,56
65,94
65,51

53,45

t3847,42
1 310,58

15 158,00

€

2 693,95
1 810,15

L343,2t
1 398,06 **

899,85
77L,O6

548,25
439,O2

362,LO

348,83
337,63
573,13 **

254,O7

,rt,t, 
**

Frl
õ
E.)

** Ersättningarna sammanslagna (samma ägare)

40 546,36 ha
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Tilintarkastus Hukka Oy

Matkailutie 3rq
BSroo Kalajoki

y-tunnus: 287 7 A6S-l

REVISIONSBERÄTTELSE

Till medlemmdrna i Mellersts Osterbottens fiskeriomrãde

Revision av bokslutet

Uttalande

Jag har utfört en revision av bokslutet för Mellersta Österbottens fiskeriområde (fo-nummer 3092595-5) för
räkenskapsperioden 1.1.2021 - 3t.12.202t. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till
boklutet.

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

Grund för uttalandet

Jag har utfört min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mitt ansvar enligt god revisionssed beskrivs

närmareiavsnittetRevisornsansvarförrevisionenavbokslutet. Jagäroberoendeiförhållandetillföreningen
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.

Styrelsens 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 nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 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 likvidera 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

felaktigheter, 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 garantiför 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 varâ väsentliga om de enskilt eller

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

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

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 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 ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet tillföljd av oegentligheter är högre än för

| /,)



Mellersta Österbottens fìskeriområde
Revisionberättelse ].I.2OZl - 3l.12.zoql

en väsentlig felakt¡ghet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan ¡nnefatta agerande i maskopi,

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffa r jag mig en förståelse av den del av föreningens inte rna kontroll som ha r betydelse för m in revisio n

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men ¡nte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande u pplysninga r.

. 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 ide 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 drarslutsatsen 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.

. 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
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland betydande brister iden interna kontrollen som jag identifierat under revisionen.

övriga rapporterin gsskyld igheter

övrig information

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

Min skyldighet är att läsa den övriga informationen isamband med revisionen av bokslutet och i samband med

detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och

bokslutet eller den uppfattning jag har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla

väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare min skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats
en ligt gä I la nde bestä m me lser om u pprätta nde av verksamhetsberättelse.

Enligt min uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och

verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av

verksamhetsberättelse.

Om jag utgående från mitt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig

felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör jag rapportera detta. Jag har ingenting att rapportera gällande detta.

Kalajoki 25.3.2022

(¿".¿'&.a¿o
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Heidi Hukka, GR
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MELLERSTA öSTERBOTTENS FISKERIOMRADE VERKSAMHETSPLAN
1(21
Styrelsens försl ag 23.2.2022

VERKSAM H ETSPLAN FöR M ELLERSTA öSTERBOTTENS FISKERIOM RADE
FöR AR 2022

l. Allmänna utsikter
Fiskeriområdets viktigaste uppgift som'lagen om fiske förutsätter är att under àr 2022
godkänna och ta i bruk en nyttjande- och vårdplan. Den övriga verksamheten anpassas
efter uppnåendet av målen i planen.

2. Förvaltning
Fiskeriområdet sammankallar under året till ordinarie stämma för behandling av ärenden
som anknyter till förvaltningen och fastställandet av nyttjande- och vårdplanen. Antalet
medlemmar i styrelsen behöver inte fastställas. En övervakningskoordinator utses för
ordnande av fiskeövervakningen. Styrelsen sammanträder tre gånger under året.

3. Fiskeriområdets ekonomi
Mellersta Österbottens fiskeriområde har ett litet startkapital i form av ett
odlingsfiskbestånd. Ekonomin byggs upp av två delar, d.v.s. bidrag som överförts från
àr 2021 och som ansöks för verksamheten (verksamhetsbidrag och
övervakningsprojektet) samt av ersättningar som fås från anläggningsodlingen som
idkas vid fiskodlingsanläggningen i Lestijoki. Övriga former av inkomster är sporadiska.
Det ekonomiska resultatet uppskattas visa ett litet överskott och torde ackumulera lite
eget kapital som kommer att behövas för verkställandet av nyttjande- och vårdplanen.

