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Statsrådets förordning
om vissa tillåtna hamnar for landning av fiskfångster

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 68 a § i lagen om ett påföljdssystem 
för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014):

1§

Tillåtna platser för landning av fångster av torsk som överskrider tröskelvärdet

I bilaga 1 till denna förordning anges de i Finland tillåtna och i artikel 14 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, 
sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1098/2007 avsedda platserna för landning av fångster av torsk som överskrider tröskelvärdet.

Landning av fångster på de platser som avses i 1 mom. är tillåten alla vardagar kl. 00.00- 
24.00.

2§

Tillåtna hamnar för landning av fångster av strömming och skarpsill som överskrider tröskel
värdet samt av osorterade fångster av strömming och skarpsill

I bilaga 2 till denna förordning anges de i Finland tillåtna och i artikel 14 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan for bestånden av torsk, 
sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1098/2007 avsedda platserna för landning av fångster av strömming och skarpsill som överskri
der tröskelvärdet.

I annat fiske än i fiske med ryssja eller nät fångade fångster av strömming och skarpsill som 
landas osorterade och som understiger det tröskelvärde som avses i 1 mom. får landas endast på 
de landningsplatser som nämns i bilaga 2.

Landning av fångster på de platser som avses i 1 mom. är tillåten alla vardagar kl. 00.00- 
24.00.

3§

Tillåtna platser för landning från fiskefartyg från tredjeland

Fiskefartyg som för sådana länders flagg som inte hör till Europeiska unionen får landa sina 
fångster i Helsingfors Hamn.

Landning av fångster på den plats som avses i 1 mom. är tillåten vardagar kl. 08.00-18.00.

4§

Denna förordning träder i kraft den 2019.



Helsingfors den 2019

Jord- och skogsbruksm in i ster Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Harri Kukka
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Hamnar för landning av torskfångster på över 750 kg:

1) Kuusinen fiskehamn Juha Vainion katu 97 Kotka

2) Ingå fiskehamn Fiskhamnsvägen 131 Ingå
3) Kasnäs fiskehamn 
(Ab Salmonfarm Oy)

Kasnäsvägen 1294 Kimitoön

4) Kälding fiskehamn Sandövägen 162 Pargas

5) Tuomarainen fiskehamn Kalarannantie 175 Tövsala

6) Suukari fiskehamn Satamantie 2 Nystad

7) Raumo fiskehamn Anderssonintie 2 Raumo

8) Reposaari fiskehamn Björneborg

9) Krooka fiskehamn Varvintie 7 Sastmola

10) Kaskö fiskehamn Fiskehamnsvägen 146 F Kaskö
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Hamnar för landning av fångster av strömming och skarpsill som överskrider tröskelvärdet 
(5 000 kg) samt av osorterade fångster av strömming och skarpsill:

1) Kuusinen fiskehamn Juha Vainion katu 97 Kotka

2) Valkom trålhamn Trål vägen Lovisa

3) Ingå fiskehamn Kalasatamantie 131 Ingå

4) Kasnäs fiskehamn 
(Ab Salmonfarm Oy)

Kasnäsintie 1294 Kimitoön

5) Käldinge fiskehamn Sandöntie 162 Pargas

6) Pämäinen fiskehamn Pämäinen Pargas

7) Galtby fiskehamn Saaristotie 6563 Pargas

8) Särkänsalmi fiskehamn Lossintie Nådendal

9) Tuomarainen fiskehamn Kalarannantie 175 Tövsala

10) Laupunen fiskehamn Jäädyttämöntie 80 Gustav

11) Vuosnainen fiskehamn Vuosnaistentie 600 Gustav

12) Suukari fiskehamn Satamantie 2 Nykarleby

13) Raumo fiskehamn Anderssonintie 2 Raumo

14) Reposaari fiskehamn Björneborg

15) Krookan fiskehamn Varvintie 7 Sastmola

16) Kasalan fiskehamn Kalasatamantie 66 Sastmola

17) Kaskö fiskehamn Fiskehamnsvägen 146 F Kaskö

18) Bergö fiskehamn Bergö fiskehamnsvägen 439 Malax

19) Klobbskatin fiskehamn Klobbskatvägen 185 Vasa

20) Vasklot Skeppsredaregatan 6 Vasa

21) Stråkaviken fiskehamn Stråviken 90 Vörå

22) Brännskata fiskehamn Fiskhamnvägen 510 Nykarleby

23) Konikarvo fiskehamn Konikarvontie 207 Kalajoki
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24) Lapaluoto fiskehamn Helmilaiturintie 70 Brahestad

