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Landsbygdsnämnden

§ 23

2/2021

02.12.2021

Mötets laglighet och beslutförhet
LN § 23
Beredning och föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Beslut:
---

Protokolljust.

Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.
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02.12.2021

Protokolljusterare
LN § 24
En lista har uppgjorts med förslag till protokolljusterare för
landsbygdsnämndens möten.
Bilaga 2. Protokolljusteringslista
Beslut:
---

Protokolljust.

Till protokolljusterare valdes Marina Bruce och Antti Hovi.
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§ 17
§ 25

2/2021

30.09.2021
02.12.2021

Besättning av tjänst
882/01.01/2021
LN § 17
Beredning och föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Inom Lovisa landsbygdsväsende verkar landsbygdsförvaltningens
samarbetsområde, Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland. Till
området hör förutom Lovisa också Helsingfors, Vanda Sibbo,
Borgå och Lappträsk. Dessutom säljs svenska tjänster till
Mörskom. Förutom kontoret i Liljendal finns också ett
kundtjänstkontor i Borgå. Samarbetet är baserat på lag,
uppgifterna är lagstadgade myndighetsuppgifter. Verksamheten
bygger på ett avtal mellan kommunerna. Lovisa fakturerar
samarbetsparterna. Stadens egna betalningsandel är cirka 30%.
Fördelningen beror i huvudsak på antalet gårdar och till en liten
del på befolkningsmängden.
För att lagligt ordna verksamheten krävs minst sex tjänster. Av de
här personerna har tre även andra uppgifter inom staden. För
tillfället är det ena landsbygdsombudet som sköter kundservicen i
Borgå visstidsanställd fram till årsskiftet. Den ordinarie
tjänsteinnehavaren har via en intern flyttning skött andra uppgifter.
Hen har senare flyttat till en annan arbetsgivare. Tjänsten skall
besättas fast.
Utbildningskravet är agrolog eller motsvarande
lantbruksutbildning. Förutom landsbygdsförvaltningen hör till
tjänstens specialkunnande kännedom om djurhållningens
registreringar, i synnerhet gällande registrering av hobbydjur.
Tjänsten kräver goda skriftliga och muntliga färdigheter i båda
inhemska språken.
Förslag:

Landsbygdsnämnden lediganslår ovannämnda tjänst.

Beslut:

Enligt förslaget.

---

LN § 25
Beredning och föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Protokolljust.
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Under ansökningstiden 22.10-8.11.2021 inlämnades fyra
ansökningar. Tre sökanden uppfyllde kompetenskraven för
tjänsten. Dessa tre kallades till intervju. En av sökandena vill vara
anonym. Två intervjuer hölls på fredagen 19.11.2021. Vid
intervjutillfället medverkade nämndens ordförande,
landsbygdchefen och två landsbygdsombudsmän. Den tredje
intervjun blev flyttad till måndag 22.11.2021, i detta
intervjutillfälle deltog tjänstemännen.
Intervjugruppen anser att Carina Åström-Sarin lämpar sig bäst för
tjänsten, hon intervjuades av hela intervjugruppen. Hon har
utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.
Hon har lång erfarenhet av kundbetjäning och har skolat personal.
Hon har använt landsbygdsförvaltningens nuvarande datasystem
både i Landsbygdsverkets och sin nuvarande tjänst. Två sökanden
har erfarenhet av landsbygdsförvaltning men Åström-Sarin är den
enda som har erfarenhet av den nuvarande finansieringsperioden
som startade 2015.
Bilaga 3. Förteckning över sökanden (hemlig).
Förslag:

Landsbygdsnämnden väljer Carina Åström-Sarin till tjänsten
ordinarie landsbygdsombudsman, på basen av motiveringarna i
föredragningstexten.

Beslut:

Enligt förslaget.