4. Utarbetande av nyttjande och vårdplan
För Mellersta Österbottens fiskeriområde fastställs och godkänns en nyttjande- och
vårdplan under början av året. Planen utarbetas och översätts samt delas ut till
medlemmarna fore utgången av mars. I april fastställs planen och den behandlas i den
fiskeriekonomiska samarbetsgruppen i maj. NTM-centralen godkänner planen före
utgången av juni. Verkställandet av planen inleds från och med juli.
Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus utarbetar utkastet till nyttjande- och vårdplan. På
grund av olika omständigheter som anknyter till fisket och miljön är fiskericentralen
ansvarig för planerna som gäller kustområdena, tillsammans med den kustarbetsgrupp
som styrelsen utnämnt.

5. Andra viktiga händelser
Allmän verksamhet Fiskeriområdet delar enligt styrelsens beslut 2.12.2021 ut
ägarersättningar för 2020 till ägarna av vattenområden. Enligt en preliminär utredning
finns cirka 700 vattenområdesfastigheter iområdet. Av dem är34 över 150 ha stora,
d.v.s. berättigade till ersättning enligt ytan (ersättning > 50 €). När nyttjande- och
vårdplanen har godkänts delas ägarkompensationerna ut enligt grunderna i planen.

Kommunikafion Fiskeriområdet utvecklar användningen av webbplatsen som togs i bruk
i början av 2021 och lägger ut material som tjänar medlemmarna och allmänheten.
Också i övrigt efterföljs de principer för kommunikation som utstakats i nyttjande- och

C:\Users\eero.hakala\AppData\Local\Microsoft\'Winclows\INetCache\Content.Outlook\9NGOIAJ7\Toirnintasuunnitehna woclelle
2022 hallinrksen esitys-swe.Fl.clocx



vårdplanen.
Fiskeövervakning: Fiskeriområdet utser en övervakningskoordinator som får i uppgift att
utarbeta en övervakningsplan för fisket i området och att styra och hjälpa
fiskeövervakningen i verksamhetsområdet genom att informera om bestämmelser som
gäller fiske och utbilda övervakarna. Fiskeriområdet stöder sina medlemssamfund i

arrangerandet av övervakningen.
Samtillståndsärenden; Fiskeriområdet stöder i mån av möjlighet bildandet av
samtillståndsområden och deras verksamhet.
Sköfse/ av fiskevattnen: Fiskeriområdet ordnar enligt avtal tillsammans med
Naturresurscentralen produktionen av havsöringsyngel vid fiskodlingsanläggningen i

Lestijoki och utplanteringen av dem i avrinningsområdena till Perho å och Lestijoki.
Fiskeriområdet sköter de avtal som skötseln av anläggningen förutsätter.

6. övrig verksamhet
Medlemmarna i fiskeriområdets styrelse ges möjligheten att utbilda sig för skötseln av
sina uppgifter bl.a. genom att reservera några medlemmar åt gången möjlighet att delta
i regionala och riksomfattande fiskeriområdesutbildningar och efter övervägande i andra
utbildningstillfällen på fiskeriområdets bekostnad (utbildning och resor).
Fiskeriområdet deltar i samarbetsgruppens för Österbottens fiskerinäring samt
regionala vattenvårdsgruppers möten. Fiskeriområdet tar efter övervägande och enligt
vad som förutsätts i nyttjande- och vårdplanen och vad som förutsatts under det
ordinarie sammanträdet 20.4.2022 ställning till processer och projekt som anknyter till
vatten- och miljötillstånd. Varje styrelsemedlem har i uppgift att bereda ett förslag till
fiskeriområdets ståndpunkt när det gäller projekt som påverkar fiskerinäringen i det
egna närområdet. Fiskeriområdet deltar vid behov i betydande projekt i

verksam hetsom rådet som an knyter ti I I fiskeri närin gen.
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Kesk¡-Pohjonmoon Kolotolousolue - Eero Hokolo

Kiilön mohdollisuudesto onfoo lorjous Keski-Pohjonmoon Kololo¡ousolueen tilinlorkoslukseslo.

Vostoon m¡elellôni koikkiin kysymyksiin jo toimilon iov¡itoesso lisoi¡eiojo. Olen myös volmis neuvottelemoon
loriouksen yksiiyiskohdisto.

Yhleyslietoni ovol seuroovqt:

> Tilintorkosius Hukko Oy on tilinlorkosTus- jo tolouspolvelujo torjoovo yhtiö. Yrittojönö on HT
Heidi Hukko, joko on toiminuf tolous-.lo Tilintorkostustehiövissö Iöhes koksikymmentö vuotio.

