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Beslut om godkännande av en plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet

ÄRENDE Godkännande av en plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet 
(fiskeriekonomisk restaurering och fiskeriekonomiska vårdåtgärder) för
muddring i Lappfjärds å, Kristinestad.

SÖKANDE Nature-Invest på uppdrag av den som är ålagd fiskevårdsskyldighet.

ÄRENDETS ANHÄNGIGHET
Nature-Invest har 19.1.2022 på uppdrag av den som är ålagd 
fiskevårdsskyldighet till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 
Finland för godkännande lämnat in ett förslag till plan om 
fiskeriekonomisk restaurering och fiskeriekonomiska vårdåtgärder för 
muddring i Lappfjärds å, Kristinestad.

VERKSAMHET I projektet utförs muddringar på fyra platser i nedre delen av Lappfjärds å 
i staden Kristinestad. Muddringarna utförs på Lappfjärds bys 
vattenområde 287–407–876–2. Platsen 2 ligger cirka 1 km nedströms 
från riksåttan och består av liten grund fors där botten och stranden 
utgörs av berg. Platsen 3 ligger ett par hundra meter uppströms från 
åbron, i närheten av samlingshuset i Lappfjärd. Platsen 4 ligger vid 
Ingvesholmen och består av två kortare strandsträckor. Platsen 5 ligger i 
centrum av Lappfjärd cirka 100 m nedströms av bron vid Södra 
Lappfjärdsvägen och utgörs av den västliga spetsen av en halvudde som 
sticker ut i Lappfjärds å. Projektets syfte är att minska riskerna för 
isproppar och för översvämningar samt öka flödeskapaciteten i 
Lappfjärds å.

Nature-Invest har upprättat en plan om fiskeriekonomisk restaurering och 
fiskeriekonomiska vårdåtgärder för muddring i Lappfjärds å, Kristinestad.

TILLSTÅND SOM BEVILJATS FÖR VERKSAMHETEN

Den föreslagna planen för fullgörande av fiskevårdsskyldighet grundar sig 
på följande tillståndsbeslut gällande muddring i Lappfjärds å samt tillstånd 
till förberedelser, Kristinestad:

Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverkets beslut nr 23/2016/2 
(givet 11.3.2016) och Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 18/0101/3 
(givet 19.3.2018). Enligt tillståndsbestämmelse 6) i beslutet av 



Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ska 
tillståndsinnehavaren inom ett år efter att beslutet vunnit laga kraft 
inlämna en plan om fiskeriekonomisk restaurering och fiskeriekonomiska 
vårdåtgärder till fiskerimyndigheten (NTM-centralen i Egentliga Finland) 
för godkännande. Restaureringen och vårdåtgärder ska vara i proportion 
till men som de planerade muddringarna och sprängningarna medför åt 
åns fiskarter. Planen ska innehålla restaurering av forsområden i nedre 
lopp av Lappfjärds å och havsöringens romutsättningar i romaskar 
(Lappfjärds å- Storås egen stam) samt uppföljning av romutsättningarna 
och kontroll/uppföljning av den fiskeriekonomiska restaureringen. Ifall 
tillståndsinnehavaren och fiskerimyndigheten inte kommer överens om 
ovan nämnda åtgärder ska tillståndsinnehavaren föra ärendet till 
regionförvaltningsverkets avgörande. Tillståndsinnehavaren ska utföra 
åtgärder efter att planen har blivit godkänt. Planen ska utarbetas av 
sakkunnig planerare och åtgärdernas förverkligande ska ledas av 
sakkunnig arbetsledare.

PLAN FÖR FULLGÖRANDE AV FISKEVÅRDSSKYLDIGHET

I den föreslagna planen räknas de utförda åtgärderna upp och där nämns 
bland annat följande åtgärd:

För vandringen av fiskar och andra vattendjur har på muddringsplats 2 
byggts en lågvattenfåra i vilket det minsta vattendjupet är 0,3 m. 
Lågvattenfåran ska förses med tillräckligt många skyddsgropar, trösklar 
och styrstrukturer (bilaga 1 i den föreslagna planen).