25) Kiviniemi fiskehamn Kiviniemen rantatie Uleåborg

26) Riutunkari fiskehamn Hailuodontie Uleåborg

27) Marjaniemi fiskehamn Marjaniementie 800 Karlö

28) Vatunki fiskehamn Pohjoisrannantie 791 Ii

5



BilagaJORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PROMEMORIA
Naturresursavdelningen
Konsultativ tjänsteman Harri Kukka 15.1.2019

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM VISSA TILLÅTNA HAMNAR FÖR LANDNING AV FISKFÅNGSTER 

1. Europeiska unionens lagstiftning

1.1 Tillåtna hamnar för landning av fångster av torsk, strömming och skarpsill

I artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för 
bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön1 anges de tröskelvärden som ska 
tillämpas, och fiskfångster som överskrider tröskelvärdena ska landas i de hamnar som 
medlemsstaten utser. Tröskelvärdet för torsk är 750 kg och för pelagiska bestånd (strömming 
och skarpsill) 5 000 kg.

I artikel 43 i rådets fiskerikontrollförordning2 föreskrivs att en hamn kan anges som en utsedd 
hamn endast om följande villkor är uppfyllda:

a) fastställda landnings-eller omlastningstider
b) fastställda landnings-eller omlastningsplatser
c) fastställda inspektions- och övervakningsförfaranden.

Medlemsstaterna befrias från tillämpning av c-punkten, om det nationella 
kontrollprogrammet innehåller en sådan plan för det sätt på vilket kontrollen ska genomföras 
i utsedda hamnar som garanterar samma kontrollnivå på de behöriga myndigheternas 
kontroll.

1.2 Landningshamnar för osorterade fångster

Enligt artikel 19 i rådets förordning om tekniska regler för fisket i Östersjön1 får osorterade 
fångster endast landas i hamnar och på landningsplatser med ett sådant provtagningsprogram 
som gör det möjligt att effektivt övervaka osorterade landningar efter art.

1.3 Platser för omlastning från fiskefartyg från Europeiska unionen

Enligt artikel 20 i rådets fiskerikontrollförordning är omlastning till havs förbjuden i unionens 
vatten. Omlastning är endast tillåten om tillstånd lämnas och på de villkor som anges i den 
förordningen i de hamnar eller på de platser nära land som har utsetts för detta ändamål.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av 
torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning 
(EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007.
2Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 
2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006.



1.4 Platser och tider för omlastning och landning från fiskefartyg från tredjeland

I rådets förordning om förebyggande, motverkande och undanröjande av olagligt, orappor
terat och oreglerat fiske föreskrivs om inspektion av fiskefartyg från tredjeland i medlems
staternas hamnar (lUU-förordningen)3.

Enligt artikel 4 i lUU-förordningen ska tillträde till medlemsstaternas hamnar, tillhandahål
lande av hamntjänster och genomförande av landning eller omlastning i sådana hamnar vara 
förbjudet för fiskefartyg från tredjeland om de inte uppfyller kraven i den förordningen. Därtill 
är omlastningar mellan fiskefartyg från tredjeland eller mellan ett sådant fartyg och fiskefartyg 
som för en medlemsstats flagg förbjudna i unionens vatten och får endast äga rum i hamn.

Enligt artikel 5 i lUU-förordningen ska medlemsstaterna utse hamnar, eller platser nära kusten, 
där landning eller omlastning av fiskeriprodukter samt hamntjänsterna är tillåtna för fartyg 
från tredjeland.

2. Nationell lagstiftning

Genom jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 11/17 av den 23 maj 2017 om de hamnar 
för landning av fångst som avses i vissa förordningar om Europeiska unionens gemensamma 
fiskeripolitik föreskrivs om de platser för landning och omlastning av fångster som EU- 
lagstiftningen förutsätter. Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den 
gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) har ändrats4 och fr.o.m. den 1 maj 2018 gäller 
bestämmelsen att landnings- och omlastningsplatserna ska anges genom förordning av 
statsrådet istället för genom beslut av ministeriet.

Enligt 68 a § 1 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma 
fiskeripolitiken anges genom förordning av statsrådet de hamnar och platser nära kusten där 
fiskefartyg från stater utanför Europeiska unionen och fiskefartyg från Europeiska unionens 
medlemsstater kan landa eller lasta om sin fångst i situationer som avses i artikel 19 i rådets 
Östersjöförordning och i artikel 5 i rådets lUU-förordning. I förordningen kan de klockslag 
anges som ska iakttas när fångsten landas och lastas om. I bestämmelserna om hamnarna och 
platserna för landning och omlastning beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och platser 
för landning och omlastning, deras utnyttjandegrad och placering så att landningen och 
omlastningen kan övervakas på behörigt sätt.

Enligt 68 a § 2 mom. i den nämnda lagen föreskrivs det genom förordning av statsrådet även 
om sådana tillåtna omlastnings- och landningsplatser som avses i Europeiska unionens 
fleråriga och långsiktiga återhämtnings- eller förvaltningsplaner.

