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 BESLUT   

   

 26.5.2021  Dnr VARELY/705/2021 

    

 Översättning   

    

 

Korsnäs kommun  
Strandvägen 4323 
66200 Korsnäs 

 
 

Beslut om godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan 

ÄRENDE Godkännande av en plan för fiskeriekonomisk samkontroll av 
Korsungfjärden fr.o.m. 2021. 

 
SÖKANDE Korsnäs kommun för de båda kontrollförpliktigade. I samkontrollen deltar 

förutom Korsnäs kommun också Ab Nyko Oy (f.d. Ab Nyko Frys Oy).  
 
ÄRENDETS ANHÄNGIGHET  

Korsnäs kommun har för båda kontrollförpliktigades del 28.1.2021 till 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för godkännande 
lämnat in ett förslag till plan för fiskeriekonomisk samkontroll av 
Korsungfjärden fr.o.m. 2021. 

 
VERKSAMHET Korsnäs kommuns avloppsreningsverk renar avloppsvatten. Ab Nyko Oy 

tillverkar foder för pälsdjur. Korsnäs kommuns och Ab Nyko Oy:s 
behandlade avloppsvatten leds till Innerfjärdsdiket och vidare till 
Korsungfjärden som är ett vikområde med en areal på ca 3 km2. 

 
 Eurofins Ahma Oy har utarbetat ett förslag till plan för fiskeriekonomisk 

samkontroll av Korsungfjärden fr.o.m. 2021. 
 
TILLSTÅND SOM BEVILJATS FÖR VERKSAMHETEN 
 
 Den föreslagna fiskeriekonomiska samkontrollplanen grundar sig på 

följande tillståndsbeslut: 
 
Korsnäs kommuns avloppsreningsverk omfattas av Västra och Inre 
Finlands regionförvaltningsverks beslut nr 121/2011/1 av 11.10.2011. 
Enligt tillståndsbestämmelse 18) ska tillståndshavaren utföra kontroll av 
avloppsvattnets verkningar på fiskbestånden och fisket på ett av Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Österbotten/fiskerienheten (numera NTM-
centralen i Egentliga Finland) godkänt sätt. Kontrollerna kan ske i form av 
samkontroll.  
 
Ab Nyko Oy omfattas av Västra Finlands miljöcentrals beslut om 
miljötillstånd LSU-2004-Y-1181 av 19.7.2006. Enligt tillståndsbestämmelse 
27) bör verksamhetsidkaren på ett av Österbottens arbetskrafts- och 
näringscentral (numera NTM-centralen i Egentliga Finland) godkänt sätt 
övervaka avloppsvattnets inverkan på fisket och fiskbeståndet. Kontrollen 



kan genomföras som samkontroll tillsammans med andra 
kontrollförpliktade inom området. 
 

KONTROLLPLAN Det föreslås att den fiskeriekonomiska kontrollen även i fortsättningen 
innehåller nätprovfiske och fiskeenkäter på det område som 
avloppsvattnen förmodas påverka i Korsungfjärden. Metoden som 
används i provfisket har uppdaterats att motsvara den nya 
provfiskeanvisningen (Olin m.fl. 2014), alltså Coastal-undersökningsnät. 
Det föreslås att provfisken görs med tre års mellanrum istället för det 
tidigare förslaget med två års mellanrum. Enligt detta förslag görs 
provfisken åren 2021, 2024, 2027 och 2030. Tidpunkten för provfisket är 
mellan augusti och början av september. Provfiske görs på två områden, 
verkningsområdet (P1) och ett referensområde (P2). På vartdera 
provfiskeområdet är fångstansträngningen 5 nätdygn, dvs. sammanlagt 10 
nätdygn.  

 
 Det föreslås att fiskeenkäten görs med fem års mellanrum och att den görs 

första gången vintern 2022 gällande fisket år 2021. Med fiskeenkäten 
samlas uppgifter om antalet fiskare och fiskets omfattning vid 
Korsungfjärden, om fiskfångsten samt om fiskarnas åsikter gällande 
olägenheter vid fiske, fiskbestånd och miljöns tillstånd. Som tidigare strävar 
man efter att rikta enkäten till de personer med familjer som löst tillstånd 
av fiskesammanslutningarna (Korsnäs fiskargille, Molpe fiskelag) på 
området. Eftersträvad sampelstorlek för fiskeenkäten är sammanlagt ca 
75–100 hushåll beroende på mängden sålda tillstånd. 

