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Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om laxfiske i havsområdet och Simo älv 
(förordningen ska på remiss hösten 2016)  

Regeringens  proposition med  förslag  till  lag  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, principerna och åtgärderna för statsrådets förordning om  laxfiske  i 
havsområdet och Simo älv samt ett preliminärt utkast till denna förordning. 

Mål och principer  

 

Genom statsrådets förordning om laxfiske i havsområdet och Simo älv (den nya laxförordningen) fastställer 

man nödvändiga ytterligare begränsningar för regleringen av det kommersiella  laxfisket  i havsområdet för 

att  den,  regeringens  proposition  med  förslag  till  lag  om  genomförandet  av  Europeiska  unionens 

gemensamma  fiskeripolitik och utkastet  till  statsrådets  förordning om  kvotsystem  för  kommersiellt  fiske 

(kvotförordningen om kommersiellt fiske) ska bilda en konsekvent helhet som på ett så balanserat sätt som 

möjligt  förverkligar  målen  och  genomför  åtgärderna  i  statsrådets  principbeslut  om  Finlands  lax‐  och 

havsöringsstrategi.  

 

Målet  med  dessa  bestämmelser  är  att  ordna  det  kommersiella  fisket  på  ett  hållbart  sätt,  reservera 

möjligheten att utnyttja  laxen kommersiellt  i havsområdet  i synnerhet  för kommersiella  fiskare  i grupp  I, 

begränsa det fiske som eventuellt har anknytning till den grå ekonomin och göra övervakningen av laxfisket 

enklare.  Det huvudsakliga målet är att ge kommersiella fiskare möjlighet att planera verksamheten på ett 

med  tanke på  fiskmarknaderna optimalt  sätt. Detta  i  syfte att höja värdet av  lax och  förbättra  laxfiskets 

lönsamhet.   

 

De viktigaste förslagen 

 

För  att  systemet  för  överlåtbara  nyttjanderätter  ska  vara  så  rättvist  som möjligt,  tilldelas  företag  och 

yrkesutövare enligt den föreslagna lagen om genomförandet överlåtbara nyttjanderätter också på basis av 

en ganska obetydlig  fångsthistoria  (årsfångst på minst 10  laxar). För att undvika  splittrade  laxkvoter och 

göra  det  möjligt  att  utnyttja  kvoterna  fullt  ut,  kan  överlåtbara  nyttjanderätter  och  aktörsspecifika 

fiskekvoter enligt den föreslagna lagen överföras bara till kommersiella fiskare i grupp I.   

 

Den föreslagna lagen utgår från att i havsområdet får endast innehavare av aktörsspecifika fiskekvoter sälja 

lax enligt den maximimängd  som den aktörsspecifika  fiskekvoten visar.    I praktiken  innebär detta att en 

kommersiell fiskare utan en aktörsspecifik fiskekvot ska vid fisket med ryssja efter andra arter än lax släppa 

laxarna i fiskeredskapet tillbaka i havet.   När det gäller andra fiskeformer ska kommersiella fiskare på grund 

av  EU‐bestämmelserna  ta  som  fångst  den  lax  som  fiskaren  fått  i  bifångst  och  lämna  en  fångstrapport  i 

registret enligt anvisningarna. Laxen  får dock  inte säljas.   För att man  inte ska vara  tvungen att  förbjuda 

dessa fiskeformer som sporadiskt ger  laxfångst, reserverar man  i kvotförordningen om kommersiellt fiske 
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för annat fiske än fisket med ryssja som sker utan en aktörsspecifik fiskekvot separata bifångstkvoter som i 

Bottniska viken är 200 laxar och i Finska viken 100 laxar.   

 

Laxförordningen  utgår  fortfarande  från  att  regleringen  av  laxfisket  sker  enligt  tidsbegränsningar  (2  §).  

Avsikten är dock att det kommersiella  laxfisket med  storryssja  (3 §) öppnas  för kommersiella  fiskare  för 

laxens hela fiskeperiod i enlighet med laxstrategin. Den förändrade regleringen ska enligt laxstrategin också 

sikta  till  att  fisket  riktas  jämt  till  hela  laxens  vandring.  Därför  är  frågan  om  närmare  begränsningar  i 

redskapsmängderna  ännu  öppen.  De  eventuella  effekterna  av  en  eventuell  mildare  reglering  måste 

analyseras  närmare  utifrån  den  befintliga  informationen  om  fisket  och  vetenskapliga  rön.  Vidare  ska 

bestämmelserna om förbudet mot drivgarnfisket i Östersjöns centralbassäng tas in i denna förordning.  

 

Enligt den  föreslagna  lagen  ska all  rund och  rensad  lax  vid  förstaförsäljning märkas på ett  lämpligt  sätt. 

Närmare bestämmelser om märkning ska ingå i laxförordningen (4 §). 

 

För att komplettera det aktörsspecifika fiskekvotsystemet är det nödvändigt att ge ett förbud mot selektion 

enligt 5 § som hindrar fiskare från att eventuellt sortera laxar enligt storlek.  