---

Protokolljust.
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§ 15
§ 26

2/2021

30.09.2021
02.12.2021

Landsbygdsenhetens utveckling
381/02.02.01/2021
LN § 15
Beredning och föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Dagsläge
Inom semesterförvaltningen verkar två avbytarserviceinstruktörer,
som fungerar som avbytarnas närmaste förmän, och en
avbytarservicechef. Chefen är för tillfället den tredje
tjänsteinnehavaren på ett och ett halvt år. Den andra instruktören
slutar 4.10.2021. Hennes arbetsinsats ersätts delvis med att internt
flytta 25 % av en avbytares arbetsinsats till förvaltningen.
Situationen belastar personalen mycket. Avbytarverksamheten är
en verksamhet som måste hållas igång alla dagar under året. Det är
tvunget att säkrandet av verksamheten är en av höstens viktigaste
uppgifter. Med verksamheten flyttas all personal, alltså ingen
personalresurs frigörs.
Landsbygdsförvaltningens situation är på så vis bra att
lagstiftningen varit stabil de senaste åren. Den nya
programperioden inleds 2023, vilket medför mycket extra arbete.
Exempelvis rådgivning och skolning av kunder ökar mycket,
förhoppningsvis redan under år 2022.
Kalkylmässigt är två landsbygdsombuds arbetsinsatser till hälften
bundna till enskilda vägar, allmänna förvaltningsuppgifter och
skogen. På samma vis är landsbygdschefens halva arbetsinsats
beräknad att gå till stadens egna saker, såsom fiske, åkeruthyrning
och hittedjuren.
Utveckling
Gällande skogen har man inofficiellt diskuterat att skogen i sin
helhet skulle vara under en persons ansvar och organisatoriskt
under landsbygdsnämnden.
Inom landsbygdsförvaltningen återgår inte de på grund av coronan
och den tekniska utvecklingen förändrade verksamhetssätten till
det gamla. Behovet av kundbetjäningsutrymmen minskar och
arbetstiderna blir mera flexibla. Det har väckts en diskussion om
att flytta enhetens verksamhetspunkt. En flytt av enheten till
centrum anses både av personalen och kunderna som en dålig ide.

Protokolljust.
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Centrum upplevs som avlägset. Lantbrukens affärande riktar sig
mestadels åt annat håll. Det är inte möjligt att flytta
kundbetjäningen till Lov-info.
Gällande landsbygdsfinansieringen är det värt att beakta att det
finns organisationer vars huvudsyssla är att koordinera och
informera om landsbygdsfinansiering. Staden finansierar delvis
verksamheten. Dessa är ändå regionala. Om man anser att det
finns behov av effektiverad lokal informations- och
aktiveringsverksamhet går den att ordna inom enheten med relativt
små resurser.
Utvecklingsplanens huvudpunkter kunde vara utvecklandet av
förvaltningen av skogsegendomen, förnyande av kundservicen
samt aktivering av användningen av landsbygdsfinansiering inom
Lovisa stads område.
Bilaga: Utdrag ur utvärderingsberättelsen 2020
Förslag:

Landsbygdsnämnden diskuterar utvärderingsberättelsens
iakttagelser och ger landsbygdschefen i uppdrag till nästa möte att
göra upp en förslag till utvecklingsplan för landsbygdsenheten.

Beslut:

Enligt förslaget.

--LN § 26
Beredning och föredragning Sam Vickholm 040 521 8128
I utvecklande av landsbygdsenhetens verksamhet granskas tre
huvudpunkter, landsbygdsutveckling, skogsfastigheternas skötsel
och verksamhetsutrymmena. Vi har kommit överens med
ledningen för centralen om att själva utvecklingsplanen görs som
en del av stadens strategiarbete, under den kommande vintern.
Planen skall ändå vara i linje med detta arbete.
Gällande utveckling av landsbygden har det i styrelsebehandlingen
föreslagits att åt nämnden flyttas 25 000 € från byautvecklingen
för att utveckla landsbygden. Också leader-verksamhetens
kommunfinansiering är tänkt att flytta till landsbygdsnämnden
budget. Leaderpengarna är färdigt öronmärkta. Med den övriga
finansieringen kan staden verka friare.
Omfördelningen av skogsskötseln kräver en viss mån av
utredningar av områdenas nuvarande och kommande användning.
Arbetet har inletts och det fortsätter under vintern. Närskogarnas
Protokolljust.
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plan är för tillfället i tjänstemannabehandling.
Gällande stadens hus går man allmänt igenom vad som är
ändamålsenligt att hålla kvar vad man borde avstå ifrån. Man har
preliminärt funderat på möjligheten att hyra ut delar av
verksamhetsplatsen till utomstående, exempelvis till
kontorshotells liknande verksamhet. Detta kräver ändå lätta
ändringsarbeten så att man kan använda olika delar av byggnaden
åtskilt. Efterfrågan på sådan verksamhet måste ändå först utredas.
Bilagor: 4. Utdrag ur utvärderingsberättelsen, 4a)Bakgrundsinfo
om landsbygdsenheten
Förslag:

Landsbygdsnämnden godkänner de preliminära
utvecklingsåtgärderna.

Beslut:

Enligt förslaget.

---

Protokolljust.
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2/2021

02.12.2021

Tjänsteinnehavarbeslut till kännedom för nämnden
982/10.03/2021
LN § 27
Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslutsförteckningar till
landsbygdsnämnden för kännedom:
-landsbygdsombudsman, § 4/2021 Anhållan om lov för
trafikmärke;
Sarvlaks-Grevböle enskilda väglag
Bilagor: 5. Beslutsförteckning, 5a) Tjänsteinnehavarbeslutet
Förslag:

Landsbygdsnämnden antecknar besluten för kännedom och
meddelar tjänsteinnehavare att den inte enligt 92 § i
kommunallagen kommer att ta ärende till behandling.

Beslut:

Enligt förslaget.

---

Protokolljust.
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Landsbygdsnämnden
Landsbygdsnämnden
Landsbygdsnämnden

PROTOKOLL

§ 49
§6
§ 44
§ 10
§ 28

2/2021

25.09.2019
20.02.2020
01.10.2020
30.09.2021
02.12.2021

Ansökan om grundförbättringsbidrag för (2020-2021) 2022,
Skinnarby-Andersby-Hommansby väglag
101/10.03.02/2020
LN § 49
Beredning: Carolina Sjögård 0440 555 338
Föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Skinnarby-Andersby-Hommansby väglag har ansökt om
grundförbättringsbidrag för år 2020. Ansökan inlämnades
6.8.2019. Landsbygdschefen och vägansvariga har varit och tittat
på platsen 23.8.2019. Ansökningstiden för ansökan om
grundförbättringsbidrag 2020 gick ut 9.8.2019 kl. 14.00.
Kungörelse i tidningarna Östnyland (2.7.2019), Loviisan Sanomat
(2.7.2019), Nya Östis (4.7.2019) och Itäväylä (3.7.2019).
Väglaget ämnar bygga en ny bro över Lovisa å i Andersby nära
Smiditågsvägens och Hommansbyvägens korsning. Det blir en 4,5
meter bred rörbro med två öppningar. Den nuvarande bron är i
dåligt skick och håller inte tunga transporter. Lovisa å rensas
2019. Åfåran kommer vid brons plats att flyttas 10 meter västerut.
Den nya bron byggs innan ån flyttas. Väglaget har anhållit om
statsbidrag till projektet. Kostnadsförslaget är 262 880 euro. Till
projektet har beviljats statsstöd 75%; 197 160 euro.
NTM-centralens bidragsbeslut gäller till 30.10.2020. Den egna
andelen uppgår till 65 720 euro.
Ansökan innehållande kostnadsförslag, plan över brobygget och
karta, statsbidragsbeslut och övriga dokument som bilaga. Bilaga
9.
Förslag:

Landsbygdsnämnden godkänner ansökan och kostnadsförslaget på
262 880 euro. Bidragets andel bestäms senare.

Beslut:

Enligt förslaget.

--LN § 6
Beredning: Carolina Sjögård 0440 555 338
Föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Protokolljust.