Enligt den föreslagna planen är de planerade kompenserande åtgärderna 
samt motiveringarna till dessa:

Förslag till kompenserande åtgärder i stället för romutsättning i romaskar 
(Lappfjärds å-Storås stam):
a. utplantering av havsöring (Lappfjärds å- Storås egen stam /2 åriga) 
under tre påföljande år (1000 st första året sen 750 st/2år)
b. eventuellt elfiske i det restaurerade fors området för att undersöka vilka 
fiskarter som förekommer i området, samt genom observation försöka 
hitta eventuella förbättringsförslag/åtgärder.

Motiveringar till förslag a/b:

- Genom att plantera ut den lokala stammen förstärks 
havsöringsstammen i Lappfjärds å.
- Genom att de utplanterade havsöringarna är fenklippta så kommer de 
att i framtiden förstärka fritidsfisket i älven och utanför i havet.
- Genom elfiske kan man säkerställa vilka fiskarter och hur många av 
dessa som förekommer i det restaurerade forsområdet. På så sätt får 
man fram information om framtida stödåtgärder för att förbättra områdets 
status för fiskstammarna i ån.
- Utsättning av romaskar i detta skede ger ingen eller bristfällig 
information om forsområdets status som möjlig plats som lekplats för t.ex. 
havsöring.
- Problem med vattenkvaliteten i åns nedre lopp försämrar troligen också
resultatet av romaskutsättningen.



- Uppföljningen av romaskutsättningen är också svårt genom att området 
vid forsen är begränsat och i närheten av stora vattenmassor där eventu-
ella yngel lätt försvinner med strömmen.

HÖRANDE AV PARTER

En kungörelse om hörande i anslutning till planen för fullgörande av 
fiskevårdsskyldighet och planen för fullgörande av fiskevårdsskyldighet 
var framlagda på anslagstavlan i Kristinestad stad under tiden 25.2-
4.4.2022. Kungörelsen och förslaget till planen för fullgörande av 
fiskevårdsskyldighet var också tillgängliga på Egentliga Finlands NTM-
centrals webbplats. En begäran om utlåtande om förslaget till planen för 
fullgörande av fiskevårdsskyldighet skickades 25.2.2022 till Södra Kust-
Österbottens fiskeriområde, miljövårdsmyndigheten i Kristinestad stad 
och NTM-centralen i Södra Österbotten.

ANMÄRKNINGAR, ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

Tillsynsmyndigheten för vattenlagen vid NTM-centralen i Södra 
Österbotten anser att den inte har behov av att avge något utlåtande i 
ärendet.

Kristinestad-Storå fiskeriområde har i sin anmärkan konstaterat att NTM-
centralen 25.2.2022 har bett Kristinestad-Storå fiskeriområde att ge ett 
utlåtande om förslaget till plan om fiskeriekonomisk restaurering och 
fiskeriekonomiska vårdåtgärder för muddring i Lappfjärds å (Kristinestad) 
nr 23/2016, dnr LSSAVI/17/04.09/2014. Ärendet har behandlats på 
Kristinestad-Storå fiskeriområdes styrelsestämma 5.3.2022. Kristinestad-
Storå fiskeriområde har inget att anmärka på i planen.

BESLUT AV NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND

Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 
Finland godkänner förslaget till planen för fullgörande av 
fiskevårdsskyldighet (fiskeriekonomisk restaurering och fiskeriekonomiska 
vårdåtgärder) för muddring i Lappfjärds å, Kristinestad, med följande 
ändringar och preciseringar:

- Istället för utplantering av 2 åriga havsöringar ska en tillräcklig mängd 
havsöringens romutsättningar i romaskar göras (Lappfjärds å- Storås 
egen stam) i tre påföljande år börjande år 2022 vid det restaurerade 
forsområdet.

