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STATSRÅDETS FÖRORDNING OM DEN TILLÅTNA TOLERANSMARGINALEN FÖR UPPSKATTADE 
FÅNGSTMÄNGDER SOM ANTECKNAS I FISKELOGGBOKEN 
 
1. Europeiska unionens lagstiftning  

1.1 Rådets förordning om fiskerikontroll 

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen, för att 
säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, innehåller 
bestämmelser om fiskeloggbok och landningsdeklaration. Enligt artikel 14 i rådets förordning 
om fiskerikontroll ska befälhavaren på vart och ett av unionens fiskefartyg med en total längd 
på 10 meter eller mer föra en fiskeloggbok om sina fiskeinsatser, varvid det för varje fiskeresa 
särskilt ska anges alla mängder av varje art som fångas och finns ombord och som överstiger 
50 kg. Fiskeloggboken ska innehålla de uppskattade mängderna av varje art uttryckt i kilogram. 
Den tillåtna toleransmarginalen för den i fiskeloggboken antecknade uppskattningen av de 
mängder i kilogram av fisk som finns ombord ska vara 10 procent för alla arter.  

I praktiken innebär den tillåtna toleransmarginalen skillnaden mellan den uppskattning som 
antecknats i fiskeloggboken och fångstmängden för varje art som antecknats i 
landningsdeklarationen.  

1.2 Den fleråriga planen för Östersjön 

I artikel 13 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 föreskrivs det om följande undantag från 
ovannämnda artikel 14 i rådets förordning om fiskerikontroll: Genom undantag från artikel 
14.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska, för fångster som landas osorterade, den tillåtna 
toleransmarginalen för den i fiskeloggboken registrerade uppskattningen av de mängder i 
kilogram av fisk som finns ombord vara 10 procent av den totala mängd som finns ombord. 

1.3 EU-lagstiftningens betydelse och utvecklingsutsikter 

Undantagsregeln enligt rådets förordning om fiskerikontroll är ytterst svår att iaktta vid 
osorterat fiske. De fiskarter som är föremål för pelagiskt trålfiske från finska fiskefartyg, 
strömming och vassbuk, simmar ofta i samma stim och är så blandade i de fångster som tas 
ombord att det i praktiken är omöjligt att uppskatta mängden av varje art med tio procents 
noggrannhet. Bestämmelsen i fråga bör därför anses vara nästan som en överträdelse- och 
sanktionsautomat, eftersom varje felbedömning på över tio procent leder enligt 
författningarna till en administrativ överträdelseavgift.  

Den oskäliga situationen har korrigerats med det undantag som föreskrivs i den fleråriga 
planen för Östersjön. Syftet med undantaget var att ändra sättet för beräkning av artspecifika 



uppskattningsfel så, att uppskattningsfelet skulle beräknas i förhållande till den sammanlagda 
fångsten av alla arter och inte i förhållande till fångsten av arten i fråga. Ordalydelsen i det 
föreskrivna undantaget visade sig i efterhand vara misslyckad på grund av Europeiska 
kommissionens tolkning, vilket ledde till en alltför vag regel enligt vilken uppskattningar per 
art saknar betydelse, och endast ett sådant uppskattningsfel kan bli sanktionerat där den i 
fiskeloggboken antecknade uppskattningen av den totala mängden av alla arter avviker mer 
än tio procent från den totala landade fångsten. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland som utövar fiskeövervakning, har 
konstaterat att tillämpningen av undantaget enligt den fleråriga planen för Östersjön har lett 
till en betydande och uppenbart uppsåtlig felrapportering av fångstmängderna. Detta kan ha 
orsakats av att det ligger i intresset för innehavarna av aktörsspecifika fiskekvoter att 
rapportera fångsterna av varje art i samma proportion som de innehar kvoterna, vilket kan 
avvika avsevärt från de faktiska fångstsammansättningarna.  

Under sitt ordförandeskap i rådet 2019 försökte Finland genomföra en ändring av den fleråriga 
planen för Östersjön. Förslaget till ändring hade ett brett stöd i Östersjöns kuststater. Genom 
ändringen skulle man ha uppnått den situation som ursprungligen eftersträvades och där 
avvikelsen i uppskattningen av en enskild art beräknas i förhållande till hela fångsten. Projektet 
misslyckades dock bl.a. för att kommissionen ansåg att bestämmelser om unionens 
kontrollregler bör finnas i rådets förordning om fiskerikontroll.  

Europeiska kommissionen lade den 30 maj 2018 fram ett förslag till ändring av unionens 
system för fiskerikontroll (COM(2018) 368 final). Som en del av ändringarna föreslog 
kommissionen att artikel 13 i den fleråriga planen för Östersjön, dvs. det undantag som nämns 
ovan, ska upphävas, varvid regeln i rådets förordning om fiskerikontroll skulle bli direkt 
tillämplig också vid pelagiskt blandfiske. Finland har tillsammans med flera andra länder 
föreslagit att i detta sammanhang ska det tidigare eftersträvade undantaget från 
uppskattningen av fångster som landas osorterade tas in i förordningen om fiskerikontroll. 
Förslaget har blivit en del av de kompromissförslag till rådets ståndpunkt som lades fram 2020 
under såväl Kroatiens som Tysklands ordförandeskap.  

Den politiska behandlingen av ändringen av rådets förordning om fiskerikontroll framskrider 
mycket långsamt och det finns ingen säkerhet om dess slutresultat eller om tidpunkten för 
ikraftträdandet.  

