
   
  

 

 
 

 

 

 

Ändringsförslagen i röd färg 
 
 
 
 

Statsrådets förordning 
om ändring av statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket 

I enlighet med statsrådets beslut 
upphävs i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket (1050/2016) 

9 §, 
ändras 13 §, sådan den lyder i förordning 188/2017, samt 
fogas till förordningen nya 2 a och 14 a § som följer: 

 
 

2 a § 

Fördelning av överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten 

Jord - och skogsbruksministeriet fördelar de överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten 
enligt 28 § i genomförandelagen på basis av ansökan. Skriftliga ansökningar om överlåtbara 
nyttjanderätter som återgått till staten ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets regi-
stratorskontor inom den tid som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer. Ansökan ska in-
nehålla de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. 1–3 punkten. 
 
 

13 § 

Småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk 

En kommersiell fiskare får inom ramen för de särskilda fiskekvoter för strömming som avses 
i 6 § fiska högst 20 ton strömming per år med ryssja. Efter det att en kommersiell fiskares 
aktörsspecifika fiskekvot för fiske efter strömming med ryssja är fylld, registreras ovan avsedda 
strömmingsfångster i de särskilda fiskekvoterna för strömming. 

(Den strömmingsfångst som överskrider 20 ton registreras i den kommersiella fiskarens ak-
törsspecifika fiskekvot för ryssjefiske.) 

 
En kommersiell fiskare får med trål från ett fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 

meter fiska högst 20 ton strömming per år och 10 ton vassbuk per år inom ramen för de särskilda 
fiskekvoter för strömming och vassbuk som avses i 6 §. Efter det att en kommersiell fiskares 
aktörsspecifika fiskekvot för fiske efter strömming eller vassbuk med trål är fylld, registreras 
ovan avsedda strömmingsfångster i de särskilda fiskekvoterna för strömming och vassbuks-
fångsterna i den särskilda fiskekvoten för vassbuk. 

(Den strömmingsfångst som överskrider 20 ton och den vassbuksfångst som överskrider 10 
ton registreras i den kommersiella fiskarens aktörsspecifika fiskekvot för trålfiske.) 
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14 a § 

Kommersiellt fiske efter Östersjölax i älvområden 

En kommersiell fiskare som med stöd av 6 a § i genomförandelagen ämnar bedriva första 
försäljning av lax som fiskats i älvområden och som härstammar från Östersjön ska årligen före 
utgången av februari månad lämna sin anmälan om detta till närings-, trafik- och miljöcentralen. 
I anmälan ska anges kontaktuppgifterna för den kommersiella fiskare som bedriver laxfiske i 
älvområden samt uppgift om fiskarens dagliga fångstmängd av kommersiellt fiskad lax i älv-
områden under det föregående året. I anmälan ska också anges hur många i 6 a § i genomföran-
delagen avsedda identifieringsbeteckningar för lax den kommersiella fiskaren behöver under 
kommande fiskesäsong. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen sänder årligen i 1 mom. avsedda anmälan angivna behöv-
liga mängd identifieringsbeteckningar till den kommersiella fiskare som gjort anmälan. Nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen förser identifieringsbeteckningarna med namn och registre-
ringsnummer för den kommersiella fiskare som bedriver kommersiellt fiske i älvområden samt 
ett löpande nummer per identifieringsbeteckning. 

En lax som fångats för försäljning genom kommersiellt fiske i älvområden ska i samband med 
fångsten märkas med en identifieringsbeteckning i ordning enligt löpande nummer. Identifie-
ringsbeteckningen ska vara fäst vid laxen under hela den tid som laxen hålls på fiskefartyget 
från och med tidpunkten för fångsten, samt i fråga lax som säljs hel dessutom under hela lag-
ringstiden och förstaförsäljningen samt i parti- och detaljhandeln. 
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Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2018. 

 
 
Helsingfors den xx xxxx 2018 


