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Jord‐ och skogsbruksministeriet 
Naturresursavdelningen 
6.4.2016 
 

 

Promemoria:  Utkast  till  statsrådets  förordning  om  kvotsystem  för  kommersiellt  fiske 

(förordningen ska på remiss hösten 2016) 

 

Lagen  om  det  nationella  genomförandet  av  Europeiska  unionens  gemensamma  fiskeripolitik  sändes  på 

remiss den 31 mars 2016. För att få en bättre helhetsbild presenterar denna promemoria de centrala målen 

och principerna för statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske samt ett preliminärt utkast 

till denna förordning.  

 

Syfte  

 

Syftet med  statsrådets  förordning  om  kvotsystem  för  kommersiellt  fiske  är  att  se  till  att  systemet  för 

överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika kvoter gör det möjligt att utnyttja Finlands  fiskekvoter så 

fullt ut som möjligt. Ett ytterligare syfte är att säkra att de administrativa processerna som hör  ihop med 

systemet är så enkla som möjligt både för myndigheterna och de privata aktörerna.  

 

Innehåll 

 

Genom  förordning av  statsrådet utfärdas närmast bestämmelser  som preciserar  lagen om det nationella 

genomförandet  av  Europeiska  unionens  gemensamma  fiskeripolitik  och  i  den  lagen  begränsade 

bestämmelser om förfarandena. Enligt planerna ska förordningen innehålla följande kapitel: 

1) Bestämmelser om överlåtbara och icke överlåtbara nyttjanderätter och separata fiskekvoter 

2) Bestämmelser om aktörsspecifika fiskekvoter 

3) Bestämmelser om överlåtbara och icke överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter 

som återgår till staten 

4) Övriga nödvändiga bestämmelser  

 

Med  tanke  på  den  föreslagna  lagen  om  det  nationella  genomförandet  som  nu  är  på  remiss  gäller  de 

innehållsmässigt viktigaste  frågorna närmast systemet  för överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika 

kvoter  och  storleken  av  bruksavgiften  för  de  föreslagna  separata  och  aktörsspecifika  fiskekvoterna. 

Storleken av de separata fiskekvoter som behövs är ungefär (7 §): 

 

1) För annat fiske efter strömming än trålfisket och fisket med ryssja och för trålfisket efter andra 
fiskarter än strömming och vassbuk (t.ex. siklöja i havet) som bedrivs utan aktörsspecifik fiskekvot 
för strömming   
  ‐ en separat kvot på 150 ton av Finlands fiskekvot för strömming i Finska viken och centrala 
Östersjön, och  
  ‐ en separat kvot på 300 ton av Finlands fiskekvot för strömming i Bottniska viken 

2) För annat fiske efter vassbuk än trålfisket och för trålfisket efter andra fiskarter än strömming och 

vassbuk som bedrivs utan aktörsspecifik fiskekvot för vassbuk  

  ‐ en separat kvot på 50 ton av Finlands fiskekvot 

För fisket efter lax utan en aktörsspecifik fiskekvot 
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  ‐ en separat bifångstkvot på 200 laxar av Finlands fiskekvot för lax i Bottniska viken och 
Östersjöns centralbassäng, och 
  ‐ en separat bifångstkvot på 100 laxar av Finlands fiskekvot för lax i Finska viken  

 

Förslag till skäliga bruksavgifter för aktörsspecifika fiskekvoter (11 §): 

‐ strömming och vassbuk 2 euro/ton och lax 0,30 euro/lax. 

 

Som en jämförelse är bruksavgiften för strömming och vassbuk t.ex. i Estland 3,25 euro/ton. 

 

Denna  promemoria  och  i  synnerhet  statsrådets  förordning  är  än  så  länge  under  arbete, men  arbetet 

fortsätter och denna promemoria uppdateras i mån av möjlighet under april månad.   
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Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket    

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 5 mom. i lagen om det nationella 
genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (  /20  ): 

1 kap. 

Bestämmelser om överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter samt om enskilda fiskekvoter 

1 § 

Ansökan om överlåtbar nyttjanderätt 

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer en tidsfrist inom vilken skriftliga ansökningar om överlåtbara 
nyttjanderätter ska lämnas in. Ansökan ska göras på en blankett som fastställts av jord- och 
skogsbruksministeriet. Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

1) sökandens namn, företagsform (företag/yrkesutövare), FO-nummer eller personbeteckning, 
kontaktperson och kontaktuppgifter, 

2) den av Finlands fiskekvoter som den överlåtbara nyttjanderätten ska gälla, 
3) de registrerade fiskefartyg som används till havs och som ägs av sökanden samt de ägarandelar som 

gäller dem,  
4) en utredning av närings-, trafik- och miljöcentralen om fångsthistoriken för de kommersiella fiskefartyg i 

sökandens ägo som har använts i havsområdet under åren 2011–2015, i vilken den sökande med sin 
underskrift ska styrka att uppgifterna i närings-, trafik- och miljöcentralens utredning är riktiga, och 

5) vid behov sökandens bifogade utredning om vilken av fartygens fångsthistorik som hör till sökanden;   
om man i samband med ett fartygsköp har kommit överens om att fångsthistoriken övergår till den nya 
ägaren, räknas fångsten för ifrågavarande år inte med i fångsthistoriken för det företag eller den 
yrkesutövare som har sålt fartyget.  