 

Begränsningarna som gäller laxfisket i Simo älv och dess mynning (6 §) är det skäl att upprätthålla. 

 

Avsikten är att man avstår från laxfiskets terminalområden eftersom de förlorar i betydelse när man börjar 

tillämpa aktörsspecifika fiskekvoter och öppnar laxens hela fiskeperiod.  
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Statsrådets förordning om laxfisket i havsområdet och i Simo älv 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fiske (379/2015) 52 § 2 och 4 mom. samt 

lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (XXX/2016) 8 § 

1 mom. och 18 § 4 mom: 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna förordning föreskrivs om begränsningar i bedrivandet av fiske efter lax på Östersjön och i Simo älv. 

Begränsningarna som gäller havsområden tillämpas endast på laxfiske som bedrivs från fartyg som är 

registrerade i Finland samt av kommersiella fiskare som avses i 88 § i lagen om fiske (379/2015). 

2 § 

Allmän begränsning av laxfisket på havsområdet 

Laxfiske är förbjudet med nät, storryssjor och andra instängningsredskap samt med förankrad rev och 

drivrev inom Bottniska viken enligt följande: 

1) från och med den 1 april till och med den 16 juni inom havsområdet mellan 60°45'N latitud och 62°30'N 

latitud, 

2) från och med den 1 april till och med den 21 juni inom havsområdet mellan 62°30'N latitud och 64°00'N 

latitud, 

3) från och med den 1 april till och med den 26 juni inom havsområdet mellan 64°00'N latitud och 65°30'N 

latitud, 

4) från och med den 1 april till och med den 1 juli inom havsområdet norr om 65°30'N latitud. 

Laxfiske med drivrev är förbjudet på centrala Östersjön söder om latitud 59°26′N. 

Sådana delar av storryssjor som inte fiskar lax får sättas i havet tidigast tio dygn före utgången av de förbud 

som föreskrivs i 1 mom. 

3 § 

Laxfiske med storryssja på havsområdet 

Kommersiella fiskare i grupp 1 som avses i 88 § i lagen om fiske får med avvikelse från fiskeförbuden i 2 § 1 

mom. under sju dygn före utgången av förbuden bedriva laxfiske med samtidigt högst X i 13 § 2 mom. i 

statsrådets förordning om fiske (1360/2015) avsedda storryssjor per kommersiell fiskare söder om latitud 

65°30'N och norr om den med högst Y motsvarande fiskeredskap per kommersiell fiskare samt 

kommersiella fiskare i grupp 2 på motsvarande sätt med högst Z storryssjor per kommersiell fiskare.  
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Kommersiella fiskare i grupp 1 som avses i 88 § i lagen om fiske får efter utgången av fiskeförbuden i 2 § 1 

mom. fiska lax med högst XX storryssjor per kommersiell fiskare och kommersiella fiskare i grupp 2 som 

avses i 88 § i lagen om fiske på motsvarande sätt med högst YY storryssjor per kommersiell fiskare. 

Kommersiella fiskare ska senast sju dygn innan inledandet av laxfisket meddela positionerna för de 

storryssjor som sätts ut för fångst till närings‐, trafik‐ och miljöcentralen. 

Till en storryssja som avses i denna paragraf får ingå högst ett fiskhus.  

4 § 

 Märkning av fångad lax  

Närings‐,  trafik‐  och  miljöcentralen  ger  åt  innehavare  av  överlåtbara  nyttjanderätter  det  antal 

laxfiskemärken  som  deras  aktörsspecifika  fiskekvot  anger.  På  laxfiskemärket  skrivs  den  kommersiella 

fiskarens  registernummer  som  är  innehavare  av  överlåtbar  nyttjanderätt  eller  annan 

igenkänningsinformation samt en löpande nummer. 

Lax  som  tagits  som  fångst  ska märkas  i  samband med  fångsten med märke  enligt  1 mom.  i  löpande 

nummerordning och märket ska följa fisken till första försäljningen. 

5 § 

Selektionsförbud 

Vid det laxfiske i havet med stöd av aktörsspecifik fiskekvot som avses i denna förordning ska utan selektion 

all fångad lax tas som fångst med undantag för lax som är under minsta fångstmått eller laxar som skadats 

av säl eller skarv. 

6 § 

Laxfiske i Simo älv och dess mynningsområde 

Laxfiske är med avvikelse från 2 och 3 § helt förbjudet med redskap av garn och med förankrad rev och 

drivrev från och med den 1 april till och med den 15 juli inom det havsområde utanför Simo älv som 

begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65°34'N/25°02'E och 65°36'N/24°50'E samt 

65°38'N/24°42'E. 

Laxfiske är förbjudet med redskap av garn i Simo älv från älvens mynning till utloppet för sjön Portimojärvi 

från och med den 1 maj till och med den 30 november. 

7 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den   20  . 

 