11

LOVISA STAD

PROTOKOLL

2/2021

Skinnarby-Andersby-Hommansby väglags skrev under kontraktet
med entreprenören och beställde brotrummorna i slutet av januari
2020. Brobygget startar i början av april 2020. Undantagsvis
behandlas grundförbättringsbidragets storlek för väglaget
Skinnarby-Andersby-Hommansbys del redan vid detta möte då
brobygget sker i vår. Den egna finansieringsandelen beräknas vara
65 720 euro. Om landsbygdsnämnden beviljar det maximala
bidragsbeloppet för grundförbättringar (10 000 euro) utgör det ca
15% av väglagets egna finansieringsandel.
Förslag:

Skinnarby-Andersby-Hommansby väglag beviljas
grundförbättringsbidrag på 10 000 euro. Bidraget betalas då
brobygget kommit igång.

Beslut:

Enligt förslaget.

--LN § 44
Beredning: Carolina Sjögård 0440 555 338
Föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Skinnarby-Hommansby-Andersby väglag har ansökt om
grundförbättringsbidrag för år 2021 för Smiditågets bro i
Andersby. Ansökan inlämnades 5.8.2020. Väglaget ansöker om
bidrag för broprojektet som utfördes 2020. Väglaget lämnade in
ansökan om grundförbättringsbidrag ifjol (6.8.2019) för samma
projekt och beviljades maximalt grundförbättringsbidrag på 10
000 euro av Lovisa stad. Kostnadsförslaget var då 262 880 euro
men projektet blev märkbart dyrare; 317 923 euro. Lovisa stads
bidrag på 10 000 euro betalades ut våren 2020. Projektet fick 2020
statsbidrag 224 682 euro och kommunalt bidrag 10 000 euro,
vilket innebär att väglagets andel av kostnaderna är 83 241 euro.
Bilaga 9a)Ansökan 2021
Förslag:

Landsbygdsnämnden beviljar ej grundförbättringsbidrag år 2021 åt
Skinnarby-Hommansby-Andersby väglag för Smiditågets bro då
väglaget redan år 2020 erhållit maximalt grundförbättringsbidrag
av Lovisa stad för projektet.

Beslut:

Enligt förslaget.

--LN § 10
Protokolljust.
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Beredning: Carolina Sjögård 0440 555 338
Föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Skinnarby-Andersby-Hommansby väglag ansöker om
grundförbättringsbidrag för år 2022 för Smiditågets bro. Bron
byggdes 2020 och kostade 317 923 euro totalt. Den egna
finansieringsandelen 83 241 euro har väglaget tagit lån
för.Väglaget är i ekonomisk knipa. Broprojektet blev dyrare än
beräknat. En orsak till det är fördröjningen av Lovisa ås
rensningsprojekt. Väglaget ansöker om det maximala
grundförbättringsbeloppet 10 000 euro men bidragsbehovet är i
verkligheten större. Ansökan lämnades in 3.8.2021.
Ett grundförbättringsbidrag på 10 000 euro har utbetalats till
väglaget för broprojektet som genomfördes 2020.
Landsbygdsnämndens stödtak per projekt är satt till 10 000 euro.
För ett broprojekt är 10 000 euro understöd i knappaste laget. I
många kommmuner i Finland understöds broar med 10%-20% av
kostnaderna.
Bilaga 9b)Ansökan
Förslag:

Landsbygdsnämnden för ärendet vidare till stadsstyrelsen.

Beslut:

Enligt förslaget.

--LN § 28
Beredning: Carolina Sjögård 0440 555 338
Föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Landsbygdsnämnden beslut beträffande
Skinnarby-Andersby-Hommansby väglags ansökan om
grundförbättringsbidrag från förra mötet 30.9.2021 bör förtydligas.
Nämnden har inte i sin beslutstext tagit ställning till om
grundförbättringsbidrag beviljas väglaget eller ej.
Förslag:

Skinnarby-Andersby-Hommansby väglag beviljas ej
grundförbättringsbidrag för 2022 av landsbygdsnämnden.
Väglaget har år 2020 beviljats det maximala bidragsbeloppet per
projekt på 10 000 euro bidrag av landsbygdsnämnden.

Beslut:

Enligt förslaget.

---

Protokolljust.

13

LOVISA STAD

Protokolljust.

