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STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 13 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING
OM ETT KVOTSYSTEM FÖR DET KOMMERSIELLA FISKET
HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL
Det föreslås att statsrådet utfärdar en förordning genom vilken 13 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket (1050/2016, paragrafen ändrad
genom förordning 362/2018) ändras. Den ändrade förordningen föreslås träda i kraft
så snart som möjligt.
MOTIVERING
1 Förslag
Lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016, nedan genomförandelagen) trädde i kraft den 12 december 2016.
Med stöd av den har statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella
fisket utfärdats. I genomförandelagen ingår bemyndiganden att utfärda förordningar
av statsrådet för att komplettera lagen med behövliga bestämmelser.
Enligt 13 § i förordningen får alla kommersiella fiskare fiska 20 ton strömming per år
med ryssja. Med trål får det fiskas samma mängd strömming och högst 10 ton vassbuk
per år, men endast från fiskefartyg vars totala längd är mindre än 12 meter (kustfartyg).
Detta gäller både sådana kommersiella fiskare som har nyttjanderätt och/eller aktörsspecifika fiskekvoter och sådana som inte har det.
Arrangemanget behöver ändras så att kommersiella fiskare när det gäller strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön får fiska högst fem ton per år med ryssja
eller från trålare med en längd på mindre än 12 meter. Denna minskning behöver göras
eftersom Finlands strömmingskvot för 2022 till denna del minskade med 45 procent
från 2021 och kvoten redan begränsar fisket avsevärt. Motsvarande ändring föreslås i
fråga om vassbuk i syfte att förenhetliga de mängder som fångas med trål så att den
mängd på 10 ton som får fångas från trålare med en längd på mindre än 12 meter
minskas till fem ton. Vassbuk fångas inte med ryssja.
Om alla kommersiella fiskare även under sommarens kommande fiskesäsong har rätt
att fiska 20 ton strömming med ryssja och från trålare med en längd på mindre än 12
meter, kan dessa kumulerade fångster i en situation med skärpta kvoter överskrida den
mängd på 450 ton som reserverats för dem genom en särskild fiskekvot.
För närvarande finns det ingen anledning att ändra den särskilda fiskekvot på 450 ton
för Finska viken och centrala Östersjön som föreskrivs i 6 § i förordningen. Kvoten
höjdes 2021 från 100 till 450 ton, när det upptäcktes att mängder på 20 ton leder till
för stora fångster med ryssja i förhållande till den gällande särskilda kvoten på 100
ton. Denna trend kan ytterligare förstärkas 2022 till följd av den minskade strömmingskvoten. Utifrån fångstuppgifterna för 2022 och den totala tillåtna fångstmängd (TAC)
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som slås fast för 2023 är det motiverat att överväga om den särskilda fiskekvoten behöver minskas.
Förordningens 13 § behöver vidare kompletteras med ett nytt 3 moment som skulle
förbjuda fiskefartyg att under samma fiskeresa ta ombord strömmingsfångst från ryssjefiskeredskap inom två kvotområden för strömming. Ett motsvarande förbud har för
trålfiskets del redan fastställts med statsrådets förordning 368/2020. Med förbjudet
skulle man förbättra förutsättningarna för övervakningen av ryssjefisket i norra Skärgårdshavet vid gränsen för kvotområdena.
2 Detaljmotivering
13 §

Småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk
Enligt den gällande paragrafens 1 mom. får en kommersiell fiskare fiska högst 20 ton
strömming per år med ryssja. Fångsterna ska registreras i de särskilda fiskekvoter som
avses i 6 §. I 2 mom. föreskrivs det att en kommersiell fiskare med trål från ett fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 meter får fiska högst 20 ton strömming per
år och 10 ton vassbuk per år. Fångsterna ska registreras i de särskilda fiskekvoter som
avses i 6 §.
Momenten behöver ändras så att kommersiella fiskare när det gäller strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön får fiska högst fem ton strömming per år
med ryssja eller från trålare med en längd på mindre än 12 meter. Motsvarande ändring
föreslås också i fråga om vassbuk, så att mängden vid småskaligt trålfiske är densamma som vid fiske med ryssja. Även för strömmingskvoten för Bottniska viken
skulle man från trålare med en längd på mindre än 12 meter på ett enhetligt sätt få fiska
högst fem ton.
Till momentet föreslås det också bli fogat ett nytt 3 moment om att i Finland registrerade fiskefartyg under samma fiskeresa skulle få ta ombord strömmingsfångst från
ryssjefiskeredskap endast inom kvotområdet för strömmingen i Bottniska viken eller
kvotområdet för strömmingen i Finska viken och centrala Östersjön. Som en fiskeresa
skulle betraktas en oavbruten tidsperiod under vilken fiskefartyget inte besöker en
hamn. Om ett fiskefartyg innan en fiskeresa inleds har strömmingsfångst ombord, kan
den under en ny fiskeresa ta ombord strömming från ryssjefiskeredskap endast inom
det kvotområde för strömming i vilket den strömmingsfångst som finns ombord har
fångats. Med förbudet skulle man förbättra förutsättningarna för att övervaka ryssjefisket eftersom bestämmelsen skulle hindra att strömmingsfångst tas ombord, lossas
och rapporteras från två olika kvotområden under samma fiskeresa. Ändringen är motiverad för att säkra uppföljningen av fångsterna som registreras i fiskekvoterna, särskilt i fisket som sker på båda sidor om kvotområdenas gräns.
Den ändrade förordningen föreslås träda i kraft den

2022.

3 Förslagets konsekvenser
Till följd av den föreslagna ändringen bedöms den särskilda fiskekvoten på 450 ton av
strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön räcka till för att täcka de
fångstmängder som vid småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming fås utan en
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aktörsspecifik kvot eller utöver kvoten. Det måste säkerställas att den särskilda fiskekvoten är tillräcklig så att Finlands fångster i sin helhet hålls inom ramen för den
strömmingskvot för Finska viken och centrala Östersjön som fastställts genom rådets
förordning 2021/1888.
För kommersiella fiskare innebär ändringen försämrade möjligheter till sådant småskaligt trål- och ryssjefiske i Skärgårdshavet och Finska viken som bedrivs utan eller
utöver en aktörsspecifik fiskekvot. År 2021 rapporterade 34 kommersiella fiskare (31
med ryssja och 3 med trål) sådan strömmingsfångst. Av dem hade 23 ryssjefiskare
ingen aktörsspecifik fiskekvot för strömmingskvoten i fråga. För dessa ryssjefiskare
blir förändringen störst, och den minskar möjligheterna till fiske för dem som saknar
en aktörsspecifik fiskekvot för strömming till en fjärdedel. När det gäller vassbuk påverkar ändringen endast ett fåtal små trålare vars fångster till denna del inte nådde två
ton 2021.
Bestämmelsen om att fiskefartyg under samma fiskeresa skulle få ta ombord strömmingsfångst från ryssjefiskeredskap endast inom ett kvotområde för strömming
skulle minska möjligheterna för felrapportering och förbättra förutsättningarna för
övervakningen av ryssjefisket som sker nära gränsen för kvotområdena. Begränsningen bedöms inte allmänt eller på ett väsentligt sätt öka antalet fiskeresor eller tiden för fiskearbetet.

