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Det här är Centralförbundet för Fiskerihushållnings och de regionala medlemsförbundens 

elektroniska nyhetsbrev för delägarlag och fiskeområden. Centralförbundet samlar ihop 

riksomfattande nyheter och de regionala förbunden kompletterar meddelandet med lokala 

nyheter. Respons och önskemål om nyhetsbrevet kan skickas per e-post till fiskeri@ahven.net 

Broschyrserien om lagen om fiske är komplett 
  

Broschyrserien om den nya lagen om fiske är komplett. JSM har tillsammans med 

fiskerihushållningsaktörerna utarbetat en broschyr som behandlar de centralaste 

helheterna i den nya lagen om fiske; fisketillståndssystemet, fångstmåtten, 

fångstkvoterna och fredningstiderna. Broschyren finns på fyra språk: finska, svenska, 

engelska och ryska. Broschyrerna kan fås från den egna 

Fiskerihushållningscentralen/Fiskarförbundet.  Broschyrerna finns också elektroniskt 

på Centralförbundets nätsidor: 

finska: http://www.ahven.net/kalastus 

svenska: http://ahven.net/fiske 

engelska: http://ahven.net/english 

ryska: http://ahven.net/russian 
  

 Sälersättningar och innovationsstöd  
  

JSM har öppnat ansökningstiden för de åtgärder som finansieras ur Europeiska havs- 

och fiskerifonden (EHFF). Kommersiella fiskare i grupp I kan ansöka om stöd för 

skador på fångster, förorsakade av säl och skarv. För en viss tid kan man bevilja stöd 

för att förbättra fiskhamnar och landningsplatser. Stöd kan inte beviljas för nya 

hamnar. Man kan också ansöka om stöd från innovationsprogrammen för vattenbruk 

och fiske samt för skydd och restaurering av vattenekosystem. För sälersättningarna 

avslutas ansökningstiden den  30.9.2016 och för övriga åtgärder den 9.9.2016. 
  

Över 250 000 har betalat fiskevårdsavgiften  
  

Fiskarna har varit flitigare med att betala sin fiskevårdsavgift än tidigare år. Över 251 

000 fiskevårdsavgifter har avlagts fram till slutet av augusti och över 8,6 miljoner 

euro har influtit.  Man ligger ändå en del efter målsättningen i budgeten. 
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Indelning i nya fiskeriområden på gång  
  

De regionala fiskerisamarbetsgrupperna har sammanträtt flitigt under början av året. 

Samarbetsgruppernas första uppgift är att lägga fram förslag på hur gränserna ska 

dras för de nya fiskeriområdena som ska inleda sin verksamhet 2019. I Insjö-Finland 

föreslås 100 fiskeområden bli 56 nya fiskeriområden. I Lappland är områdena redan 

nu omfattande, så där sker knappt några minskningar alls. Som det ser ut nu ska 

fiskeriområdena här följa vattendrags och tillrinningsområdenas gränser. På kusten 

är arbetet ännu på hälft. Mest funderar man här på hur man ska sammanjämka kust- 

och insjövattnen. Arbetet väntas stå klart i november 
  

40 000 föreningar hotas raderas från föreningsregistret  
  

Patent- och registerstyrelsen (PRH) städar ut föreningar som inte längre har 

verksamhet ur sitt register. Över 40 000 föreningar hotas tas bort. Dessa föreningar 

har inte gjort anmälningar till registret efter 1995. Delägarlag finns inte på städlistan, 

men nog många fiskesammanslutningar och byaföreningar. Om en förening som 

finns på städlistan vill fortsätta med sin verksamhet, måste den skriftligen anmäla 

om detta till PRH före den 12.1.2017. Det är också skäl för delägarlagen att årligen 

komma ihåg att göra behövliga anmälningar. Många delägarlag har skaffat ett FO-

nummer, men färre kommer ihåg att uppdatera sina uppgifter.  

 

OBS! I Österbotten finns åtminstone följande föreningar med som innehåller ordet 

”Fiskar” i namnet. Eugmo fiskargille r.f., Hagnäs-Vassor fiskargille r.f., Hagnäs-

Vassor fiskargilles Maskinsektion ry., Kristinestadsnejdens Sportfiskare ry., Köklot 

fiskargille r.f., Lappfjärds fiskargille r.f., Oravais fiskargille ry., Rangsby-Långvik 

fiskargille r.f., Söderuddens Lantmanna- och fiskargille r.f., Terjärv Sportfiskare – 

Teerijärven Urheilukalastajat ry., Tjärlax fiskargille r.f., Töjby fiskargille r.f., 

Vestersundsby fiskargille r.f., Öja Lantmanna- och fiskargille r.f., Österbottens 

yrkesfiskares fackförbund r.f.. 
  