PROTOKOLL

2/2021

14

LOVISA STAD

PROTOKOLL

Landsbygdsnämnden

§ 29

2/2021

02.12.2021

Grunder för bidrag till enskilda vägar
121/10/2021
LN § 29
Beredning: Carolina Sjögård 0440 555 338
Föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Grunderna för bidrag till enskilda vägar gås igenom av nämnden.
Brev skickas sedan ut åt alla kända väglag i Lovisa i januari 2022.
I brevet ingår aktuell information, ansökningsblanketter och
principerna för underhållsbidrag och grundförbättringsbidrag som
Lovisa stad beviljar åt väglagen. Samma material publiceras på
Lovisa stads hemsida.
Bilaga 7. Förslag till principer för vägbidrag 2022-23
Förslag:

Landsbygdsnämnden godkänner principerna för
underhållsbidraget 2022 och grundförbättringsbidraget 2023.

Behandling:Nämnden gick igenom förslaget till grunderna för vägbidragen.
Nämnden beslöt enhälligt att grundförbättringar under 50 000 euro
kan få maximalt 10 000 euro grundförbättringsbidrag och att stora
grundförbättringar över 50 000 euro har möjlighet att få ett större
bidrag inom budgeterade medel. Detta innebär att förslagets
belopp på 100 000 euro ändras till 50 000 euro. Tekniska
korrigeringar görs så grunderna för bidragen blir tydligare och
lättare att förstå.
Bilaga 7a) Principer för vägbidrag 2022-23
Beslut:

---

Protokolljust.

Landsbygdsnämnden godkänner principerna för
underhållsbidraget 2022 och grundförbättringsbidraget 2023 enligt
förslaget förutom att gränsen för stora grundförbättringar sänks
från 100 000 euro till 50 000 euro. Grundförbättringar under 50
000 euro kan få maximalt 10 000 euro bidrag. Grundförbättringar
på över 50 000 euro har möjlighet att få ett större bidrag inom
budgeterade medel.
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Stadsfullmäktige
Landsbygdsnämnden
Landsbygdsnämnden
Landsbygdsnämnden
Landsbygdsnämnden

§ 28
§ 35
§8
§ 47
§ 30

2/2021

08.03.2017
27.05.2019
20.02.2020
01.10.2020
02.12.2021

Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken, fullmäktigemotion
240/00.01.01/2017
FM § 28

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter
före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så
lydande motion:
Bilaga nr 14.
Beslut:

Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen
för beredning enligt 23 § i stadsfullmäktiges arbetsordning.

--LN § 35
Beredning och föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Ledamot Kari Hagfors lämnade in under stadsfullmäktiges
sammanträde 8.3.2017 en fullmäktigemotion där det föreslås att
bestämmelserna för nätfiske i Lovisaviken ändras.
Det förekommer behov av att ändra bestämmelserna för nätfiske.
Uppdateringen bör dock inte begränsas enbart till bestämmelserna
för nätfiske, utan innan man inleder detta bör alla
uppdateringsbehov i Lovisa stads fiskeregler och lovförsäljning
utredas. Det finns allt skäl att till samma utredning även
kombinera läget för Lovisa stads intressebevakning inom
fiskeområdet.
Utredningsprojektet betjänar stadens strategi i synnerhet genom
utvecklandet av turistnäringen. Fisketurism är verksamhet som
anknyter till skärgården och det maritima, och dess potential är
inte ens nära på utnyttjad. Med ett fungerande fiskeregelverk
skapas förutsättningar för utvecklingen av turismdelområdet i
fråga.
I budgeten har inget anslag reserverats för utredningen. Om det
anses att utredningen är nödvändig ska stadsfullmäktige anvisa det
anslag som behövs.
Bilagor: 7., 8.
Förslag:

Protokolljust.

Landsbygdsnämnden ger landsbygdschefen i uppdrag att
sammankalla en tjänstemannapalaver dit också fiskeområdenas
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representanter bjuds in. Meningen med palavern är att bestämma
projektets omfattning, kan det förverkligas med stadens egna
personal eller behövs det tilläggsresurser, samt att uppskatta en
preliminär budget.
Beslut:

Enligt förslaget.

