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KUNGÖRELSE OM BESLUT OM GODKÄNNANDE AV EN FISKERIEKONOMISK 
KONTROLLPLAN 

BESLUT OCH ÄRENDE
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har den 
16.11.2021 utfärdat följande beslut: Godkännande av en plan för 
fiskeriekonomisk samkontroll av Forsby å fr.o.m. 2021, Lappträsk, 
Lovisa och Mörskom. Planen har godkänts.

SAMMANDRAG AV KONTROLLPLANEN

Lovisa stad har den 31.5.2021 lämnat in till fiskerimyndigheten vid 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för 
godkännande ett förslag till fiskeriekonomiskt samkontrollprogram för 
Forsby å. Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå 
å r.f. har utarbetat programförslaget. 

Den föreslagna fiskeriekonomiska samkontrollplanen grundar sig på 
följande tillståndsbeslut:

- Lappträsk kommuns Porloms reningsverket,
o Nr 87/2014/2, Dnr ESAVI/290/04.08/2012, 11.6.2014;

- Lovisa stads Liljendals reningsverket;
o Nr YS 630, UUS-2005-Y-723-111, 26.5.2009;

- Mörskom kommuns reningsverket; 
o Nr 203/2014/2, Dnr ESAVI/121/04.08/2012, 

20.11.2014.

Samkontrolls målet är att bestämma påverkan av avloppsvatten på 
fisket i Forsby å och dess biflod Mörskom å. Presenterade 
kontrollmetoder är elfiske, kräftfiske och undersökning av bottendjur. 
Elfiske genomförs vart tredje år från 2021 och framåt i sex 
observationsområdena, som ligger i forsarna både nedanför 
(påverkansområde) och ovanför (referensområde) av vart 
reningsverket. Kräftfiske genomförs vart femte år från 2021 och 
framåt i fyra observationsområdena i Forsby å och två i Mörskom å 
med 25 kräftburar i varje område. Bottendjurkontroll presenteras att 
genomföra åren 2021 och 2025 och efter det vart femte år i två 
områdena i Forsby å och två i Mörskom å.

Kontrollrapporter skickas till fiskerimyndigheten, Nylands NTM-
central, regionens fiskeriområden, Lappträsk och Mörskom 
kommuner och Lovisa stad senast i slutet av mars följande år efter 
kontrollåtgärder. Kontrollplanen är giltig tills vidare.
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TILLGÄNGLIGHET OCH DAGEN FÖR DELFÅENDE
Kungörelsen och beslutet har publicerats på Egentliga Finlands närings-, 
trafik- och miljöcentralens internet-sidor den 16.11.2021 (www.ntm-
centralen.fi  Aktuellt  Kungörelser och anmälningar). Mottagaren anses 
ha fått del av beslutet den sjunde dagen från publiceringen. Handlingarna 
finns tillgängligt under den tid som rättelse kan sökas. Beslutet med 
anvisning om rättelseyrkande finns tillgänligt under tiden 16.11-23.12.2021 
även på Lappträsk och Mörskom kommuns och Lovisa stads anslagstavlor.

SÖKANDE AV ÄNDRING
Rättelse i detta beslut kan sökas hos Södra Finlands regionförvaltningsverk. 
Tidsfristen för inlämnandet av rättelseyrkan löper ut den 23.12.2021 kl 
16.15. 

TILLÄGGSUPPGIFTER
Fiskeribiolog Joonas Ikävalko, per telefon 050 350 8361 eller e-post 
joonas.ikavalko@ely-keskus.fi 

Vi ber staden/kommunen returnera denna kungörelse med intyg över att den varit framlagt till NTM-
centralen i Egentliga Finland (skannat till registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi eller per post till 
NTM-centralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo) efter att tiden för kungörelsen har upphört.
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