 
HÖRANDE AV PARTER 
 
 En kungörelse om hörandet i anslutning till kontrollplanförslaget och 

kontrollplanförslaget var framlagda på Korsnäs kommuns anslagstavla 
under tiden 17.3 – 7.4.2021. Kungörelsen och planförslaget har också 
funnits tillgängliga på Egentliga Finlands NTM-centrals webbplats. Den 
17.3.2021 skickades en begäran om utlåtande om kontrollplanförslaget till 
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde och Korsnäs kommuns 
miljövårdsmyndighet. 

 
ANMÄRKNINGAR, ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN 
 
 Inga utlåtanden, anmärkningar eller åsikter lämnades in om förslaget. 
 
BESLUT AV NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND 
 
 Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 

Finland godkänner förslaget till samkontrollplan med följande ändringar 
och preciseringar: 

 
- Antalet nätdygn ska vara sammanlagt 30, dvs. 15 nätdygn på 

verkningsområdet och 15 nätdygn på referensområdet. 
 

- Nätprovsfiskets referensområde ska flyttas längre bort från 
verkningsområdet till Norrifjärden och området mellan Lillgrynnan och 
Ankarbådan. 
 

- Hela Korsungfjärdens vikområde betraktas som verkningsområde. 
Verkningsområdets 15 nätdygn ska sträcka sig över hela vikområdet. 



 
- I skyddade vikar och på skyddade områden i den inre skärgården väljs 

fångstplatserna ut genom ett slumpmässigt urval.  
 

- Vid provfisket ska VFFI:s anvisningar för standardenligt provfiske följas 
(Olin ym. 2014, ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin, RKTL:n 
työraportteja 21/2014). 

 
- I kontrollrapporterna bör man framföra tidsserier av centrala variabler 

som beskriver fiskbeståndens tillstånd, inklusive resultat från även 
tidigare kontroller. 

 
- I sammandragen av kontrollresultaten presenteras de 

osäkerhetsfaktorer som påträffats i kontrollen samt de metoder som 
använts i analyserna och i resultatens beräkning. 
 

MOTIVERING OCH BEAKTANDE AV UTLÅTANDEN 
 
 Förslaget till fiskeriekonomisk kontrollplan, kompletterat med ändringarna 

och preciseringarna, ger på förhand uppskattat tillräckliga uppgifter om 
verksamhetens inverkan på fiskbeståndet och fisket på området.  

 
 Enligt VFFI:s anvisningar för standardenligt provfiske (Olin ym. 2014, 

ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin, RKTL:n työraportteja 21/2014) 
ska antalet nätdygn på ett område vara 30–45 vid kontroller och 
uppföljningar som görs i kustområden. Den fångstansträngningen anses 
ge ett rätt bra bild av de arter som fiskas och mängdförhållandena mellan 
dessa på ett avgränsat område. Därför är det motiverat att öka antalet 
nätdygn till sammanlagt trettio nätdygn (15 nätdygn på respektive 
provfiskeområde). I VFFI:s anvisningar sägs att i skyddade vikar och på 
skyddade områden i den inre skärgården väljs fångstplatserna ut genom 
ett slumpmässigt urval på samma sätt som i insjöar. 

 
 Fiskerimyndigheten anser att det referensområde som föreslås i förslaget 

till kontrollplan ligger för nära verkningsområdet och därför framgår inte 
eventuella skillnader mellan referensområdet och verkningsområdet. 
Fiskerimyndigheten anser att hela Korsungfjärdens vikområde är 
verkningsområde för avloppsvattnet och därför behöver referensområdet 
flyttas till Norrifjärden, bort från avloppsvattnets verkningsområde. 
Referensområdet måste ligga utanför verkningsområdet för att det ska vara 
möjligt att få ett tillförlitligt jämförande resultat, men ändå inte för långt 
borta. 

 
 Det är viktigt att följa VFFI:s anvisningar (Olin ym. 2014, ohjeet 

standardinmukaisiin koekalastuksiin, RKTL:n työraportteja 21/2014) vid 
nätprovfisket för att kontrollresultaten ska vara tillförlitliga. 

 
 Med hjälp av tidsserier över centrala variabler som beskriver 

fiskbeståndens tillstånd kan förändringar i fiskbestånden upptäckas. 
 
ÄNDRING AV KONTROLLPLANEN OCH GILTIGHETSTID 
 
 Beslutet kan vid behov ändras på ett sätt som godkänns av 

fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 
Finland. Smärre justeringar i sättet att genomföra kontrollen eller 



tidtabellen kan göras utan ändring av kontrollbeslutet på ett sätt som 
godkänts av NTM-centralen i Egentliga Finland eller på NTM-centralens 
initiativ.  

 
 Detta beslut gäller tills ett nytt beslut utfärdas i ärendet.  
 