 

2. Nationell lagstiftning 

Bemyndigande att utfärda förordning 

I 20 § 3 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma 
fiskeripolitiken (1188/2014), sådant momentet lyder i lag XX/2021, föreskrivs ett 
bemyndigande att genom förordning av statsrådet utfärda strängare bestämmelser om 
mängden och beräkningen av den tillåtna toleransmarginal som avses i artikel 13 i 
förordningen om en flerårig plan för Östersjön.  

Påföljder 

Enligt 49 § 5 punkten i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma 
fiskeripolitiken påför Livsmedelsverket överträdelseavgift för den som underlåter att iaktta 



bestämmelserna om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller landningsdeklaration i 
artiklarna 14–16 eller 21–25 i rådets kontrollförordning eller bestämmelserna om fiskeloggbok 
i artiklarna 12 eller 13 i förordningen om en flerårig plan för Östersjön eller bestämmelserna 
om fiskeloggbok, omlastningsdeklaration, landning, landningsdeklaration eller rapport om 
fiskeansträngning i artiklarna 29–36, 38–42, 44, 47–55 eller 58 i kommissionens 
kontrollförordning.  

Enligt 50 § i den lagen är överträdelseavgiften 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 för Åland (1144/1991) självbestämmanderätt i fråga 
om regleringen och styrningen av fisket.  

 

3. Förslagets huvudsakliga innehåll 

I den föreslagna förordningen föreskrivs det om tillåtna artspecifika fel i de fångst-
uppskattningar som antecknas i fiskeloggboken när det gäller fångster av torsk, strömming och 
vassbuk som landats osorterade. 

Den tillåtna toleransmarginalen för den i fiskeloggboken antecknade uppskattningen av de 
mängder i kilogram av fisk som finns ombord ska för alla landade arter vara 10 % av den 
sammanlagda mängden av alla fångster som finns ombord. Den tillåtna toleransmarginalen 
gäller alla arter, dvs. också andra arter än torsk, strömming och vassbuk, men 
bifångstmängderna är i allmänhet så små att detta bedöms sakna praktisk betydelse.  

Direkt av Europeiska unionens lagstiftning följer att den tillåtna toleransmarginalen för de 
sammanlagda mängderna för alla arter alltid är högst 10 procent. 

 

4. Konsekvenserna av den föreslagna förordningen 

Den viktigaste konsekvensen av förslaget till förordning är att exaktheten och tillförlitligheten 
hos uppgifterna om fångster per art och om fiskedödligheten förbättras. Förebyggande av 
felaktig rapportering av den uppskattade fångsten gör det svårare att lämna felaktiga 
fångstdeklarationer och främjar på så sätt också riktigheten hos uppgifterna om landade 
fångster. Tillförlitligheten hos de vetenskapliga rön som används som grund för fiskeri-
regleringen förbättras på motsvarande sätt, och informationen om fiskbeståndens tillstånd 
preciseras.  

Förordningsförslagets konsekvenser för näringsverksamheten bedöms vara just sådana som 
har eftersträvats när det i Europeiska unionens lagstiftning har utfärdats bestämmelser om 
tillåtna avvikelser från fångstuppskattningen. Förslaget till förordning bedöms inte ha några 
nämnvärda konsekvenser för fiskefartygen, om de strävar efter att agera ansvarsfullt och de 
på ett korrekt och så exakt och omsorgsfullt sätt som möjligt redovisar både uppskattningen 
av fångsten och mängden landad fångst. De fiskeföretag som utnyttjat den lucka som uppstått 
i EU-lagstiftningen måste naturligtvis rätta till sina förfaranden så att de blir mer ansvarsfulla.  

 



 

 

Exempel på tillämpningen av förslaget till förordning i en situation där fångsten innehåller 
rikligt med strömming och litet vassbuk  

Art  Uppskattning, 
ton 

Tillåtet fel, 10 % Tolerans för landningsdeklaration, t 

Vassbuk 1 3 (10 % x 30) 0-4 
Strömming 29 3 (10 % x 30) 26-32 
Sammanlagt 30 3 (10 % x 30) 27-33 

 

Exempel på tillämpningen av förslaget till förordning i en situation där fångsterna av 
strömming och vassbuk är relativt jämnt fördelade  

Art  Uppskattning, 
ton 

Tillåtet fel, 10 % Tolerans för landningsdeklaration, t 

Vassbuk 20 3 (10 % x 30) 17-23 
Strömming 10 3 (10 % x 30) 7-13 
Sammanlagt 30 3 (10 % x 30) 27-33 

 

Den föreslagna förordningen möjliggör uppskattning av mängderna per art inom ramen för 
toleranserna så, att uppskattning i praktiken är möjlig också vid stora fångstmängder utan att 
den leder till stor risk för oavsiktlig överträdelse av bestämmelserna.  

5. Beredningen av förslaget 

Förslaget har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Egentliga Finland. Utlåtande om propositionen har begärts av de myndigheter 
som saken gäller, av de organisationer som företräder näringen samt av de centrala 
miljöorganisationerna.  

Begäran om utlåtande skickades också till Ålands landskapsregering för kännedom.  

[Förordningsutkastet har granskats vid laggranskningsenheten vid justitieministeriets 
lagberedningsavdelning.] 

 

6. Ikraftträdande 

Statsrådets förordning föreslås träda i kraft den x xxx 2021.  