--LN § 8
Beredning och föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
En fullmäktigemotion angående yrkesmässigt nätfiske i Lovisa
viken har lämnats in. Vi går samtidigt mera allmänt igenom saker
som berör fiske.
Att meta och idka pilk-fiske kräver varken avgift för lov eller
tillstånd av ägaren av vattenområdet. Spinnfiske med ett metspö
kräver att en statlig fiskevårdsavgift betalas men ej tillstånd av
ägaren av vattenområdet. Annat fiske kräver i allmänhet tillstånd
av ägaren av vattenområdet. Lovisa stad säljer fiskelov. Reglerna
och avgifterna för fritidsfiske förnyades senast 1.1.2014.
Avgifterna är på samma nivå som i grannkommunerna (hösten
2019). Ärendet har utretts rätt grundligt år 2013 och det finns inget
behov av att öppna ärendet på nytt. Ett tillägg för ismete skrivs in
under rubriken Krok i listan för avgifter för fiskeredskap.
I Saf Café säljs alla fiskelov, i Ankkurituuli säljs lov för trolling
och via Kalanet säljs det på nätet lov för trolling. Försäljningen på
nätet kunde utvidgas till att beröra alla lov men den vanliga
försäljningen borde ändå bibehållas. Organisering och utveckling
av försäljningen är ännu under arbete. Det samma gäller
informationsgången.
Tillståndsförfarandet för fritids- och yrkesfiske avviker från
varandra. Fritidsfiskarna kan köpa stadens lov för nätfiske, för
nätlängden som staden bestämt utan skilt betänkande av staden.
Yrkesfiskaren anhåller om lov och det ges ett beslut åt hen. Det är
möjligt för staden att från fall till fall bestämma fångstredskapens
antal och platser där de får användas. Yrkesfiskaren finns
registrerad i fiskeriförvaltningens register, registreringen ska
förnyas vart tredje år. För tillfället finns det i Lovisa viken ett
yrkestillstånd som är i kraft och som tar slut i vår. För tillfället är
det oklart om fortsättningen av tillståndet.
Det nuvarande tillståndet tillåter att högst fyra stycken 60 m:s nät
sätts ihop d.v.s. 240 m. Från hamnen söderut är det smalaste stället
i viken ca 1,5 km. Här finns farleden för fartyg och ett
vattenområde som är i privat ägo. På området mellan hamnen och
Tullbron kan man fundera på att minska antalet nät som sätts ihop
efter varandra. Detta kan man ta ställning till om det ansöks om ett
Protokolljust.
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nytt tillstånd för yrkesfiske. Norr om Tullbron finns inga tillstånd
för yrkesfiske.
Bilagor: 5. Karta, 6. Prislista
Förslag:

Landsbygdsnämnden besluter om att inte ändra den nuvarande
prislistan, ismete läggs till som specifikation under krok. I
yrkesmässigt nätfiske tas inte samma schablonmässiga
tillvägagångssätt i bruk som i tillstånden för fritidsfiske. Mellan
området som finns mellan Tullbron och hamnen utreds
noggrannare i samband med anhållan om tillstånd från fall till fall
fiskarens tillvägagångssätt och vad en minskning av nät som sätts
ihop har för följder på utövandet av näringen.

Beslut:

Landsbygdsnämnden besluter att i prislistan lägga tillavgift för
ismete som specifikation under avgift för krok. Avgift för
fisketävlingar läggs till i prislistan och ett nämnande om att lov för
dem ska ansökas. Arrangören tar in en deltagaravgift som
motsvarar ett dagslov och betalar sedan det åt staden. I
yrkesmässigt nätfiske tas inte samma schablonmässiga
tillvägagångssätt i bruk som i tillstånden för fritidsfiske. Mellan
området som finns mellan Tullbron och hamnen utreds
noggrannare i samband med anhållan om tillstånd från fall till fall
fiskarens tillvägagångssätt och vad en minskning av nät som sätts
ihop har för följder på utövandet av näringen.

