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Bemyndigande 

Bemyndigande: Lag om ett 
påföljdssystem för och tillsynen 
över den gemensamma 
fiskeripolitiken (1188/2014), 47 § 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS BESLUT OM DE HAMNAR FÖR LANDNING AV 
FÅNGST SOM AVSES I VISSA FÖRORDNINGAR OM EUROPEISKA UNIONENS GEMENSAMMA 
FISKERIPOLITIK 

1. Beslut 
 
1.1 Landningshamnar för fångster som överskrider tröskelvärdena i den fleråriga planen 
för bestånden av torsk, strömming och skarpsill i Östersjön   

I artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av 
en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 avsedda landningshamnar och -platser 
för fångster som överskrider tröskelvärdena för fångst av torsk (750 kg) anges i bilaga 1 och 
tröskelvärdena för fångst av pelagiska fångster( 5 000 kg) anges i bilaga 2.   

1.2 Landningshamnar och -platser för osorterade fångster 

I artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom 
tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 
och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98 avsedda landningshamnar och -platser är 
de hamnar och platser som anges i bilaga 2. Osorterade fångster av strömming och skarpsill 
på under 5 000 kg får dock också landas i andra hamnar och på andra landningsplatser än de 
som anges i bilaga 2.   

1.3 Platser och tider för omlastning och landning från fartyg från tredjeland 

I artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem 
för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om 
ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt 
om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 avsedda platser 
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där fiskefartyg från tredjeland får landa och lasta om fångster är de hamnar och 
omlastningsplatser som anges i bilaga 3.  

Fartyg från tredjeland får landa och lasta om fångster i de hamnar och på de platser som 
nämns i bilaga 3 vardagar kl. 08.00–18.00.  

2. Motivering 

2.1 Den nationella lagstiftningen 

Enligt 47 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma 
fiskeripolitiken (1188/2014) fastställer jord- och skogsbruksministeriet genom sitt beslut de 
hamnar och platser nära kusten där fiskefartyg från stater utanför Europeiska unionen och 
fiskefartyg från Europeiska unionens medlemsstater kan landa eller lasta om sin fångst i 
situationer som avses i artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av 
fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av 
förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98. Samma 
bemyndigande gäller också fastställande av de tillåtna omlastnings- och landningsplatser 
som avses i Europeiska unionens fleråriga och långsiktiga återhämtnings- eller 
förvaltningsplaner. Genom ett beslut enligt den paragrafen kan fastställas de klockslag som 
ska iakttas när fångsten landas och lastas om.  Vid fastställande av landningshamnar ska 
beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och landningsplatser, hamnarnas och 
landningsplatsernas utnyttjandegrad och läge så att landningen och omlastningen kan 
övervakas på behörigt sätt.  

Åland har enligt självstyrelselagen (ÅFS 71/1991, FFS 1144/1991) lagstiftningsbehörighet i 
fråga om reglering och handledning i fiske (kap. 4 § 18). Reglerna för unionens gemensamma 
fiskeripolitik har satts i kraft genom landskapslagen (ÅFS nr 40/1995). Övervakningen av fiske 
sker således med stöd av landskapslagen om fiske i landskapet Åland (ÅFS 39/1956). Att utse 
hamnar hör sålunda till landskapet Ålands behörighet.   

2.2 Europeiska unionens lagstiftning 

2.2.1 Landningshamnar och omlastningstider för fångster som överskrider tröskelvärdena i 
den fleråriga planen för bestånden av torsk, strömming och skarpsill i Östersjön  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig 
plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar 
dessa bestånd trädde i kraft den 20 juli 2016. Medlemsstaterna ska utarbeta ett nationellt 
kontrollprogram som ska tillämpas på den fleråriga planen och utse de hamnar där EU-
fiskefartygs fångstpartier av torsk, strömming och skarpsill som överskrider tröskelvärdena i 
förordning (1139/2016) ska landas. I förordningen fastställdes tröskelvärdena till 5 000 kg för 
pelagiska bestånd (strömming och skarpsill) och till 750 kg för torsk.  