> Toiminioni perustono on riippumoton, luoteilovo jo eritiöin osiontuntevo polvelu.
Toimintotovossoni korostuu erityisesti omistojonökökulmo jo osiokkoon liiketoiminnon
ymmörtöminen. Holuon loimio osiokkoon keskustelukumpponino jo polvello
mohdollisimmon jousiovosti jo tehokkoosii osiokkoon iorpeet huomioon oltoen.

> Yhieistyökumpponieni koulto on sootovillo myös vero- jo lokipolveluito mm. er¡loisiin
yritysjorjestelyihin jo -kouppoihin sekö veroneuvonToon liittyen.

Hl Heidi Hukko

ïilinlorkostus Hukko Oy

heidi@iilintorkoslushukko.fi / ww.lilinlorkosÌushukko.fi

Puh. 040G2381 3ì

Ysiövöllisin terve¡sin
He¡d¡

fl¡nldrkodu. Hoko q - ynun.6 2A7M-l

> Minullo on loojo kokemus tilintorkostojon työsfö jo olen toiminul myös
keskusTelukumpponino jo neuvononlo.iono lukuisisso eri toimiolojen yrilyksissö
yli '15 vuoden ojon. Olen ollut mukono use¡den erikokoisten pk-yriiysten,
suurlen konsoinvölisten yritysien, osunto- jo kiinTeislöyhtiöiden, sekö
yhdistysten jo söötiöiden tilintorkostusioimeksionnoisso.

> Minun erikoisosoomisolueenoni on tilinlorkostuksen lisöksi veroosiot, sekö
toloushollinnon konsullointi jo neuvonTo. Olen myös luennoinut söönnöllisesti
eriloisisso osiokos- jo koululustiloisuuksisso.

> Olen ollut mukono mm seuroovisso toimeksionnoisso: Keski-Pohjonmoon
Yriltojol ry, Riesko-Leoder ry. Morinkoislen yhteisolueiden osokoskunto.
Kolojoen Terös Oy, HSK Söhkö Oy jo sekö useisso muisso pk-sekiorin yrityksissö
jo yhdistyksissö.
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TILINTAR KASTUSTARJ O US

Tilintorkostus Hukko Oy HT-iilintorkostojo Heidi Hukko

rúinlo.kdft . HrKc oy. y{unnut 2E7æß-l rd¡darkdùr ¡uk oy - y-tunnù. ¡æ}l



Tilinlorkostus po lkkio

> Keski-Pohjonmoon Kolololousolueen filinlorkoslojoksi ehdofon HT Heidi Hukkoo jo
vorotilintorkostojoksi HT Torjo Hynyslö.

> Torjoon Keski-Pohjonmoon Kolotolousolueen iìlinlorkosluksen hintoon 350 euroo. HinÌoon
lisölöön kulloinkin voimosso olevo orvonlisövero.

> Hinfoon sisöìtyy neuvonlo puhelimitse jo söhköpostitse. Kirjollisisto jo isommislo iöisfö hinto
sovitoon jo veloitetoon erikseen.

> Yhleistyökumpponieni kouito on soolovillo torvitioesso myös vero- jo lokipolveluito.

nddr@s Hcko oy - y-þàhusæææn
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Keski-Pohjanmaan Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

srsÄlrö

7. Johdanto Vîrhe, Kirjdnmerkkiä ei ole mäürítetty.

1.1. Keski-Pohjonmoon kalatalousalueen yleisesittely _Virha Kirjanmerkkíä ei ole määritetty.

7.2. Kalatolousalueen köyttö- jo hoitosuunnitelmon keskeisimmät tavoitteet, sistiltö sekä rokenne
Vírhe. KirjanmerkkÍä ei ole määritetty.

2. Suunnitelma oso-alueelle L (Pe Vírhe. Kírjanmerkkiä eí ole määrítetty.

2.7. Vesiolueiden Vírhe. KÍrjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.1.1. Perustiedot vesialueesta Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

2.1.2. Perhonjoen valuma-alueen vi tila \

2.1.3. Perhonjoen valuma-alueen järvia

2.2. Kalokantojen jo kalastuksen n Virhe. Kirjonmerkkiä ei ole müärítetty.
2.2.1. Kalakantojen nykytila ja saaliit Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

2.2.2. Kalastuksen nykytila
2.2.3. Kalavesien hoito ja istutukset

2.3. Kalakantojen jo kalastuksen (ml
määrítetty,

2.4. Vesialueiden ktiytön alueellinen

tavoitetilat jo osotavoitteet_ Virhe. Kirjonmerkkiä ei ole

j a y hte istoi mi n n a n ke h ittö mi ne n Pe rhonjoe n osa-al u e e I I a
Vírhe. Kirjanmerkkíä eÍ ole

2.4.1. Kalataloudellísesti merkittävät al

2.4.2. Kaupalliseen kalastu kseen hyvin
ole määritetty.

Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
alueet ja niillä käytettävät pyydykset Virhe. Kirjanmerkkiä ei

Tässä on mainittava nahkiainen.