- Romutsättningarna i romaskar ska uppföljas med elprovfiske åren 
2023, 2024 och 2025 vid det restaurerade forsområdet.

- Forsområden i nedre delen av Lappfjärds å restaureras till 
lekområde. Om inte forsområden i nedre delen av Lappfjärds å 
lämpar sig till restaurering (t.ex. lekgruset åker nedströms) kan detta 
kompenseras genom att restaurera lämpligt forsområde högre upp i 
ån.



- Det fiskeriekonomiskt restaurerade fors- och strömområdets skick bör 
uppföljas genom att kontrollera restaureringens och grusbäddens 
(lekgrusets) skick och vid behov förbättra restaureringen.

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

- Elprovfiskets resultat ska sparas i det riksomfattande 
provfiskeregistret (Koekalastusrekisteri).

- Rapporterna över uppföljningen/elfisket ska skickas elektroniskt till 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 
Finland/fiskerimyndigheten, Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Södra Österbotten, Kristinestad-Storå fiskeriområde samt till 
miljövårdsmyndigheten i Kristinestad stad senast vid utgången av 
uppföljningsåret.

- 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

Det inlämnade förslaget till planen för fullgörande av fiskevårdsskyldighet 
(fiskeriekonomisk restaurering och fiskeriekonomiska vårdåtgärder) för 
muddring i Lappfjärds å, kompletterat med ändringarna och 
preciseringarna, ger på förhand uppskattat tillräckliga uppgifter om 
genomförandet av den fiskeriekonomiska restaureringen.

Fiskerimyndigheten anser att utplanteringarna bör göras enligt 
tillståndsbeslutets (Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverkets 
beslut nr 23/2016/2, 11.3.2016) tillståndsbestämmelse 6), det vill säga 
romutsättningar i romaskar (Lappfjärds å- Storås egen stam).

Förutom havsöringens romutsättningar i romaskar ska planen innehålla 
enligt tillståndsbeslutets tillståndsbestämmelse 6) restaurering av 
forsområden i nedre lopp av Lappfjärds å samt uppföljning av 
romutsättningarna och kontroll/uppföljning av den fiskeriekonomiska 
restaureringen.

Det är viktigt att följa VFFI:s anvisningar (Olin ym. 2014, ohjeet 
standardinmukaisiin koekalastuksiin, RKTL:n työraportteja 21/2014) vid 
provfisket för att resultaten ska vara tillförlitliga. 

Tidsserier över centrala variabler som beskriver fiskbeståndens tillstånd 
hjälper till att upptäcka förändringar som skett i dessa.

ÄNDRING AV KONTROLLPROGRAMMET 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 åliggandet eller 
tidtabellen kan göras utan ändring av beslutet 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 Vattenlagen (587/2011) 3 kap.14 §,15 § 
Förvaltningslagen (434/2003)

BEHANDLINGSAVGIFT 5 h á 70 €, sammanlagt 350 €, mervärdesskatt 0 %. Behandlingsavgiften 
grundar sig på statsrådets förordning 1259/2021. Fakturorna skickas 
separat från statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.

ÄNDRINGSSÖKANDE Omprövning av detta beslut samt avgiften kan sökas hos 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. En anvisning för hur 
man begär omprövning har bifogats detta beslut.

UNDERSKRIFT Ärendet har föredragits av fiskeribiolog Eeva Ruotsalainen och avgjorts 
av ledande fiskeriexpert Tuomas Oikari. En anteckning om att handlingen 
har godkänts elektroniskt finns på sista sidan.

BILAGOR Anvisningar för omprövningsbegäran gällande beslutet och avgiften.

BESLUT Till sökanden

FÖR KÄNNEDOM Kopia av beslutet:

Nature-Invest
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde
Kristinestad stad, 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 anslagstavlan i staden Kristinestad.



Tämä asiakirja VARELY/6502/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/6502/2021  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Ruotsalainen Eeva 09.06.2022 15:29

Ratkaisija Oikari Tuomas 10.06.2022 09:01