2.2.2 Landningshamnar och -platser för osorterade fångster 

Bestämmelser om de begränsningar som gäller landning av osorterade fångster finns i rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i 
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Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om 
upphävande av förordning (EG) nr 88/98. Enligt artikel 19 i den förordningen får osorterade 
fångster endast landas i hamnar och på landningsplatser med ett fungerande nationellt 
provtagningsprogram.  

2.2.3 Platser och tider för omlastning och landning från fiskefartyg från tredjeland 

Enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett 
gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2874/93, (EG) nr 1936/2001 och 
(EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 
1447/1999 ska en medlemsstat utse de hamnar där fiskefartyg från tredjeland får landa och 
lasta om fångster.  

3. Beredning av beslutet 

Val av utsedda hamnar och tider för omlastning 

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetade på grundval av uppgifterna i 
Fiskeriförvaltningens centralregister en översikt över finländska fiskefartygs landade 
fångstpartier enligt hamn för de tre senaste åren. Ur datasystemet extraherades de hamnar i 
vilka under åren 2014-2016 landats fångstpartier av torsk på över 400 kg eller fångstpartier 
av strömming och skarpsill på över 3 000 kg.   

Enligt statistiken har torsk inte landats i Kontinent-Finlands hamnar under de senaste åren. 
Det finns bara tre hamnar på Åland som under de tre senaste åren har tagit emot 
torskfångster som är över 400 kg/gång. Det är dock motiverat att utse 11 centrala 
fiskehamnar på Finska kusten på grund av hamnarnas läge och isförhållandena så att 
torskfartygen kan återvända från södra Östersjön och landa fångstpartier som överskrider 
tröskelvärdet (750 kg).   

Utifrån statistiken över fångster av strömming och skarpsill per hamn ska det väljas 26 
hamnar där det är tillåtet för EU-fartyg att landa fångstpartier av strömming och skarpsill 
som överskrider tröskelvärdet (5 000 kg). Enligt utlåtandena har sex hamnar (Kuusinen, 
Pärnäs, Galtby, Kasala, Trullevi och Ajos) utsetts på grund av läget och isförhållandena, även 
om fångstpartier av strömming och skarpsill på över 3 000 kg inte landats i dessa hamnar 
under åren 2014 - 2016.   

Enligt europeiska unionens lagstiftning ska medlemsstaterna se till att det finns ett 
fungerande provtagningsprogram så att man effektivt kan kontrollera landningen av 
osorterade fångster enligt art. De hamnar som utses för landning av pelagiska fångster ska 
också fungera som hamnar där osorterade fångster på över 5 000 kg, i praktiken 
foderfångster, kan landas och där inspektörerna har ett fungerande nationellt 
provtagningsprogram. 

Under granskningsperioden har tredjeländernas fiskefartyg, dvs. fartyg av länder utanför EU, 
inte landat eller lastat om fångster i Finlands ekonomiska zon eller hamnar. Det är dock 
nödvändigt att utse åtminstone två hamnar och en omlastningsplats på Finlands sydkust, där 
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det är tillåtet för fartyg från tredjeländer att landa eller lasta om fångster. Det är motiverat 
att välja hamnarna i Kasnäs (Kimitoön) och Kuusinen (Kotka) eftersom de mest sannolikt är 
de hamnar som fartyg från tredjeländer använder på grund av hamnarnas läge. Även 
havsområdet utanför Hangö ska utses till omlastningsplats eftersom där tidigare funnits 
omlastningsverksamhet.  

3.2 Landningstider 

Enligt artikel 43.5 a i rådets kontrollförordning (EU) nr 1224/2009 ska för utsedda hamnar 
fastställas tillåtna landningstider för att man effektivt ska kunna kontrollera landningen av 
fångstarter som anges i den fleråriga planen. I de flesta utlåtandena, särskilt i näringslivets 
och organisationernas utlåtanden, konstaterades att landningstider inte ska begränsas. Av 
denna orsak ingår i detta beslut inte begränsningar av landningstiderna.   
 