Kä hinta uttuu, se on lisättävä

Tähän olisihyvä lisätä kartta @
2.4.3. Kalastusmatkailuun hyvin alueet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

iden tila

Tähän olisihyvä lisätä kartta @
2.4.4. Y apaa-aja nkalastu ksen yhtenäisl
määritetty.

2. 5. Toi me n pite et ko I o ka ntoj e n
määrÍtetty.

2.5.1. Ehdotukset kalastuksen
2.5.2. Suunnitelma kunnostustoimen
2.5.3. Suunnitelma istutuksista

lueet ja järjestelmän kehittäminen _ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole

jo kolastuksen kehittämiseksi_ Virhe. Kirjdnmerkkíä eí ole

menpiteiksi Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

2.5.4. Ehdotukset kalastuksen keh imenpiteiksi Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
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3.Suunnitelmaosa-olueelle2(Lestijoki)-Virhe.Kírjanmerkkiiieiolemiiärítetty.



3.7. Vesiatueiden tito Vìrhe. Kirjonmerkkìä eí ole määritetty.
3.1.1. Perustiedot vesial Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

3.1.2. Lestijoen valuma-alueen virtavesien tila
3.1.3. Lestijoen valuma-alueen järvien

3.2. Kalakontojen ja kolastuksen nykytilo-Virhe. Kirjdnmerkkiä ei ole mäüritetty.
3.2.1. Kalakantojen nykytila ja saaliit Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

3.2.2. Kalastuksen nykytila
3.2.3. Kalavesien hoito ja istutukset-

3.3. Kolakontojen ja kolostuksen (ml. ravut) tovoitetilot jo osatovoitteet Lestiioen oso-alueello 
- 

Vìrhe.

Kirjonmerkkiä ei ole määritetty.

3.4. Vesialueiden käytön olueellinen suunnittelu jq yhteistoiminnon kehittöminen Lestiioen osa-alueello

Vìrhe. Kirjonmerkkiä eì ole määritetty.
3.4.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Tässä ei mainita mitään esim. merkittävistä lisääntymisalueista.

3.4.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset Virhe. Kirjanmerkkiä ei

ole määritetty.

hinta u, se on lisättävä

Tähän olisihyvä lisätä kartta @
3.4.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty

Tässä olisi hyvä olla kartta. @
3.4.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen _ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole

määr¡tetty.

3.5. Toimenpiteet kolakontojen hoitamiseksija kalastuksen kehittdmiseksi_ Virhe. Kirianmerkkiä ei ole

määritetty.
3.5.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Virhe. Kirianmerkkiä ei ole määritetty.

Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

3.5.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä
3.5.3. Suunnitelma istutuksista
3.5.4. Ehdotukset kalastuksen keh¡ttämistoimenpiteiksi _ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

4. Suunnitelma oso-alueelle 3 (KeskFPohjanmoan rannikko)Virhe, Kirjønmerkkiä ei ole mätirÍtetty

4.1. Vesialueiden tilo Virhe. Kirjonmerkkiä ei ole määritetty.
4.1.1. Perustiedot vesial r rêêctâ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

4.2. Kolakantojen jo kalastuksen nykyt¡ld_Virha Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

tila

4.2.1 Kalakantojen nykytila
4.2.2. Kalastuksen nykytila

Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.4.2.3. Kalavesien hoito ja istutukset

4.3. Kalakantojen ja kalostuksen (ml. rovut) tovoitetilot ja osotavoitteet Keski-Pohianmadn rannikon osa-

a\uee\Ia Virhe. Kirjonmerkkiä eiole määritetty.

4.4. Vesiolueiden käytön olueellinen suunnittelu ja yhte¡stoiminnan kehitttiminen Keski-Pohjanmoan

rannikon olueella Virhe. KirjanmerkkÍä eÍ ole miÍäritetty.
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4.4.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty
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4.4.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset Virhe. Kirjanmerkkiä ei

ole määritetty.