--LN § 47
Beredning och föredragning: Sam Vickholm 040 521 8128
Landsbygdsnämnden har i sin tidigare behandling konstaterat att
en samordning av hobby- och yrkesnätloven inte är ändamålsenlig.
Yrkesfiskeloven behandlas individuellt, man kan ta ställning till
antalet sammankopplade då lovet söks. Hobbyloven säljs som en
färdig produkt, där man inte ger lov visa bestämmelser. Det säljs
betydligt mera hobbylov än yrkeslov.
Bilaga: Fullmäktigemotion
Behandling: Torbjörn Bergström lämnade in ett ändringsförslag (bilaga 12.).
Förslag:

Landsbygdsnämnden föreslår åt stadsstyrelsen att nuvarande
praxis inte ändras men man fäster större uppmärksamhet vid
mängden nät och sammanlänkningen av dem.

Beslut:

Ärendet bordlades.

--Protokolljust.
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LN § 30
Beredning och föredragning Sam Vickholm 040 521 8128
Precisering till beslutet LN § 47 1.10.2020. Ärendet bordlades för
att nämnden bättre skulle kunna sätta sig in i medlem Bergströms
ändringsförslag, som lämnades i början av mötet. Målet var att
skicka det redan tidigare beslutna ärendet till stadsstyrelsens
behandling. Detta beslut var enhälligt och beredningen av ärendet
i enlighet med det.
Tidigare i behandlingskedjan har man gått igenom fiskets
allmänna lovförfarande. Tilläggsuppgifter om lagstiftning och
fiskelov hittas från bland annat ahven.net eller Jord- och
Skogsbruksministeriets webbsidor. Börjande från början av år
2021 säljs inga fiskelov i Safcafe då verksamheten har lagts ner,
alla lov säljs i Ankkurituuli. Trolling lov säljs även via Kalanet.
För tillfället finns på stadens vatten i Lovisaviken två
yrkesfiskelov. Norr om Tullbron har inga lov getts. Mellan
Tullbron och hamnen har båda fått 8 lov för 60 meter långa nät
och samma mängd för området hamnen till Svartholm. Tidigare
beviljades det 10 nät per fiskare och område. Det är fråga om
maximal nätmängd. För 30 meters fritidsnät fins giltiga lov för
cirka 125 nät.
Om det fiskas för mycket på området i det avseendet att det på
lämpliga platser blir trångt för näten eller att fisket inte är hållbart
är svårt att bedöma direkt från lovmängderna. På trångheten
inverkar antagligen plats och tidpunkt.
Staden strävar i allmänhet efter att främja företagsamhet och
självförsörjning på arbetsplatser. Yrkesfiske är ett rätt så hotat
yrke. Med att minska mängderna lov förbättrar man åtminstone
inte verksamhetsförutsättningarna. Bergströms förslag behöver
inte beaktas, då nämndens förslag från 20.2.2020 ger tillräckliga
möjligheter att följa upp och reglera fiskets omfattning.
Bilagor: 8. Fullmäktigemotion, 8.12. Bergströms ändringsförslag,
8a) Karta
Förslag:

Protokolljust.

Landsbygdsnämnden föreslår åt stadsstyrelsen i enlighet med sitt
tidigare beslut att det gällande yrkesmässigt nätfiske inte tas i bruk
samma schablonmässiga tillvägagångssätt som i tillstånden för
fritidsfiske.
Vid anhållan om tillstånd för yrkesmässigt nätfiske utreds från fall
till fall sättet att fiska på området mellan Tullbron och Svartholm
samt vad en minskning av nät som sammankopplas har för följder
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för utövandet av näringen.
Beslut:
---

Protokolljust.

Enligt förslaget.

2/2021

20

LOVISA STAD

Landsbygdsnämnden

PROTOKOLL

§ 31

2/2021

02.12.2021

Övriga ärenden
LN § 31
Förslag:

Landsbygdsnämnden antecknar ärenden för kännedom:
-Presentation av nya skogsprogrammet.

Beslut:

Det nya skogsprogrammet presenterades. Nästa möte hålles
10.2.2022 kl.18.30 på landsbygdsenheten.

---

Protokolljust.
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