 
2 § 

Fördelning av överlåtbara nyttjanderätter 

Jord- och skogsbruksministeriet fattar beslut om fördelningen av de överlåtbara nyttjanderätterna för alla 
Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk och lax, som innehåller följande uppgifter i fråga om varje 
Finlands fiskekvot: 

1) innehavarna av överlåtbara nyttjanderätter, deras kontaktuppgifter samt andelarna i promille av de 
överlåtbara nyttjanderätter som innehas av dem, med en decimals noggrannhet, 

2) de överlåtbara nyttjanderätterna i fråga om Finlands fiskekvoter av strömming fördelade separat i 
överlåtbara nyttjanderätter för trålfiske och överlåtbara nyttjanderätter för fiske med ryssja. 

 
3 § 

Ansökan om överföring av en överlåtbar nyttjanderätt 

En innehavare av en överlåtbar nyttjanderätt kan ansöka om att den överlåtbara nyttjanderätten ska överföras 
delvis eller helt till ett sådant företag eller en sådan yrkesutövare som har rätt att bedriva kommersiellt fiske i 
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enlighet med 13 § 1 mom. i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma 
fiskeripolitik. Ansökan kan göras i det informationssystem som avses i 24 § i lagen om det nationella 
genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, i vilket ansökan bekräftas elektroniskt 
eller genom en av närings-, trafik- och miljöcentralen bestyrkt blankett som ska dateras och undertecknas.  
Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

1) den innehavare av en överlåtbar nyttjanderätt vars överlåtbara nyttjanderätt överförs, 
2) den överlåtbara nyttjanderättens storlek i promille, med en decimals noggrannhet,  
3) det företag eller den yrkesutövare till vilket/vilken den sökande önskar överföra den överlåtbara 

nyttjanderätten. 
Om innehavarna av överlåtbara nyttjanderätter och de företag eller yrkesutövare till vilka överlåtbara 
nyttjanderätter ska överföras vill försäkra sig om att en förändring i fråga om en överlåtbar nyttjanderätt 
hinner behandlas före jord- och skogsbruksministeriet fattar det beslut som avses i 2 § 2 mom., ska deras 
ansökan till närings-, trafik- och miljöcentralen som gäller överföringen av den överlåtbara nyttjanderätten 
lämnas in senast före utgången av oktober.  

4 § 

Godkännande av överföringar av överlåtbara nyttjanderätter 

Närings-, trafik- och miljöcentralen kontrollerar uppgifterna i ansökan och bedömer förutsättningarna för 
godkännandet av överföringen. Om förutsättningarna för godkännande uppfylls, godkänner närings-, trafik- 
och miljöcentralen överföringarna elektroniskt i det informationssystem som avses i 24 § i lagen om det 
nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik samt publicerar de ändrade 
uppgifterna för de innehavare som har ansökt om överföring och de företag eller yrkesutövare till vilka 
överlåtbara nyttjanderätter har överförts på basis av ett godkännande.  

Om närings-, trafik- och miljöcentralen inte godkänner en överföring av en överlåtbar nyttjanderätt enligt 
ansökan, fattar närings-, trafik- och miljöcentralen ett beslut där skälen för att avslå ansökan anges.   

5 § 

Ansökan om icke-överlåtbar nyttjanderätt 

Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer årligen en tidsfrist för inlämnandet av skriftliga ansökningar 
om de icke-överlåtbara nyttjanderätter för strömming och lax som söks av sådana i 88 § i lagen om fiske 
avsedda registrerade fiskare i grupp 1 som börjar bedriva kommersiellt fiske. Ansökan ska göras på en av 
närings-, trafik- och miljöcentralen bestyrkt blankett som ska dateras och undertecknas. Ansökan ska 
innehålla följande uppgifter: 

1) sökandens namn, företagsform (företag/yrkesutövare), kontaktperson och kontaktuppgifter, 
2) den av Finlands fiskekvoter som den icke-överlåtbara nyttjanderätten ska gälla, och  
3) vid behov sökandens bifogade, ytterligare utredningar om inledandet av det kommersiella fisket.  