ELY ei osallistu kä n hinnan mä joten ELY on poistettava tässä yhteydessä

Tässä olisi hyvä olla kartta. @
4.4.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Tässä olisi hyvä olla kartta. @
4.4.4.Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen _ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole
määritetty.

4.5. Toimenpiteet kolokontojen hoitomiseksija kalastuksen kehittiimiseksi_ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole
määritetty.

4.5.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Selvitys on tehty, väliraportti on olemassa mutta loppuraportti ei ole vielä valmis: De kustnära småvatten
som f¡sklekplatser 2018-2020. Te kijä nä österbotte ns Fiska rfö rbund.

Meriharjuksen valtakunnallisen hoitosuunnitelman mukaan:

-Kalatalousalueiden ja kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta päättävän ElY-keskuksen tulee ottaa
huomioon tämän hoitosuunnitelman toimenpidesuositukset meriharjuksen osalta niin, että meriharjuksen
kalastuskuolevuuden vähentämiseen tähtäävät kalastuksensäätelytoimenpiteet ja soveltuvat
kalastusrajoitusalueet sekä rajoitusten kattavuus ja kesto sisältyvät riittävässä määrin laissa määrättyyn
ehdotukseen.
-Kalastusoikeuden haltijoiden tulisi ottaa huomioon riittävässä määrin meriharjuksen kalastuskuolevuuden

vähentäm iseen tähtäävät toimenpiteet kalastuksen järjestäm isessä.

-Valtakunnallisen hoitosuunnitelman kakkososan taulukko 2 s. 8. Suositeltavat kalastuksensäätelytoimet
meriharjuksen kannanhoitoaluei I la.

-Katso "Meriharjuksen hoitosuunnitelma Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet" kappale 4.2 Toimenpiteet.

-Emokalastojen pyyntipaikat ja istutusalueet rauhoitetaan kalastukselta kerrallaan vähintään yhden
harjussukupolven (5-7 vuotta) mittaiseksi ajaksi. Muilla lisääntymis- ja elinalueilla rajoitusten kesto tai
suositus on kerrallaan vähintään yhden harjussukupolven (5-7 vuotta) mittainen. Rauhoitusten ja muiden
kalastusrajoituksen mahdollinen jatko tarkistetaan seurantatulosten perusteella.

-Yksityisillä vesialueilla sijaitsevat rauhoitusalueet kirjataan asianomaisen kalatalousalueen ja tarvittaessa
osakaskunnan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

^b)

4.5.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä
4.5.3. Suunnitelma istutuksista

Tähän astion käytetty merialueella lsojoen kantaa Kokkolan edustan velvoitteissa

E[

Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.



Meriharjuksen valtakunnallisen hoitosuunnitelman mukaan:

Tässä hoitosuunnitelmassa esitet¡ meriharjuksen istutussuositukset ja mahdollisuus niiden tarkistamiseen
istutusten seurantatulosten perusteella tulee kirjata kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Meriharjuksen hoitosuunnitelma Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet" stycket 6 Istutukset.

4'5'4.Ehdotuksetkalastuksenkehittämistoimenpiteiksi-Virhe.Kirjanmerkkiäeio|emääritetty.

5. Suunnitelma kalastusto jo kolakontojo koskevan seurannon jörjestrimisestöVírhe. Kirjonmerkkiö
eí ole määrítetty.

6. Vøelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen jo biologisen mon¡muotoisuuden huomioon
otta m i n e n toi m e n pite i ssö VÍrhe, Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Meriharjuksen valtakunnallisen hoitosuunnitelman mukaan: Yksityisillä vesialueilla ja
kalatalousaluejakoon kalastuslain nojalla mahdollisesti liitetyillä yleisvesialueilla sijaitsevat erityiset
harjusalueet tulee kirjata asianomaisen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan osana kalastuslain
(37912015) velvoittamaa ehdotusta vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkieron turvaamiseksi
tarpeellisista toimenpiteistä.
(kannanhoidon suuralueiden sisällä sijaitsevat erityiset harjusalueet vastaavat (Luke) kala-atlaksessa
esitettyj ä meriharjuksen levinneisyyksiä)

Meriharjuksen hoitosuunnitelma Osa2. Tavoitteet ja toimenpiteet" kappale 2 Meriharjuksen kannanhoidon
lähtökohdat ja tavoitteet ja kappale 3 Kannanhoitoalueet.

7. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan jtirjestcimisestci_ VÍrhe. Kirjanmerkkiä eí ole määrítetty.

8. Yhteistoiminnon kehittöminen kalotolousolueella _ Vírhe. Kirjdnmerkkíä eí ole mäürítetty.

9. Tcipltiravun jo muiden vieraslojien huomioon ottaminen toimenpiteissci Virhe. KírjonmerkkÍä ei
ole määritetty.

L0. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kercittövien varojen omistajakorvauksiin käytettävtin
osuuden jokamiseksi Virhe. Kirjonmerkkíö ei ole määrítetty.

" Kolpo määrittäö alueet, josso yleiskalastus on rajoitettua tai kielletty (esim. lohipitoiset virtavesialueet)."

Kalpa ei määritä yleiskalastusoikeusrajoituksia, elituo määrittää sana tulisi muuttaa tässä kohtaa. Ne näkyvät

myös ka lastusrajoitus.fi:ssä.

12. Suun nitel mo viesti n ndstö

LIITTEET

L1". Edunvalvonto Vírhe, Kirjanmerkkiö eî ole määritetty.

Vírhe. Kirjanmerkkiä eÍ ole määritetty.

73. Kciyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpono _ Vírhe. Kirjanmerkkiä ei ole määrítetty.

74. Vaikuttavuuden arviointi jo suunnitelman pöivitys_ Virhe. Kirjanmerkkíä ei ole määrÍtetty.

L5. Viitteet Virhe. Kirjanmerkkíä ei ole mätiritetty.

Virhe. Kirjonmerkkíä ei ole määrítetty.

LIITE 1.o Käyttö- ja hoitosuunnitelmon laodintao vorten tehdyn kyselyn soøte ja pohja-oineisto _ Virhe.
KirjanmerkkÍä ei ole määritetty,
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LIITE 7.b Kyselyyn onnettujen vostausten yhteenveto Perhonjoen olueella (numero sorokkeesso torkoittao
kysymykseenannettujenvastoustenm¿i¿ir¿iö)-Vìrhe,Kirjanmerkkiäeìolemäärîtetty.

LIITE 1.c Kyselyyn onnettujen vastousten yhteenveto Lestijoen olueello (numero sarakkeesso tarkoittao
kysymykseenonnettujenvqstoustenmiitiröti)-Virhe.Kirjonmerkkiäeiolemääritetty.
LIITE 7.d Kyselyyn onnettujen vostousten yhteenveto Keski-Pohjonmdon rannikon alueello (numero
sorakkeesso torkoittoo kysymykseen onnettujen vostqusten mtitirtiä) _ Virhe. Kirjonmerkkiä ei ole
mäüritetty.

LIITE 2.o Osotovoitteiden toteuttamistaulukko Perhonjoen oso-qlueelle _ Virhe. KírjønmerkkÍä ei ole
määrÍtetty.

LIITE 2.b Osotavoitteiden toteuttomistaulukko Lestijoen osa-alueelle Vírhe, Kirjanmerkkiä eì ole
määrìtetty.

LIITE 2.c Osatavoitteiden toteuttamistoulukko KeskFPohjqnmoon rannikon oso-olueelle Virhe,
Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

LIITE 3.o Kolostusrojoitusalueet Lestijoen vesistöolueello _Virhe. Kírjanmerkkíä ei ole määrítetty.

LIITE 3.b Kalostusrojoitusalueet Perhonjoen ves¡stöolueella _Virhe. Kirjanmerkkìä eí ole määrìtetty,

LIITE 4 Söhkökoekolostuksisso 2013-2021 Perhonjoen olaosolto (jokisuu-Pirttikoski), Köyhäjoesto ja
Ullavonjoesta saadut luontaisiksi (joessa syntyneiksi) luokitellut koloyksilöt. Vírhe. Kirjdnmerkkîä eí ole
määritetty.

LIITE 5.o Sähkökoekolostuksissa 2009-2020 Lestijoen olaosolto (jokisuu-Antinniitynkoski), soadut
luontoisiksi (joesso syntyneiksi) luokitellut kolayksilöt. _Virhe. KírjanmerkkÍä ei ole määritetty.

LIITE 5.b Sähkökoekalostuksissa 2009-2020 Lestijoen keski- jo ylöosolto (Niskonkoski-Tornikoski), saodut
luontoisiksi (joesso syntyneiksi) luokitellut koloyksilöt. _Virhe. Kirjdnmerkkiä eì ole määritetty.