RÄTTSNORMER Miljöskyddslagen (527/2014) 62 §, 64 §, 65 § 
 Förvaltningslagen (434/2003) 
 
BEHANDLINGSAVGIFT 4 h á 70 €, sammanlagt 280 €, mervärdesskatt 0 %. Behandlingsavgiften 

grundar sig på statsrådets förordning 1272/2021. Fakturorna skickas 
separat från statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning. 

 
ÄNDRINGSSÖKANDE Omprövning av detta beslut samt avgiften kan begäras hos 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. En anvisning för hur 
man begär omprövning har bifogats detta beslut. 

 
UNDERSKRIFT Ärendet har föredragits och avgjorts av fiskeribiolog Eeva Ruotsalainen. 
 
BILAGOR Anvisningar för omprövningsbegäran gällande beslutet och avgiften 
 
BESLUT Till sökanden 
 
FÖR KÄNNEDOM Kopia av beslutet: 
 
 Ab Nyko Oy  
 Eurofins Ahma Oy  
 Södra Kust-Österbottens fiskeriområde 
 Korsnäs kommun, ansvarig för anslagstavlan och miljövårdsmyndigheten 
 NTM-centralen i Södra Österbotten, miljö och naturresurser  
 
 Information om beslutet: 
 
 Om beslutet informeras på Egentliga Finlands närings-, trafik- och 

miljöcentrals webbplats och på Korsnäs kommuns anslagstavla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN 
 
Omprövning av närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om godkännande av en plan för fiskeriekonomisk 
kontroll och av prestationsavgiften kan begäras hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.  
 
Tid inom vilken omprövning ska begäras 
Tidsfristen för att begära omprövning är trettio (30) dagar från den dag då mottagaren fick del av beslutet. 
Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen från det att kungörelsen och beslutet i ärendet har 
publicerats på NTM-centralens webbplats. Dagen för delfåendet räknas inte in i tidfristen för 
omprövningsbegäran. Om den sista dagen av tidsfristen infaller på en helgdag, en lördag, 
självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen ännu följande vardag.  
 
Tidsfristen för omprövningsbegäran går ut 2.7.2021. 
 
Innehåll och undertecknande av omprövningsbegäran 
Omprövningsbegäran, som ska upprättas skriftligen, riktas till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre 
Finland. I omprövningsbegäran ska anges 
- namn och hemkommun för den som begär omprövning, 
- postadress och telefonnummer samt eventuell e-postadress, under vilka meddelanden i ärendet kan 
tillställas den som begär omprövning, 
- det beslut som omprövning begärs i, 
- till vilka delar omprövning begärs i beslutet och vilka ändringar som yrkas, 
- de grunder på vilka omprövning begärs. 
 
Om talan för den som begär omprövning förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan 
person har upprättat omprövningsbegäran, ska i omprövningsbegäran även uppges namn och hemkommun för 
denna person.  
 
Den som begär omprövning, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna omprövningsbegäran, om 
den inte skickas elektroniskt (fax eller e-post). Om kravet på underskrift vid elektronisk kommunikation föreskrivs 
särskilt. 
 
Bilagor till omprövningsbegäran 
Till omprövningsbegäran ska bifogas 
- närings-, trafik- och miljöcentralens beslut i original eller en kopia av det, 
- de handlingar som den som begär omprövning grundar sin begäran på, om dessa inte redan tidigare har 
tillställts myndigheten, 
- fullmakt för eventuellt ombud eller utredning av ombudets befogenhet. 
 
Inlämnande av omprövningsbegäran 
Omprövningsbegäran ska inom tidsfristen lämnas in till registraturen vid det huvudsakliga 
verksamhetsstället i Vasa för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Omprövningsbegäran 
kan lämnas in personligen eller på avsändarens ansvar också skickas med post, bud, fax eller e-post. Till 
posten ska ombudsbegäran lämnas in i så god tid att den är framme vid regionförvaltningsverket senast den 
sista dagen av tidsfristen före ämbetsverket stänger. Omprövningsbegäran som framförs elektroniskt (fax eller 
e-post) ska levereras så att den finns tillgänglig i mottagningsapparaturen eller i datasystemet så att 
meddelandet kan behandlas den sista dagen av tidsfristen före tjänstetidens utgång. 
 
Behandlingsavgift 
Av den som begär omprövning uttas en avgift på 130 euro för behandlingen av ärendet vid 
regionförvaltningsverket (Statsrådets förordning om avgifter till region- och förvaltningsverken år 2021, 
1121/2020). 
 
Kontaktinformation till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, verksamhetsstället i Vasa: 
Postadress: PB 200, 65101 VASA 
Besöksadress: Wolffskavägen 35, VASA 
E-post: registratur.vastra@rfv.fi  (E-postbilagor högst 10 MB) 
Telefonväxel: 0295 018 450 
Tjänstetid: 8.00–16.15 
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