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Bästa mottagare,
I Fastlandsfinland tog man för fisket efter strömming, vassbuk och lax ett nytt fiskekvotssystem i
bruk från början av år 2017. Enligt det nya fiskekvotssystemet fördelas Finlands strömmings-, vassbuks- och laxkvoter i andelar, dvs. som överlåtbara nyttjanderätter till kommersiella fiskare. En överlåtbar nyttjanderätt visar hur stor promilleandel innehavaren av nyttjanderätten är tillåten att använda
av Finlands årliga fiskekvot. I fortsättningen kan överlåtbara nyttjanderätter överföras till en annan
kommersiell fiskare som uppfyller kriterierna genom t.ex. försäljning.
Ansökningstiden för överlåtbara nyttjanderätter för lax är 3.2.– 10.3.2017
Med detta brev har man sänt er en asökningsblankett om ansökan av överlåtelsebara nyttjanderätter
för lax för att fyllas i. Att fylla i och lämna in ansökningsblanketten åt jord- och skogsbruksministeriet är nödvändigt för att man ska kunna bevilja överlåtelsebara nyttjanderätter för lax åt er utgående
från er fångsthistorik. För att kunna fortsätta med laxfisket hamnar ni annars senare att anskaffa nyttjanderätter av andra kommersiella fiskare. Endast ett ytterst småskaligt laxfiske är möjligt utan aktörsspecifika fiskekvoter. Laxar som fås utan aktörsspecifika fiskekvoter ska frisläppas vid fiske med
ryssja. Första försäljning av lax som fiskats i havsområdet är därtill tillåten endast för en innehavare
av en aktörsspecifik fiskekvot.
Det är ytterst viktigt att de överlåtbara nyttjanderätterna tilldelas så snabbt som möjligt för att alla
fiskare som vill fiska lax kan planera och inleda verksamheten enligt det nya systemet så tidigt som
möjligt under våren 2017. Därför ber vi att ni sänder den ifyllda ansökningsblanketten till jord- och
skogsbruksministeriet så fort som möjligt, gärna med e-post till kirjaamo@mmm.fi. Tidsfristen för
att lämna in ansökningsblanketten löper ut den 10 mars 2017, men för att snabba upp behandlingen
ber ministeriet att blanketten sänds till ministeriet genast då den fyllts i och undertecknats.
Utöver detta brev och ansökningsblanketten har man bifogat åt er en sammanställning av era laxfångster som är registrerade i fiskerihushållningens centralregister för åren 2011 – 2015 eller år
2016, dvs. av er fångsthistorik. Fångsthistoriken bygger på fångstuppgifterna i fiskerihushållningens
centralregister som sågs över och korrigerades hösten 2016. Ur fångsthistoriken framgår även om ni
har laxfångster som årligen fåtts innan 20 juni i Bottenviken mellan breddgraderna 64°00´N och
65°30´N och innan 25 juni i Bottenviken norr om breddgraden 65°30´N. Av dessa fångster beaktar
man vid beräkningen av överlåtbara nyttjanderätter endast 80 procent.
Om ni anser att era fångstuppgifter är felaktiga eller ni har korrigeringsbehov till dem bör ni meddela
detta med era motiveringar till korrigeringarna till jord- och skogsbruksministeriet senast 17 februari
2017, gärna med epost till adressen kirjaamo@mmm.fi. Detta ger en bättre möjlighet att gå igenom
fångsterna innan utgången av ansökningstiden.
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Även de kommersiella fiskare som inte längre fiskar, men som har fångsthistorik kan ansöka om
överlåtbara nyttjanderätter och t.ex. sälja dem senare om de så vill. En person eller ett företag med
fångsthistorik kan genom ett separat dokument också meddela att nyttjanderätterna överförs till en
kommersiell fiskare som kan lägga till dem i sin ansökan. Man kan göra så även om personen eller
företaget som överför sin fångsthistorik inte mera är en kommersiell fiskare eller inte längre skulle
äga ett registrerat fiskefartyg. En person eller ett företag med fångsthistorik kan även också ännu innan tidsfristen för inlämnandet av ansökan registrera sig som kommersiell fiskare och registrera ett
fiskefartyg och sålunda få rätt till överlåtbara nyttjanderätter utgående från sin fångsthistorik.
Beslut om överlåtelsebara nyttjanderätter och ansökningar om aktörsspecifika fiskekvoter för lax
Jord- och skogsbruksministeriet strävar efter att besluten om överlåtelsebara nyttjanderätter för lax
kan fattas och sändas till sökandena så fort som möjligt efter att ansökningstiden gått ut. Överlåtbara
nyttjanderätter fördelas separat för Finska vikens kvotområde och för centrala Östersjön och Bottniska vikens kvotområde. Postförsändelserna som innehåller beslutet om nyttjanderätterna åtföljs av
en ansökningsblankett som sökanden använder för att ansöka om aktörsspecifika fiskekvoter för lax
för 2017 hos närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ansökningarna kan också lämnas per e-post så att besluten kan tas så fort som möjligt. Närmare ansökningsanvisningar om aktörsspecifika fiskekvoter finns med i postförsändelsen med beslutet om överlåtbara nyttjanderätter.
På basis av de överlåtbara nyttjanderätterna tilldelar närings-, trafik- och miljöcentralen aktörsspecifika årliga fiskekvoter för lax (i antal laxar) till de kommersiella fiskarna, separat för Finska vikens
kvotområde och för centrala Östersjön och Bottniska vikens kvotområde.

Med vänlig hälsning,

Risto Lampinen
Fiskeriråd