Bestämmelser om tillåtna platser för landning av fiskeriprodukter finns dessutom i jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om kontroll av fiskeriprodukter som lossas från fartyg som 
seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska gemenskapen (1413/2007).

Påföljder

Med stöd av 49 § 12 punkten i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemen
samma fiskeripolitiken påför Landsbygdsverket överträdelseavgift för den som landar

3Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och 
undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2874/93, (EG) nr 
1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999
4Lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (208/2018)



fångsten utanför de hamnar eller platser nära kusten som medlemsstaten med stöd av artikel 
43 i rådets kontrollförordning utsett.

Med stöd av 49 § 45 punkten påför Landsbygdsverket överträdelseavgift för den som landar 
osorterade fångster i strid med bestämmelsen i artikel 19 i rådets Östersjöförordning eller den 
förordning som statsrådet utfärdat med stöd av 68 a § i lagen om ett påföljdssystem för och 
tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. Enligt 49 § 31 punkten påförs överträdelse
avgift även för den som landar eller omlastar fångsten på någon annan plats än i en hamn eller 
på en plats nära kusten som utsetts i enlighet med artikel 5 i rådets lUU-förordning. Den 
överträdelseavgift som påförs är minst 300 euro och högst 25 000 euro för fysiska personer 
och högst 50 000 euro för juridiska personer.

Ålands ställning

Åland har enligt 18 § i självstyrelselagen (1144/1991) självbestämmanderätt i fråga om regle
ring och styrning av fisket. Det hör således till landskapet Ålands behörighet att utse fiske
hamnar.

3. Nuläge

Hamnar för landning av fångster av torsk

I jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 11/17 anges 11 hamnar i vilka det är tillåtet att 
landa fångster av torsk på över 750 kg. Det är i praktiken ytterst ovanligt att fångster av torsk 
landas i hamnar i Fastlandsfinland, eftersom torskbestånden är svaga och det förekommer 
torsk endast i liten utsträckning i finska vatten. Det är dock ändamålsenligt att ha ett begränsat 
antal tillåtna hamnar för landning av fångster av torsk, för att även torskbestånden i den mån 
det är möjligt ska kunna tillvaratas i Finlands fiskerinäring.

Hamnar för landning av fångster av strömming och skarpsill

I jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 11/17 utses 32 hamnar i vilka det är tillåtet att 
landa fångster av strömming och skarpsill på över 5 000 kg samt osorterade fångster av 
strömming och skarpsill. Fångster av strömming och skarpsill har åren 2013-2017 landats i 
sammanlagt närmare hundra olika hamnar eller på någon annan landningsplats, t.ex. en egen 
kaj. År 2017 var de hamnar och landningsplatser som användes ca 60 till antalet. När det gäller 
mindre landningsplatser är det i allmänhet fråga om landning av en sådan sorterad fångst där 
tröskelvärdet på 5 000 kg inte överskrids.

Sammanlagt 88-123 miljoner kg strömming och skarpsill landades åren 2013-2017. Land
ningen av fångster har kraftigt koncentrerats. I genomsnitt 28 procent av alla fångster som 
landats i Finland har landats i Suukari i Nystad, som är den största fiskehamnen i Finland. De 
tio största hamnarnas andel är i genomsnitt 93 procent. Finska fartyg landar dessutom i 
hamnar i andra länder, men dessa fångster har de senaste åren som mest varit endast ca 
400 000 kg år 2013.

I tre av de hamnar som tillåtits genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet har inte 
strömming eller skarpsill landats en enda gång, nämligen Pärnäs, Galtby och Pikku Mansikka. 
I Ajos hamn har fångster dessutom landats endast år 2016 (2 100 kg strömming) och i 
Keihässalmi åren 2014-2016 sammanlagt 21 800 kg strömming och skarpsill. I Trullevi hamn 
har fångster landats i fyra år, 100-155 kg årligen och enbart strömming. Vissa av dessa hamnar 
är dock viktiga reservplatser för landning under vintrar när havet är fruset.



Syftet med tillåtna landningshamnar är att effektivisera planeringen och genomförandet av 
fiskeövervakningen. Landningsplatserna ska dock inte begränsas på ett sätt som försvårar 
näringsverksamheten. Utifrån detta bör stora förändringar inte göras i den gällande 
förteckningen. Det är dock inte ändamålsenligt att i förteckningen hålla kvar hamnar i vilka det 
aldrig landas sådana fångster av strömming och skarpsill som osorterade levereras till den 
första köparen eller som överskrider tröskelvärdet på 5 000 kg. Till de tillåtna landnings
platserna kan dock höra sådana hamnar där verksamhet av detta slag kan vara sannolik under 
de närmaste åren, t.ex. under vintermånader då havet är fruset, om det är möjligt att rikta en 
effektiv övervakning till dessa hamnar.