Bokföringsskyldigheten har ändrats 
  

Delägarlagens bokföringsskyldighet har ändrat. Tidigare har ett delägarlag varit 

bokföringsskyldigt bara om det utövat närings- eller yrkesverksamhet. 

Bokföringslagen förnyades med en lagändring som trädde i kraft 1.1.2016. Med 

lagändringen är delägarlag alltid bokföringsskyldiga, oberoende om de utövar 

närings- och yrkesverksamhet eller inte. Delägarlagen måste föra dubbel bokföring 

enligt bestämmelserna i bokföringslagen.   
  

Skoltävlingen lockade fler deltagare än tidigare 
  



Klass 6A i Beckerin koulu  vann fiskbongningstävlingen för skolor som ordnades i 

maj med hela 12 bongade fiskarter. På andra plats kom sjätte klassen i Matti Lohis 

skola med 11 arter och på tredje plats 3J klassen i Helsingforsskolan Siltamäen ala-

aste med åtta arter. Vinnarskolan och två klasser som lottades ut fick fina svirvelset 

för hela klassen. Tävlingen som pågick i en vecka lockade 18 skolklasser runt om från 

Finland. Tävlingen som arrangeras av Centralförbundet för Fiskerihushållning är en 

del av den Nationella fiskedagen.  
  

Fiskvägen i Högfors invigdes  
  

Fiskvägen i Högfors (Korkeakoski), som hör till spetsprojekten inom 

fiskvägsbyggandet i Finland, invigdes i början av juni. Fiskvägen gör det möjligt för 

lax, öring och sik att stiga upp i Kymmene älv för att fortplanta sig. Kymmene älv är 

ett av regeringens spetsprojekt för vandringsfisk.   
  

Signalkräfta på listan över skadliga invasiva arter 
  

EU kommissionen beslöt i december 2015 att föra in signalkräfta på Europeiska 

Unionens lista över skadliga invasiva arter. EU:s förordning om skadliga invasiva 

arter förbjuder odling och utplantering av signalkräftor. Finland fick av 

kommissionen lov att fortsätta fiska, sälja och använda signalkräfta, men odling och 

utsättning är förbjudet, inklusive stödutsättningar.  Man får dock släppa tillbaka 

signalkräftor man inte vill ta till fångst i närheten av fångstplatsen.  
  

Signalkräftans utbredning utreds  
  

Naturresursinstitutet (Luke) håller som bäst på att utreda signalkräftans nuvarande 

utbredning genom förfrågningar till NTM-centralerna och 

fiskerihushållningscentralerna samt genom att samla in anmälningar från 

allmänheten på nätet. Lukei önskar att så många som möjligt skulle gå in och anmäla 

sina kräftobservationer på adressen http://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.53031/show. 

Det är viktigt att man får en så sanningsenlig bild som möjligt av 

signalkräftsförekomsterna. Om förekomster kommer fram först vid senare 

kartläggningar kan det tolkas som om Finland misslyckats med sin förvaltningsplan 

för signalkräfta som EU kräver att vi gör upp, och ålägger Finland ännu strängare 

bestämmelser. 
  

Ålarna med bland veckans viktigaste nyheter 
  

Helsingin Sanomat listade de viktigaste nyheterna för vecka 35. De ålar som 

Centralförbundet för Fiskerihushållning importerar kom med på top-5 listan. Det är 

fråga om en lista som Hesari gör upp för barn i form av ett lättläst 

nyhetssammandrag. Du kan läsa nyheten på 

http://www.hs.fi/lastenuutiset/a1472698289216 
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Hur lagen om samfälligheter borde förnyas under utredning 
  

Riksdagen förutsatte i samband med den nya lagen om fiske att man bör utreda vilka 

behov det finns att förnya lagen om samfälligheter. Detta för att befrämja delägarnas 

likvärdighet och utveckla delägarverksamheten. Jord- och skogsbruksministeriet har 

börjat kartlägga behoven och har bett in utlåtanden före den sista oktober. För att få 

bort tolkningsbara frågor och underlätta förvaltningen föreslår Centralförbundet för 

Fiskerihushållning att lagen om samfälligheter borde genomgå en totalreform. 
  

