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FÖRSLAG TILLA ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM VISSA TILLÅTNA 

HAMNAR FÖR LANDNING AV FISKFÅNGSTER (719/2019) 

 

1. Allmänt  

Europeiska unionens lagstiftning  

                        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 för fiskfångster som överskrider tröskelvärdena och ska landas i de hamnar som 

medlemsstaten utser.  

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.  

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.  

I rådets förordning om förebyggande, motverkande och undanröjande av olagligt, orapporterat 

och oreglerat fiske föreskrivs om inspektion av fiskefartyg från tredjeland i medlemsstaternas 

hamnar (IUU-förordningen)3.  

Enligt IUU förordningens 5 artikel ska medlemsstaterna utse hamnar eller ställen nära land var 

landnings- eller omlastningsåtgärder och hamntjänster är tillåtna för tredjeländers fartyg. 

 

                                                           
1Europaparlamentets 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. 
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 

 
 



 

Nationell lagstiftning 

Enligt 68 a § 1 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma 

fiskeripolitiken4 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 IUU-förordning.  

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. 

I statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster (719/2019) utses 

de hamnar där fångster av torsk, sill/strömming och vassbuk som överskrider tröskelvärdena 

uppgett i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig 

plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön ska landas. Förordningen 

719/2019 har senast ändrats i november 2020 med statsrådets förordning om ändring av 

statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster (752/2020) då 2 § i 

förordningen ändrades samt två nya hamnar, Hangöby fiskehamn (bilaga 1) och Ingå djuphamn 

(bilaga 2) utsetts.  

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 fångsten 

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

kontrollförordning utsett.  

Ålands ställning 

Åland har enligt 18 § i självstyrelselagen (1144/1991) behörighet i fråga om reglering och 

styrning av fisket. Det hör således till landskapet Ålands behörighet att utse fiskehamnar.  

 

Syftet med tillåtna landningshamnar  

Syftet med tillåtna landningshamnar är att effektivisera planeringen och genomförandet av 

fiskeövervakningen. Landningsplatserna ska dock inte begränsas på ett sätt som försvårar 

näringsverksamheten. 

 

3. Förslagets huvudsakliga innehåll och motiveringar 

Med en förordning av statsrådet föreslås en ändring av bilaga 2 i statsrådets förordning om vissa 

tillåtna hamnar för landning av fiskfångster (719/2019), sådan bilagan lyder i förordning 

572/2020. I förordningens bilaga 2 utses de hamnar där enligt artikel 14 i Europaparlamentets 

och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming 

och skarpsill i Östersjön, fiskfångster av sill/strömming och skarpsill som överskrider 

tröskelvärden ska landas. Det föreslås i utkastet att man inkluderar Laitakari fiskehamn i 



Uleåborg i listan som en hamn där fångster av sill/strömming och skarpsill som överskrider 

tröskelvärdena kan landas. I nuläget saknas det en fiskehamn i närområdet där trålare med 

relativt stort djupgående kan landa sina fångster. Den föreslagna hamnen skulle tillfredsställa 

detta behov. 

Att öka antalet landningshamnar förbättrar fiskenäringens förutsättningar med minskat avstånd 

till landningsplatserna och förbättrad logistik och det skulle även bidra till försäkrad tillgång till 

råvara i fiskindustrin. 

Övervakning av fisket kan ordnas effektivt i hamnen. Det förutses att hamnen kommer att 

användas relativt sällan och mest säsongsmässigt för landning av sill/strömming- och 

vassbukfångster och sålunda övervakningen i hamnen kunde genomföras med rimliga resurser. 

  

4. Förberedelse av förslaget 

Förslaget har beretts i jord- och skogsbruksministeriet. Om förslaget har utlåtanden begärts  av 

Egentliga Finlands NTM-central, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Finlands 

Yrkesfiskarförbund, Livsmedelsindustriförbundet, Finlands Fiskhandlarförbund, Uleåborg stad 

och Livsmedelsverket. Tidsfristen för utlåtanden är sex veckor. 

 

5. Ikraftträdande  

Statsrådets förordning föreslås träda i kraft den 15 juni 2021.  