Platser för omlastning från fiskefartyg från Europeiska unionen

I jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 11/17 har det inte utsetts hamnar eller platser 
nära kusten där omlastning är tillåten till fartyg från medlemsstaterna, och det har inte heller 
framkommit något behov för detta efter det att beslutet utfärdades.

Platser för omlastning och landning från fiskefartyg från tredjeland

I jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 11/17 anges 2 hamnar i vilka fartyg från tredjeland 
får landa och lasta om sina fångster, nämligen Kasnäs på Kimitoön och Kuusinen i Kotka. 
Dessutom föreskrivs det att fartyg från tredjeländer får lasta om på havsområdet utanför 
Hangö.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av fiskeriprodukter som lossas 
från fartyg som seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska gemenskapen 
(1413/2007) får färska fiskeriprodukter landas från ett fartyg som för ett tredje lands flagg 
endast i hamnen i Helsingfors. Den förordningen tillämpas inte på färska fiskeriprodukter som 
landas från fartyg som för Norges eller Islands flagg. Den förordningen gäller inte heller 
fångster som landas frysta från ett fiskefartyg, eftersom färska fiskeriprodukter inte omfattar 
frysta fiskar.

På grund av konflikten mellan bestämmelserna i ovannämnda ministeriebeslut 11/17 och 
förordning 1413/2007 har det i praktiken inte varit tillåtet för fartyg från tredjeland att landa 
sin fångst i Finland. Fartyg från tredjeländer har dock inte landat eller lastat om sina fångster i 
Finland på länge och det ser inte heller ut att vara sannolikt i fortsättningen.

4. Förslagets huvudsakliga innehåll

Det föreslås att de tillåtna hamnarna för landning av fångster av torsk är desamma som i jord- 
och skogsbruksministeriets beslut 11/17, med den skillnaden att av de nuvarande två 
hamnarna i Sastmola slopas Kasala hamn. De fastställda landningstiderna är alla dagar kl. 
00.00-24.00.

Det föreslås att hamnarna för landning av fångster av strömming och skarpsill i huvudsak är 
desamma som i ministeriets beslut 11/17. I förteckningen över tillåtna hamnar slopas dock 
Pikku-Mansikka, Ajos, Keihässalmi och Trullevi. När det gäller osorterade fångster preciseras 
bestämmelsen så att även sådana osorterade fångster av strömming och skarpsill som 
underskrider tröskelvärdet på 5 000 kg ska landas på de platser som finns i förteckningen över 
tillåtna hamnar, med undantag för fiske med ryssja eller nät. På detta sätt säkerställs det att 
landning av dessa fångster efter art kan övervakas effektivt på det sätt som krävs i rådets 
förordning om tekniska regler för fisket i Östersjön. Fångsterna av strömming och skarpsill från 
fiske med ryssja eller nät är relativt små och de säljs normalt sorterade eller mera hanterade,



och dessa fångster är inte förknippade med någon nämnvärd risk för sådan felrapportering 
som skadar uppföljningen av användningen av kvoterna. De fastställda landningstiderna är alla 
dagar kl. 00.00-24.00.

Det föreslås att landning av fångster från fartyg från tredjeland tillåts endast i Helsingfors 
Hamn, eftersom gränsveterinärerna inte har inspektionsplatser i några andra hamnar vid 
kusten. Någon omlastningsplats utses inte, och det innebär att omlastning inte längre är 
tillåten i Finland.

De fastställda landningstiderna för fartyg från tredjeland är vardagar kl. 08.00-18.00, på 
samma sätt som föreskrivs i ministeriets beslut 11/17.

5. Den föreslagna förordningens konsekvenser

Den föreslagna förordningen motsvarar till sitt innehåll till väsentliga delar jord- och 
skogsbruksministeriets beslut 11/17. De föreslagna ändringarna gäller förutsättningarna för 
sådan verksamhet som inte heller hittills har utövats och som även i fortsättningen är ytterst 
osannolik.

Det bedöms att konsekvenserna av den föreslagna förordningen för näringsverksamheten på 
grund av det ovan nämnda kommer att vara obetydliga eller rentav teoretiska. Konsek
venserna för myndigheternas verksamhet blir även små, men de föreslagna ändringarna 
underlättar planeringen av verksamheten och användningen av resurserna, eftersom myndig
heten måste vara förberedd även på osannolika och sällsynta övervakningshändelser.

6. Ikraftträdande

Enligt artikel 5 i lUU-förordningen ska medlemsstaterna meddela Europeiska kommissionen 
om ändringar av förteckningen över utsedda hamnar senast 15 dagar innan ändringen träder 
i kraft.

Statsrådets förordning föreslås träda i kraft den 2019.