Finland och Norge slöt avtal om fisket i Tana älv  
  

Finland och Norges delegationer kom i början av sommaren överrens om nya 

fiskeregler i Tana älv. Den nuvarande stadgan är från år 1990. Enligt den nya 

överrenskommelsen ska fisket i Tana älv begränsas betydligt från början av 2017. De 

nya begränsningarna har kritiserats hårt av vattenägare och samerna. Finland har 

ännu inte förbundit sig till avtalet. Efter undertecknandet ska avtalets ikraftträdande 

ännu behandlas i riksdagen.  

 

Ministeriet föreslår kraftiga nedskärningar i fiskeriförsäkringarna   
  

Under sommaren har ett lagförslag varit på remiss där man föreslår att 

havsfiskefartygens redskap inte omfattas av försäkringsstödet och att kustfiskets 

stödprocent minskas från 90 % till 60 %. Stödet för de skador som sälarna förorsakar 

storryssjorna föreslås hållas på samma nivå som tidigare. Målsättningen med 

förslaget är att spara in  400 000–500 000 euro årligen  
  

Enhetsvisa kvoter till politisk beredning 
  

Lagförslaget om enhetsvisa kvoter gick under sommaren från 

tjänstemannaberedning till politisk beredning i riksdagen. Systemet gäller 

strömming, vassbuk och lax. Fiskarna får nyttjanderätten till en viss andel av 

Finlands totala fiskekvot. Nyttjanderätten kan vara överförbar eller för de fiskare 

som inleder sin yrkesfiskebana, icke-överförbara. Nyttjanderätten omräknas årligen 

till ton eller antal fiskar. Då man räknar ut den personliga nyttjanderätten använder 

man de tre bästa åren mellan 2011-2015 som referens.  Fiskarna betalar årligen en 

nyttjandeavgift för sin kvot.   
  

Yrkesfiskets havsfiskefångster på samma nivå 
  

I Finland registrerade fiskefartyg fick ifjol 148 miljoner kilo fisk som fångst. Fångsten 

ligger på samma nivå som ifjol, men värdet minskade med 7 miljoner euro.  

Strömmingen är den viktigaste fångstfisken, både vad kommer till mängd och till 

värde, även om kilopriset för foderströmming sjönk från föregående år från 20 cent 



till 16 cent. Andra ekonomiskt viktiga arter är sik, vassbuk, gös, abborre och lax. Läs 

mer på http://stat.luke.fi/kaupallinen-kalastus-merell%C3%A4-2015_fi-0 
 
  

Centralförbundet för Fiskerihushållnings produkter 
  

NYHET! Delägarlagets handbok för alla verksamma inom delägarlag. Avsikten med 

boken är att ge information om hur man ska sköta förvaltningen och beslutsfattandet 

inom delägarlagen i enlighet med lagen om samfälligheter. Pris 15 €.  
  

Fiskeövervakarens meddelandemärken är försedda med tydliga texter i enlighet 

med den nya lagen om fiske. Märkena är av en färg som ses tydligt och materialet är 

vattenfast polyeten, som man vid behov kan skriva egna meddelanden på. Texterna 

är på svenska och finska. Pris 15 €/100 st. 
  

Fiskerilagstiftningen 2016 innehåller de centralaste författningarna som berör 

fiskerihushållningen. Förutom lagen och förordningen om fiske innehåller boken 

bland annat lagen om samfälligheter, förvaltningslagen och utdrag ur bland annat 

vattenlagen, språklagen och strafflagen. Boken fungerar som ett viktigt 

arbetsredskap för både delägarlag, fiskeområden och fiskeövervakare samt övriga 

som jobbar med fiskefrågor. Pris 15 €. 
  

Suomen kalojen tunnistusopas  presenteras de fiskar som allmänt förekommer i 

Finland med bilder och kännetecken som underlättar artbestämning. På finska men 

alla artnamn finns även angivna på svenska. Pris 12 €. 
  

Fiskeövervakningsblanketten har förnyats för att motsvara den nya lagen om fiske. 

Storlek A4, 25 st blanketter i 3 självkopierande delar i varje häfte. Pris 7 €. 
  

Beställ Fiskeritidskrift för Finland för beslutsfattarna i delägarlaget eller 

fiskeområdet. Mycket information om aktuellt inom fiskerinäringen. Fortlöpande 

prenumeration 34 € och tidsbunden 35 €. 
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