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Det här är Centralförbundet för Fiskerihushållnings och de regionala medlemsförbundens 

elektroniska nyhetsbrev för yrkesfiskare. 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 
  
  

Fiskeövervakningsutbildning 

  

Det ordnas fiskeövervakningsutbildning i Helsingfors den 26.4. Utbildningen och 

NTM-centralens fiskeövervakningsprov hålls i Centralförbundet för 

Fiskerihushållnings utrymmen. Utbildningen börjar klockan 16.00 och provet 

klockan 19.30. Utbildningen behandlar de teman som finns i lagen om fiske 16 §, det 

vill säga fiskerilagstiftningen kring fiske och fiskeövervakning samt säkerhet till sjöss 

och samarbete med myndigheter. Tilläggsuppgifter och anmälningar till 

jenny.fredrikson@ahven.net 
  

Det sker mycket olyckor för fiskare 

  

För fiskare försäkrade av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har det skett 

844 olyckor vid fiske och sammanlagt 1135 olyckor under de senaste 20 åren. Elva 

olyckor ledde till döden och de var alla drunkningsolyckor. Det är 

Naturresursinstitutet som sammanställt materialet.  På finska kan man bekanta sig 

med undersökningen i tidningen Kalastaja 1/2017. Den ursprungliga engelskspråkiga 

undersökningen hittas på adressen: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/537269 

  

Arbetspensionsreformen och kommersiella fiskare  
  

Arbetspensionsreformen trädde i kraft i början av år 2017. Med reformen strävar 

man efter att förlänga yrkeskarriären  och att få en stabil finansieringsgrund så att 

man kan garantera en tillräcklig pensionsnivå även i framtiden. Kommersiella fiskare 

försäkras via Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) enligt pensionslagen med 

en LFÖPL-pensionsförsäkring. LFÖPL är en del av arbetspensionssystemet, så 

pensionsreformen motsvarar till sitt innehåll de förändringar som sker för 

arbetstagare och företagare. Du kan läsa mer om pensionsförändringarna för fiskare i 

tidningen Kalastaja 1/2017.  
  

PRH har tagit bort 35 000 overksamma föreningar ur sitt register  

Patent- och registerstyrelsen (PRH) har tagit bort ca 35 000 overksamma föreningar 

ur sitt register. Bland dessa finns bland annat ett antal fiskargillen. Listan över 
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strukna föreningar hittas på adressen http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-

rekisterihallitus/documents/yhdistysrekisteristae-poistetut-yhdistykset-

avregistrerade-foereningar-2017-excel-64882 

  

Landsbygdsverket MAVI och Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA 

sammanslås 
 

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt ett projekt för sammanslagning av 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Landsbygdsverket Mavi. I projektet ska också 

en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster överföras till den nya 

myndigheten. Agronom Kirsi Heinonen har utsetts till projektledare. 

Sammanslagningen kopplas till landskapsreformen på ett ändamålsenligt sätt. 

EVIRAs och MAVIs verksamhet som separata myndigheter upphör den 31 december 

2018 och den myndighet som bildas inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. 

Läs mer:  

http://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/maaseutuviraston-ja-eviran-

yhdistamishanke-kaynnistyy 
 

Avgiftsfria säljaktskurser i Borgå och Lovisa  
 

Jägarförbundet ordnar avgiftsfri säljaktskurs i Borgå.  

Tid: 21.3. kl. 18–21 

Språk: finska 

Plats: Alexandersgatan 20, restaurang Iris 

Sista anmälningsdag: 17.3. 

 

Jägarförbundet ordnar avgiftsfri säljaktskurs i Lovisa. 

Tid: 28.3. klo 18–21 

Språk: svenska 

Plats: Keskus-Centralen, Södra åsen 2 

Sista anmälningsdag: 24.3. 

 

Som utbildare vid bägge tillställningarna Niklas Ulenius. 

 

Anmälningar: 

Mauno Mynttinen 

tel:  044- 9882108 

e-post:  mauno.mynttinen@metsastajaliitto.fi 
  

Aktuellt om strukturstöd  
 

Det har kommit många förfrågningar från fältet om stödberättigade redskap och 

motorer. Jord- och skogsbruksministeriet har nu förberett anvisningar i samarbete 
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med NTM-centralerna, och anvisningarna ska vara klara inom kort. Anläggningar 

som lämpar sig för levande fångst av säl kan inte enligt ministeriets tolkningar 

stödas med strukturstödsmedel. Det är tillåtet att stöda sälsäkra redskap med 

strukturstöd, men stödet får enligt strukturstödsbestämmelser inte skada sälen 

fysiskt.  
 

