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Harrström-Taklax m.fl. byars samfällighet 
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Gamla Strandvägen 37
66290 Harrström

SÖKANDE Harrström – Taklax med flera byars samfällighet

ANSÖKAN Harrström-Taklax med flera byars samfällighet har anhållit om att NTM-
centralen i Egentliga Finland ska förbjuda sådant mete, pilkfiske och 
spöfiske som avses i 7 § i lagen om fiske i Korsnäs belägna 
Harrströms å och dess biflöden mellan 15.3-15.6 under åren 2023-
2027. Sökanden ansöker också om tillstånd att plantera ut ålar i Hinjärv-
träsket i Korsnäs under åren 2023-2027.

Sökanden motiverar sin ansökan bl.a. med syftet att trygga målen för 
planen för nyttjande och vård, säkerställa resultaten av en osedvanligt 
effektiv vård av fiskbeståndet, säkerställa fiskbestånden och trygga 
fiskens lek.

BESLUT NTM-centralen i Egentliga Finland förbjuder med stöd av 54 § i lagen 
om fiske i 7 § i lagen om fiske avsett mete och spöfiske enligt ansökan. 
Fiskeförbudet och tillståndet att plantera ut ål är i kraft till utgången av 
år 2027 på följande villkor:

Detta beslut kan upphävas enligt prövning av NTM-centralen i Egentliga 
Finland, om fiskerättsinnehavaren så kräver, de uppgifter och 
utredningar som ligger till grund för ansökan visar sig vara felaktiga, 
ovan nämnda villkor inte uppfylls eller inte allt annat fiske har 
förbjudits av vattenområdesägaren i det vattendrag som ansökan 
gäller. Ett dokument om detta förbud ska tillställas NTM-centralen så 
fort som möjligt.

BEHANDLINGSAVGIFT 110 € (Mervärdesskatt 0 %), (Statsrådets förordning 1272/2020)
Behandlingsavgiften faktureras senare.
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MOTIVERING Utgående från uppgifterna i ansökan anser NTM-centralen i Egentliga 
Finland att det är ändamålsenligt att förbjuda mete och spöfiske enligt 
54 § i lagen om fiske under perioden 15.3-15.6 åren 2023-2027. På det 
område som förbudet söks för har det vidtagits omfattande vårdåtgärder 
för att möjliggöra fiskarnas vandring och säkerställa fiskbeståndens 
reproduktion. Vidare är det av skäl som hänför sig till vården av 
fiskbestånden motiverat att plantera ut ål i Hinjärvträsket.

REKOMMENDATION

NTM-centralen i Egentliga Finland rekommenderar att den sökande på 
ett väderbeständigt sätt märker ut förbudsområdet i terrängen.

RÄTTSNORMER 7 och 54 § i lagen om fiske

DELGIVNINGSSKYLDIGHET

Mottagaren till detta beslut bör utan dröjsmål underrätta delägarlaget 
om beslutet.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut kan sökas genom besvär eller i fråga om avgiften 
genom omprövningsbegäran.

Ledande fiskeriexpert Tuomas Oikari

Fiskerimästare Kyösti Nousiainen

BILAGOR Karta
Besvärsanvisning och anvisning för omprövningsbegäran

SÄNDLISTA Kopia av beslutet utan avgift:

Den som är ansvarig för Korsnäs kommuns anslagstavla

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde

Webbtjänsten kalastusrajoitus.fi
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