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Beslut
1.4.2021

VN/8896/2021
VN/8896/2021-MMM-1

Jord - och skogsbruksministeriets beslut om att öppna en tidsbegränsad ansökan för fördelning
av den överlåtbara nyttjanderätt som staten innehar
Bakgrund
Jord - och skogsbruksministeriet har med stöd av 27 § i lagen om det nationella genomförandet av
Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (genomförandelagen, 1048/2016) 28.10.2020 fattat
beslut om att återta överlåtbar nyttjanderätt till staten från vissa innehavare av överlåtbar
nyttjanderätt på basis av användningen av de aktörsspecifika fiskekvoterna 2017 – 2019.
Jord - och skogsbruksministeriet fördelar de överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten med
stöd av 28 § i genomförandelagen (i den ändrade form av paragrafen som riksdagen godkänt och
som träder i kraft 1.5.2021, RP 256/2020) och enligt dess förfarande på basis av ansökningar som
inkommit inom den av ministeriet utsatta tiden. Den överlåtbara nyttjanderätten tilldelas de
innehavare av icke-överlåtbara nyttjanderätter till Finlands fiskekvot i fråga och som under minst två
år har utnyttjat minst 50 procent varje år av de aktörsspecifika fiskekvoter av Finlands fiskekvot i
fråga och som tilldelats dem på grundval av de icke-överlåtbara nyttjanderätterna.
Överlåtbar nyttjanderätt kan också sökas av de nuvarande innehavarna av de överlåtbara
nyttjanderätterna till Finlands fiskekvot i fråga och som efter den ovan nämnda primära fördelningen
till innehavare av icke-överlåtbara nyttjanderätter kan tilldelas den återstående överlåtbara
nyttjanderätten.
Överlåtbar nyttjanderätt tilldelas inte innehavare av vilka jord- och skogsbruksministeriet med stöd
av 27 § i genomförandelagen under det föregående året har gjort avdrag från de överlåtbara
nyttjanderätterna till Finlands fiskekvot i fråga.
Närings-, trafik - och miljöcentralen fördelar med stöd av 20 § 3 mom. i genomförandelagen
aktörsspecifika fiskekvoter för 2021 som staten innehar till de nyttjanderättsinnehavare åt vilka man
på basis av ansökningsrundan som genomförts med detta beslut beslutat tilldela överlåtbara
nyttjanderätter.
Beslut
Genom detta beslut öppnar jord - och skogsbruksministeriet ansökan om överlåtbara nyttjanderätter
som innehas av staten. Den tidsbundna ansökningen avslutas 6.5.2021.
Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt senast den dag då ansökningen avslutas 6.5.2021 till jordoch skogsbruksministeriets registratorskontor (kirjaamo@mmm.fi) eller skriftligen till ministeriets
registratorskontor senast 6.5.2021 kl. 16.15.
På grund av de bestämmelser om distansarbete och säkerhet som beror på Coronaepidemin
ombeds ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt.
Detta beslut ska iakttas även om ändring söks.
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Motivering
Jord - och skogsbruksministeriet har med stöd av 27 § i genomförandelagen återtagit följande
överlåtbara nyttjanderätter till staten:
Bottniska vikens strömmingskvot:

Ryssja:
Trål:

1,174 promille
0,745 promille

Strömmingskvoten, Östersjön och Finska viken:

Ryssja:
Trål:

0,812 promille
0,004 promille

Vassbuk:

0,222 promille

Laxkvoten för Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken:

5,139 promille

Laxkvoten för Finska viken:

42,354 promille

Utgående från antalet överlåtbara nyttjanderätter som återgått till staten har följande aktörsspecifika
fiskekvoter av fiskekvoterna för Fastlandsfinland för 2021 tilldelats staten:
Bottniska vikens strömmingskvot:

Ryssja:
Trål:

58 123 kg
36 884 kg

Strömmingskvoten för Östersjön och Finska viken:

Ryssja:
Trål:

15 011 kg
74 kg

Vassbukskvoten:

2 325 kg

Laxkvoten för Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken:

121 st.

Laxkvoten för Finska viken:

369 st.

De överlåtbara nyttjanderätter och de aktörsspecifika fiskekvoter för 2021 som staten innehar
behöver tilldelas till de sökande så att de kan utnyttjas under fiskesäsongen 2021.
I 2 a § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket (1050/2016) fastställs
att ansökningar om överlåtbara nyttjanderätter som återtagits till staten ska lämnas in till jord - och
skogsbruksministeriets registratorskontor och innehålla de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. 1 – 3
punkten. Uppgifterna i fråga omfattar 1) namn, personbeteckning eller företags- och
organisationsnummer för den kommersiella fiskare som är sökande samt uppgifter om sökandens
kontaktperson och sökandens kontaktuppgifter, 2) vilka överlåtbara nyttjanderätter inom Finlands
fiskekvot för strömming, vassbuk och lax sökanden ansöker om, samt 3) de registrerade fiskefartyg
som används till havs och som ägs av sökanden samt sökandens ägarandel i dessa fartyg.
Enligt 122 § 3 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ett beslut verkställas innan det
har vunnit laga kraft om så föreskrivs i lag eller om beslutet till sin natur är sådant att det bör
verkställas omedelbart eller om ett allmänt intresse kräver att verkställigheten av beslutet inte
uppskjuts.
Jord - och skogsbruksministeriets beslut om att öppna en tidsbegränsad ansökning och om en
fördelning av de överlåtbara nyttjanderätter som staten innehar till sökande förutsätter omedelbar
verkställighet för att de aktörsspecifika fiskekvoter som hänför sig till dem ska kunna utnyttjas under
fiskesäsongen 2021. Verkställigheten av besluten först efter det att de vunnit laga kraft äventyrar i
besvärssituationer användningen av de aktörsspecifika fiskekvoter för 2021 som baserar sig på
besluten. Därför är även jord- och skogsbruksministeriets beslut till sin natur sådana att de ska
verkställas omedelbart. Även det allmänna intresset att säkerställa utbudet av strömming, vassbuk
och lax kräver att besluten verkställs omedelbart.
Ytterligare information ges av konsultative tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0295 162494
(orian.bondestam@mmm.fi).
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Tillämpade bestämmelser
Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
(1048/2016), 28 §
Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiellt fisket (1050/2016), 2 a §
Lag om rättegång i förvaltningsärenden (2019/808), 122 § 3 mom., 2 punkten

Fördelning

Avdelningschefens ställföreträdare,
Forstråd

Marja Kokkonen

Konsultativ tjänsteman

Orian Bondestam

Närings -, trafik - och miljöcentralen i Egentliga Finland
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Finlands Yrkesfiskarförbund

