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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM DE UPPGIFTER SOM 
SKA UPPGES I FÅNGSTRAPPORTER SOM RÖR KOMMERSIELLT FISKE 

HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL 

Det föreslås att jord- och skogsbruksministeriet utfärdar en förordning som preciserar 
bestämmelserna om rapportering av laxfångst inom det kommersiella fisket inom 
havsområdet. Kommersiella fiskare ska inte bara rapportera antalet och kilogrammen 
i fråga om laxfångsten utan också kvantiteterna i fråga om laxar med bortklippt fettfena 
och laxar med hel fettfena angivna i antal och kilogram. I rapporterna ska det också 
specificeras om laxfångsten kommer från de s.k. områdena för terminalfiske utanför 
Ule älv, Ijo älv eller Kemi älv eller från det havsområde som omfattas av fiskestadgan 
för Torne älv. 

MOTIVERING 

1. Förslag 

I förordningen förutsätts det att rapporterna om laxfångst förutom antal och kilogram 
även ska innehålla uppgifter om kvantiteterna i fråga om laxar med bortklippt fettfena 
och laxar med hel fettfena angivna i antal och kilogram. 

I 20 § 3 mom. och 21 § 3 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över 
den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) ingår bemyndiganden att utfärda när-
mare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i rapporterna om laxfångster och om 
förfarandet vid rapportering. 

Enligt 15 § i statsrådets förordning om fiske (1360/2015) ska fettfenan på öringar, 
laxar och insjölaxar som är minst ett år vid utplanteringen klippas bort från och med 
år 2017. Bestämmelsen baserar sig på den lax- och havsöringsstrategi som statsrådet 
fastställde genom ett principbeslut i oktober 2014 och syftet med bestämmelsen är att 
det ska vara möjligt att identifiera utplanterade laxfiskar i samband med fångsten.  

I Finland har fettfenan på utplanterade laxar klippts bort på ett heltäckande sätt sedan 
2017 och från och med 2019 återvänder dessa fiskar till den finska kusten då de har 
uppnått fångststorlek. Från och med fiskesäsongen 2019 kan utplanterad lax och vild 
lax sålunda identifieras och det kan samlas in information om deras förekomst i 
fångsten inom det kommersiella fisket. Täckande och detaljerad information om de 
områden där utplanterad och vild lax förekommer och om förekomsttidpunkterna samt 
om deras medelstorlek utgör viktig ny information för fiskforskningen. Forskningsin-
formationen kan användas för att följa resultaten av utplanteringarna och med hjälp av 
denna information kan man bedöma behovet av att reglera fisket. 

Därtill behöver det föreskrivas att fångstrapporter som rör kommersiellt fiska ska in-
nehålla uppgift om huruvida fångsten kommer från de havsområden utanför Ule älv, 
Ijo älv eller Kemi älv som avses i 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. i statsrådets förordning 
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om begränsningar av laxfisket (236/2017) eller från den finska sidan av det havsom-
råde utanför Torne älv som anges i 2 § 1 mom. d-punkten i den fiskestadga som ingår 
i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010). Detta 
förbättrar fångstuppgifternas exakthet och användbarhet samt underlättar bedöm-
ningen av de aktuella specialområdenas betydelse. 

2. Detaljmotivering 

1 § Närmare rapportering om laxfångst 

I 1 mom. ingår det en skyldighet att i fråga om laxar med bortklippt fettfena och laxar 
med hel fettfena rapportera kvantiteterna angivna i antal och kilogram. På så sätt fås 
täckande och detaljerad information om de områden där utplanterad lax och vild lax 
förekommer och om förekomsttidpunkterna samt om skillnaderna i medelstorlek. Där-
till ska det uppges om fångsten kommer från de havsområden utanför Ule älv, Ijo älv 
eller Kemi älv som avses i 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. i statsrådets förordning om 
begränsningar av laxfisket (236/2017) eller från den finska sidan av det havsområde 
utanför Torne älv som anges i 2 § 1 mom. d-punkten i den fiskestadga som ingår i 
gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010). 

I 2 mom. hänvisas det i fråga om definitionen av lax med bortklippt fettfena till 15 § 1 
mom. i statsrådets förordning om fiske, som gäller märkning av laxfiskar som plante-
ras ut genom att fettfenan klipps bort. 

2 § Ikraftträdande 

Det föreslås att förordningen ska träda i kraft den       2019, när de ändringar som 
behöver göras i de fångstdatasystem som används för insamling av data samt i blan-
ketterna är klara. 

3. Förslagets konsekvenser 

Den föreslagna förordningen har små statsfinansiella konsekvenser som föranleds av 
de ändringar som behöver göras i datasystemen. Dessa ändringar kan göras med den 
finansiering som redan beviljats och inom ramen för den nuvarande budgeten. 

Förslagets konsekvenser för fiskerinäringen begränsar sig till det extra arbetet i sam-
band med rapporteringen av laxfångsten, som föranleds av att uppgifterna om laxar 
med bortklippt fettfena måste särskiljas från uppgifterna om laxar med hel fettfena 
samt att uppgifterna om fångsterna i de olika regleringsområdena måste särskiljas. Det 
extra arbetet består i huvudsak av att laxar med bortklippt fettfena och laxar med hel 
fettfena måste räknas och vägas. Det beräknas att det extra arbetet tar mycket kort tid 
per rapport och högst några minuter i fråga om stora fångstmängder. För kommersiella 
fiskare som under perioden juni-juli dagligen landar stora laxfångster kan det upp-
komma betydande extra arbete. Nyttan av datainsamlingen är emellertid betydligt 
större än den belastning som det extra arbetet innebär. 

4. Utlåtanden 

Det kom in XX utlåtanden om förslaget. I utlåtandena...  
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