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Enligt sändlistan

TIDSBUNDET ANSÖKNINGSFÖRFARANDE FÖR ATT ERSÄTTA SKADOR SOM SÄLAR OCH SKARVAR
ORSAKAT PÅ FÅNGST
BAKGRUND Enligt 18 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen
om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 1093/2014 kan jord- och skogsbruksministeriet
besluta att bestämda åtgärder beviljas stöd genom ett tidsbundet ansökningsförfarande. Ministeriet kan då besluta om en ansökningstid och inleda ett ansökningsförfarande.
Jord- och skogsbruksministeriet har i sitt beslut av den 4 december 2015 (dnr
1887/04.04.03.00/2015) fastställt att stöd för bestämda åtgärder i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020 beviljas i Fastlandsfinland endast genom
tidsbundna ansökningsförfaranden. Enligt beslutet ska de tidsbundna ansökningsförfarandena
inledas genom ett separat meddelande.
BESLUT

Genom detta beslut inleder jord- och skogsbruksministeriet en åtgärd för att ersätta skador som
sälar och skarvar orsakat på fångst (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
508/2014 artikel 40.1.h). Principerna för ersättning för skador som orsakats av säl och skarv
beskrivs i kapitel 4.5 i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland
2014–2020. Ansökan om ersättning gäller den kalkylerade ersättningen för fångst som fångats
2020.
Ansökningstiden är 1.9−1.11.2021. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) eller
till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett senast
den 1 november 2021 kl.16.15.
På grund av de bestämmelser om distansarbete och säkerhet som beror på coronavirusepidemin ska ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt via Hyrrä. Ansökningar som inkommit elektroniskt behandlas först på grund av coronavirusepidemin och bestämmelserna om distansarbete. Ansökningar som inkommit skriftligen behandlas efter de som inkommit elektroniskt.
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer de bifogade åtgärdsspecifika ansökningsanvisningarna.
Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska informera om ansökningsmöjligheten omedelbart.
Avdelningschef, överdirektör

Tuula Packalen

Sakkunnig

Saana Tarhanen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors
PB 30, 00023 Statsrådet

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors
PB 30, 00023 Statsrådet

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Hallituskatu 3 A, Helsinki
P.O. Box 30, FI-00023 Government, Finland

2 (2)

BILAGOR

Hakuohje hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseen
Ansökningsanvisning Kompensation för fångstskador orsakade av sälar och
skarvar

SÄNDLISTA

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland och Egentliga Finland

FÖR KÄNNEDOM

JSM, SITA
JSM, HAKE, OTA
Livsmedelsverket, avdelningen för landsbygdsutveckling, kontrollenheten
Utvecklings- och förvaltningscentret
Fiskeaktionsgrupperna
Finlands Yrkesfiskarförbund
Centralförbundet för fiskerihushållning

