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TIDSFRIST FÖR ANSÖKAN OM AKTÖRSSPECIFIKA FISKEKVOTER SOM DELAS PÅ 
BASEN AV ÖVERLÅTBARA OCH ICKE-ÖVERLÅTBARA NYTTJANDERÄTTER, SAMT 
TIDSFRIST FÖR ANSÖKAN OM ICKE-ÖVERLÅTBAR NYTTJANDERÄTT OCH 
FISKEKVOTER PÅ BASEN AV DESSA

ÄRENDE Genom lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens 
gemensamma fiskeripolitik (1048/2016, genomförandelagen) togs i början av år 
2017 ett nytt fiskekvotssystem för strömmings-, vassbuks- och laxfiske i bruk i 
Fastlandsfinland. Enligt detta system ska Fastlandsfinlands strömmings-, 
vassbuks- och laxkvoter fördelas som aktörsspecifika fiskekvoter till 
kommersiella fiskare på ansökan. I 7 § i statsrådets förordning om ett 
kvotsystem för det kommersiella fisket (1050/2016, kvotsystemsförordningen) 
som utfärdats med stöd av genomförandelagen föreskrivs att närings-, trafik- 
och miljöcentralen årligen bestämmer en tid inom vilken ansökningar om 
fiskekvoter samt icke-överlåtbara nyttjanderätter ska lämnas.

BESLUT För år 2022 skall ansökningar gällande aktörsspecifika fiskekvoter för 
innehavare av nyttjanderätter samt ansökningar om icke överlåtbara 
nyttjanderätter och på basen av dessa beviljade fiskekvoter lämnas in till NTM-
centralens registratur (registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi) under 
perioden 18.10. - 3.12.2021 före kl. 16.15.
Detta beslut bör iakttas även om ändring söks.

MOTIVERING
Ansökningstiden för aktörsspecifika fiskekvoter samt icke överlåtbara 
nyttjanderätter och på basen av dessa beviljade fiskekvoter fastställs till 18.10. 
- 3.12.2021, vilket ger de sökande tillräckligt med tid för att lämna in sin ansökan. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan inom ramen för denna tidtabell fatta 
beslut om fördelningen av de aktörsspecifika fiskekvoterna för trålfiske av 
strömming och vassbuk i god tid före årsskiftet. På detta sätt möjliggörs fortsatt 
trålfiske genast från början av år 2022.
Beslut gällande ryssjefiske av strömming och laxfiske kan fattas i början av år 
2022 när överföringen från 2021 är klar och kvotmängderna är kända. Detta fiske 
börjar först på våren.

mailto:registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi


 2 (2)
 
VARELY/6053/2021

7.10.2021  
 
 
 

TILLÄMPADE
RÄTTSNORMER

Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma 
fiskeripolitik (1048/2016), 19, 20 och 48 § 

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket 
(1050/2016) 7 §

Artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 
11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 
2004/585/EG.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol. En 
besvärsanvisning finns bifogat.

TILLÄGGSUPPGIFTER
Tilläggsuppgifter om beslutet ger
Fiskerimästare Aki Koskinen tfn 0295 023 025 aki.koskinen@ntm-centralen.fi  

Fiskerichef Okku Kalliokoski

Fiskerimästare Aki Koskinen

BILAGA
Besvärsanvisning

FÖR 
KÄNNEDOM

JSM
Gränsbevakningsväsendet / Fiskets kontrollcentral
Finlands yrkesfiskarförbund
Centralförbundet för fiskerihushållning
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