3.3 Hamnar och tider för landning och omlastning av fångster från fiskefartyg från 
tredjeland 
 
Vid omlastningen ska det finnas en kontrollobservatör eller tjänsteman ombord på det 
mottagande fartyget eller en inspektion genomföras före det mottagande fartygets avgång 
efter att omlastningen har avslutats (artiklarna 20 och 42 i EU:s kontrollförordning (EU) nr 
1224/2009). Omlastning av fångster av bestånd (torsk, strömming och skarpsill) som finns 
med i de fleråriga planerna är tillåten endast i utsedda hamnar och endast om fångsten 
vägts. På grund av dessa krav är det inte nödvändigt att tills vidare tillåta omlastning i de 
utsedda hamnarna, i synnerhet när finska fartyg inte haft behov av omlastning eller det inte 
varit brukligt för finska fartyg att lasta om under de senaste åren.    
 
I utlåtandena togs inte ställning till platserna för landning och omlastning av fångster från 
fiskefartyg från tredjeland eller till begränsningen av tiden för landning. Att begränsa tiden 
för landning och omlastning av fångster från fartyg från tredjeland skulle göra det möjligt för 
inspektörerna vid NTM-centralen i Egentliga Finland att övervaka effektivare och avsätta 
resurserna på ett bättre sätt.    

3.4 Hörande 

Utkastet till beslut samt motiveringarna var på remiss 13.1 - 31.1.2017. Sammanlagt inkom 
26 utlåtanden.  

4. Ikraftträdande och tillämpning 

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2017. Beslutet tillämpas från ikraftträdandedagen, även 
om det inte vunnit laga kraft. 

5. Besvärsanvisning och delgivning   

 
Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring genom besvär hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Besvärsanvisningen följer som bilaga. 
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Ett meddelande om utfärdandet av detta beslut publiceras i Finlands författningssamling den 
30 maj 2017. Beslutet publiceras i ministeriets föreskriftssamling med numret 11/17. 

Beslutet delges genom en offentlig kungörelse i den Offentliga tidningen.  

 

Helsingfors den 23 maj 2017 

 

 

Ställföreträdande avdelningschef, 

vattenförvaltningsdirektör  Kai Kaatra      

 

Konsultativ tjänsteman  Jarmo Vilhunen  
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BILAGA 1  

Hamnar för landning av torskfångster på över 750 kg:  

Hamnens namn FI/SV Kommun 
1) Kuusinen  Kotka 
2) Inkoo/Ingå  Ingå  
3) Kasnäs  Kimitoön 
4) Käldinge   Pargas 
5) Tuomarainen  Tövsala 
6) Suukari  Nystad 
7) Rauma/Raumo  Raumo 
8) Reposaari/Räfsö  Björneborg 
9) Krooka   Sastmola 
10) Kasala   Sastmola 
11) Kaskinen/Kaskö  Kaskö  
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BILAGA 2  

Hamnar för landning av fångster av strömming och skarpsill som överskrider tröskelvärdet (5 000 kg) samt 
av osorterade fångster av strömming och skarpsill: 

Hamnens namn (FI)     Hamnens namn (SV)  Kommun 

1) Kuusinen Kuusinen Kotka 
2) Keihässalmi Keihässalmi Pyttis 
3) Valko Valkom Lovisa 
4) Inkoon satama Ingå fiskehamn Ingå 
5) Kasnäs Kasnäs Kimitoön 
6) Käldinge Käldinge Pargas 
7) Pärnäinen Pärnäs Pargas 
8) Galtby Galtby Korpo 
9) Särkänsalmi Särkänsalmi Nådendal 
10) Tuomarainen Tuomarainen Tövsala 
11) Laupunen Laupunen Gustavs 
12) Vuosnainen Vuosnainen Gustavs 
13) Suukari Nystad Nystad 
14) Rauma Raumo Raumo 
15) Reposaari Räfsö Björneborg 
16) Krooka Krooka Sastmola 
17) Kasala Kasala Sastmola 
18) Kaskinen Kaskö Kaskö 
19) Bergö Bergö Malax 
20) Klobbskat Klobbskat Vasa 
21) Vaskiluoto Vasklot Vasa 
22) Österö Österö Vörå kommun 
23) Vexala Vexala Nykarleby 
24) Trullevi Trullevi Karleby 
25) Pikku-Mansikka Pikku-Mansikka Kalajoki 
26) Konikarvo  Konikarvo  Kalajoki 
27) Lapaluoto  Lapaluoto Brahestad 
28) Kiviniemi (Kello) Kiviniemi  Uleåborg 
29) Riutunkari Riutunkari Uleåborg 
30) Marjaniemi Marjaniemi Karlö 
31) Vatunginnokka Vatunginnokka Ijo 
32) Ajos  Ajos Kemi 
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BILAGA 3  

