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Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för Larsmo-Öjasjöns reglering

Ärende
Österbottens vatten och miljö rf har den 24.2.2017 till fiskerimyndigheten
vid NTM-centralen i Egentliga Finland inlämnat för godkännande ett förslag
till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för Larsmo-Öjasjöns reglering för
åren 2017-2030.

Kontrollen av regleringen av Larsmo-Öjasjön grundar sig på Larsmo-
Öjasjöns regleringsbolagets miljötillstånd som gäller regleringen av sjöar-
nas vattennivå. I beslutet som Västra Finlands miljötillståndsverk gav i
ärendet 30.11.2009 (nr 58/2009/3) och som bekräftades av Vasa förvalt-
ningsdomstols beslut Nr 11/0700/2 (24.10.2011), förutsätts att tillståndsha-
varen skall kontrollera regleringens verkningar på fiskbestånden och fisket
i Larsmo-Öjasjön i enlighet med det 28.12.2006 daterade kontrollpro-
grammet. I kontrollen skall även inkluderas en uppföljning av regleringens
inverkan på förutsättningarna för fiskvägarnas funktion.

Programförslagets innehåll
Det presenterade fiskeriekonomiska kontrollprogrammet för Larsmo-
Öjasjöns reglering innehåller årlig uppsamling av uppgifter om antalet fis-
kare, bragder och fångst, en fiskeriförfrågning som utförs med tio års mel-
lanrum (nästa gång gällande år 2022 fiske), nätprovfiske som görs med
fem års mellanrum (2018, 2023 och 2028) i Larsmosjön och Öjasjön, vid
lågt pH kan vid behov i samband med eventuella surhetskarteringar även
utföras yngelnotningar samt årlig uppföljning av förutsättningarna för fisk-
vägarnas funktion genom att granska fiskvägarnas öppethållningstider och
möjliga orsaker till varför de varit stängda.

Framläggning, påminnelser och åsikter
Denna kungörelse finns under kungörelsetiden 16.8.2017 – 15.9.2017 för
påseende hos Jakobstad och Karleby städers och Pedersöre, Kronoby och
Larsmo kommuners anslagstavlor. Det fiskeriekonomiska samkontrollpro-
grammet finns för påseende hos tidigare nämnda regionkontor. Därtill är
kungörelsen och det fiskeriekonomiska samkontrollprogrammet för påse-
ende på NTM-centralens Internet-sidor: www.ntm-centralen.fi  Egentliga
Finland Aktuellt Kungörelser.

Sakägare bereds tillfälle att inlämna påminnelser om den del av program-
met som gäller den fiskeriekonomiska kontrollen. Andra än sakägare har
möjlighet att framföra sin åsikt i ärendet. Påminnelserna och åsikterna ska
vara framme vid Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral senast
15.9.2017 före tjänstetidens utgång kl. 16.15. Påminnelserna och åsikterna
skickas i första hand elektroniskt till adressen registra-
tur.egentligafinland@ntm-centralen.fi (som referens ärendets diarienum-
mer 2746/5723/2015) eller per post till Egentliga Finlands närings-, trafik-
och miljöcentrals regionkontor i Åbo under adressen PB 236, 20101 Åbo.
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Ytterligare upplysningar
Fiskeribiolog Mika Sivil, per telefon 0295 023 045 eller per e-post
mika.sivil@ely-keskus.fi

Vi ber staden/kommunen hålla bifogade kungörelse framlagd på stadens/kommunens officiella an-
slagstavla under den tid som sägs i kungörelsen. Vi ber er skicka tillbaka kungörelsen med anslagsin-
tyg så snabbt som möjligt efter framläggningen till fiskeritjänsterna vid Egentliga Finlands närings-,
trafik- och miljöcentral, regionkontoret i Åbo (PB 236, 20101 Åbo eller inskannad till registra-
tur.egentligafinland@ntm-centralen.fi).