Lax- och strömmingfisket 2017 
 

Införandet av aktörsspecifika kvoter för lax framskrider. De som tidigare fiskat lax 

skulle anmäla sig till ministeriet senast den 10.3. Ministeriet har som målsättning att 

de aktörsspecifika kvoterna ska kunna börja ansökas från Egentliga Finlands NTM-

central från och med den 20.3.  
  

Det har inkommit en mängd utlåtanden om laxförordningen som har varit på remiss. 

Liksom alltid då det gäller lax, har utlåtandena gått tydligt isär, beroende på instans 

som lämnat utlåtandet.  Ministeriet ser det som troligt att laxförordningen kommer 

att genomföras i så gott som sådan form som den var på remiss, med undantag för 

några smärre tekniska ändringar.  
  

För att förbättra ställningen för det småskaliga ryssjefisket är det möjligtvis ännu på 

kommande någon mindre förändring i statsrådets förordning om strömmingsfiske.  
 

MSC-märkning av strömming och vassbuk  
 

Acoura Marine som genomför MSC-märkningen har varit på besök i Finland den 7-

8.3 och Acoura kommer antagligen att ge sin preliminära rapport inom några 

månader. Intressenter kommer att ha möjligheter att kommentera rapporten efter att 

den står klar. Acoura har bett om tilläggsutredningar om bland annat fåglar och 

vandringssik som bifångst. Certifieringsprocessen tar cirka ett år.   
 

PAH-föreningar i rökt fisk  
 

Jord- och skogsbruksministeriet har informerat Europeiska kommissionen att 

Finland kommer att ansökan om permanent undantagstillstånd till PAH-gränserna 

för vissa traditionella rökta produkter (palvat och och bastupalvat kött). I brevet 

förberedde man sig också för att ta ställning till rökt fisk. ;an vet att det sker 

gränsöverskridningar i synnerhet för mindre fisk (siklöja och mört från insjöområdet, 

Skärgårdshavets strömming och vassbuk) hos vilka det finns i proportion större 

rökbar yta än hos större fiskar. Ministeriet har varit i kontakt med fiskerinäringen för 

att höra sig för om behovet av och möjligheten till undantagstillstånd. Om det finns 

behov av och forskningsresultat som kan motivera ett permanent undantagstillstånd, 

ska de under mars månad skickas till ministeriet till anna.lemstrom@mmm.fi eller 

sebastian.hielm@mmm.fi 
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Evira har på sin nätsida publicerat anvisningar om hur man kan minska på mängden 

PAH-föreningar vid rökning (på finska):  

https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/valmistus-ja-

myynti/valvonta/tutkimukset-ja-projektit/arkisto/pah--yhdisteet-savustetuissa-

kalastustuotteissa-ja-lihavalmisteissa/liite_6_ohjeita_pah-

yhdisteiden_vahentamiseksi.pdf 
  

Registreringen av insjöfartyg börjar i maj  
  

De fartyg och båtar som används vid insjöfiske måste registreras enligt lagen 

1048/2016 som trädde i kraft 12.12.2016 (Lag om det nationella genomförandet av 

Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik). Insjöfartygen registreras i 

grupperna 1. trålare 2. övriga fartyg. Registreringen sköts av Egentliga Finlands 

NTM-central, där Ari Suominen fungerar som kontaktperson. 

Registreringsblanketter och anvisningar uppgörs som bäst och enligt senaste uppgift 

kommer registreringen att inledas i maj. Man kan registrera sina fartyg fram till 

halva december.  

Samtidigt förbereds en förändring i förordningen om NTM-centralernas 

avgiftsbelagda prestationer som kommer att medföra att en fartygsregistrering 

kommer att kosta 50 euro. Enligt ministeriet kommer avgiften ändå inte att gälla 

första registreringen av insjöfartyg.  
  

Centralförbundet för Fiskerihushållnings produkter 

  

Fiskerilagstiftningen 2016 finns fortsättningsvis till salu. 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 

euro. 
  

Kalastusmatkailu - minustako kalastusmatkailuyrittäjä handbok för den som 

funderar på att ge sig in i fisketurismbranschen. Information och exempel om 

fisketurism både från Finland och utomlands. På finska. Skriven av Markku Myllylä 

år 2016. 210 sidor. Pris 25 €.  
  

Beställ Fiskeritidskrift för Finland eller Suomen Kalastuslehti för beslutsfattarna i ditt 

delägarlag eller fiskeområde  
  

Beställningar från nätbutiken på http://ahven.net/natbutik 

  

<><                <><                <><                <>< 
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