Hamnar för landning och omlastning från fartyg från tredjeland: 

1) Kasnäs 
 

Kimitoön 
2) Kuusinen 

 
Kotka 

   
Plats för omlastning från fartyg från tredjeland: 

   Inom följande begränsade havsområde utanför Hangö: latitud 79.70 grader och 79.20 grader samt 
longitud 23.00 grader och 23.50 grader  

 

  



9 
 

BESVÄRSANVISNING 
 

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom skriftliga besvär hos förvaltningsdomstolen nedan i punkt 
5.  Om det så bestäms i beslutet ska beslutet dock följas även om det överklagas.   

   
1. Besvärstid 

 
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för 
delgivningen. Dagen för delgivningen räknas på följande sätt: 
 
1) Om beslutet har överlämnats till vederbörande, dennes ombud eller bud, framgår dagen för delgivningen av 

datumstämpeln i beslutet. 
2) Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår dagen för delfåendet av beviset. 
3) Om beslutet har postats som vanligt brev, anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter 

postningsdagen, om inte något annat visas. 
4) Om beslutet har delgivits på något annat sätt till någon annan person än mottagaren av beslutet 

(mellanhandsdelgivning) anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter det datum delgivnings- eller 
mottagningsbeviset utvisar. 

5) Om ett meddelande om att beslutet finns till påseende har publicerats i den officiella tidningen och på myndighetens 
anslagstavla eller i en tidning (offentlig delgivning), anses delgivningen har skett den sjunde dagen efter att meddelandet 
publicerades i den officiella tidningen. 
 

 
2. Besvärsskriftens innehåll och undertecknande 

 
Av besvärsskriften som riktas till förvaltningsdomstolen nedan i punkt 5 ska framgå 
1) ändringssökandens namn och hemkommun 
2) postadress och telefonnummer på vilka meddelanden i ärendet kan lämnas 
3) vilket beslut begäran om omprövning gäller 
4) i vilken del av beslutet ändring söks och vilka ändringar som yrkas 
5) de grunder på vilka ändring yrkas 
6) om sökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort 

begäran om omprövning, ska namn och hemkommun även för denna persons uppges 
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften. 

 
3. Bilagor till besvärsskriften 

 
Till besvärsskriften ska fogas 
1) det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks 
2) intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över den tid då besvärstiden har börjat 
3) de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden om dessa inte redan tidigare har lämnats till 

myndigheten 
4) fullmakt om ändringssökanden anlitar ett ombud som inte är advokat eller allmänt rättsbiträde 

 
4. Hur besvärsskriften ska lämnas in 

 
Besvärsskriften kan lämnas in till förvaltningsdomstolen nedan i punkt 5 personligen, sändas med posten som betald 
postförsändelse, med telefax eller e-post eller med ombud eller bud. Postningen sker på avsändarens ansvar. För att 
besvären ska kunna upptas till prövning, ska besvärsskriften vara myndigheten till handa senast den sista dagen av 
besvärstiden (30 dagar) före tjänstetidens utgång. Om besvärstidens sista dag infaller på en helgdag, en lördag, 
självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen, ska följande vardag ingå i besvärstiden. 

 
5. Kontaktinformation 

 
Helsinfors förvaltningsdomstol 
postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors   
besöksadress:  Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors  
växel: 029 56 42000, Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån - fre kl. 12.00 - 15.00)  
fax: 029 56 42079   
e-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi   Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.  
tjänstetid kl. 8.00 - 16.15 
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6. Rättegångsavgift 
 

Bestämmelser om eventuella avgifter för behandlingen av ärenden som gäller ändringssökande finns i lagen om 
domstolsavgifter (145572015). 
 

 