 
6 § 

Fördelning av icke-överlåtbara nyttjanderätter 

Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut om fördelningen av de icke-överlåtbara nyttjanderätterna för 
alla Finlands fiskekvoter av strömming och lax, som innehåller följande uppgifter i fråga om varje Finlands 
fiskekvot: 
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1) innehavarna av icke-överlåtbara nyttjanderätter, 
2) andelarna i promille av de icke-överlåtbara nyttjanderätter som innehas av dem, med en decimals 

noggrannhet, och giltighetstiden för dem, 
3) den sammanlagda andelen av icke-överlåtbara nyttjanderätter av hela Finlands fiskekvot i fråga. 

 
Om närings-, trafik- och miljöcentralen inte godkänner en överföring av en icke-överlåtbar nyttjanderätt 
enligt ansökan, fattar närings-, trafik- och miljöcentralen ett beslut där skälen för att avslå ansökan anges.  
 
I närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om fördelning får sökas ändring genom besvär, men beslutet kan 
verkställas oberoende av besvär.    

7 § 

Enskilda fiskekvoter 

I enlighet med 18 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma 
fiskeripolitik reserveras 

3) för annat fiske av strömming än trålfisket och fisket med ryssja och för sådant trålfiske av andra 
fiskarter än strömming eller vassbuk som bedrivs utan aktörsspecifika fiskekvoter för strömming  
 - en enskild fiskekvot på 150 ton av Finlands fiskekvot av strömming i Finska viken och 
centrala Östersjön, och 
 - en enskild fiskekvot på 300 ton av Finlands fiskekvot av strömming i Bottniska viken, 
 

4) för annat fiske av vassbuk än trålfisket och för sådant trålfiske av andra fiskarter än strömming eller 
vassbuk som bedrivs utan aktörsspecifika fiskekvoter för vassbuk  
 - en enskild fiskekvot på 50 ton av Finlands fiskekvot, 
 

3) för laxfiske utan aktörsspecifika fiskekvoter 
 - en enskild bifångstkvot på 200 laxar av Finlands fiskekvot av lax i Bottniska viken och 
centrala Östersjön, och 
 - en enskild bifångstkvot på 100 laxar av Finlands fiskekvot av lax i Finska viken. 

 

2 kap 

Bestämmelser om aktörsspecifika fiskekvoter 

8 § 

Förfarandet före fördelningen av aktörsspecifika fiskekvoter 

Före fördelningen av de aktörsspecifika fiskekvoterna ska närings-, trafik- och miljöcentralen minska 
Finlands fiskekvoter med de i 6 § avsedda icke-överlåtbara nyttjanderätterna samt de i 7 § avsedda enskilda 
fiskekvoterna.    

Dessutom ska närings-, trafik- och miljöcentralen beakta sådana aktörsspecifika fiskekvoter som innehavaren 
eventuellt avstår från enligt 19 § 4 mom. i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens 
gemensamma fiskeripolitik.   
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9 § 

Fördelning av aktörsspecifika fiskekvoter 

Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar årligen beslut om fördelningen av de aktörsspecifika fiskekvoterna 
för alla Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk och lax, som innehåller följande uppgifter i fråga om 
varje Finlands fiskekvot: 

1) storleken på Finlands fiskekvot, 
2) de enskilda fiskekvoter i 8 §, de icke-överlåtbara nyttjanderätter samt de aktörsspecifika fiskekvoter 

som innehavare har avstått från, som inverkar på fördelningen av Finlands fiskekvoter,  
3) den andel av Finlands fiskekvot som ska fördelas enligt de överlåtbara nyttjanderätterna, uttryckt i 

procent och ton eller fiskar, 
4) innehavarna av överlåtbara nyttjanderätter, deras kontaktuppgifter samt andelarna i promille av de 

överlåtbara nyttjanderätter som innehas av dem, med en decimals noggrannhet, samt de 
aktörsspecifika fiskekvoter som har fördelats enligt dem, uttryckt i ton eller fiskar, 

5) möjligheten att i fråga om fångsten av sådana arter som fås som bifångst dra av högst nio procent 
från fiskekvoten av fiskarten i fråga, som det föreskrivs om i artikel 15.8 i förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken.  

I närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om fördelning får sökas ändring genom besvär, men beslutet kan 
verkställas oberoende av besvär.   

 

10 § 

Överföring av aktörsspecifika fiskekvoter 

Förfaranden för överföring av aktörsspecifika fiskekvoter. - 

 

11 § 

Bruksavgiften för en aktörsspecifik fiskekvot 

Bruksavgiften för en aktörsspecifik fiskekvot uppgår vid fiske av strömming och vassbuk till två euro per 
ton, och vid laxfiske till 30 cent per fisk.   

 

3 kap. 

Bestämmelser om sådana överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter samt aktörsspecifika 
fiskekvoter som återgår till staten 

Kapitlet är fortfarande på hälft. 

 3 § 

Överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten  

xxxx 
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 § 

Icke-överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten 

xxxx 

§ 

Aktörsspecifika fiskekvoter som återgått till staten 

yyyy 

 


