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Fiskekvoterna år 2022

 Strömming område 30/31  101,8 milj. kg 
(55,4)

 Strömming centralbassäng och Finska
viken 10,9 milj kg (22,5)

 Vassbuk 13,6 milj kg (14,1)

 Torsk östliga 40 tn (44) /västliga 0 tn

 Lax Finska viken 9 379 st (8939) 

 Centralbassängen och Bottniska viken

27 133 st (26834)
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Nya regler för 2022
Laxfiske norr om 59°30′N, dvs Skärgårdshavet och Bottniska viken är tillåtet fr o m 1.5 – 31.8 innanför
den sk 4 mils gränsen (4 sjömil från den yttre gränsen för de inre territorialvattnen)

Även fritidsfisket berörs utanför 4 sjömils gränsen

- en fenklippt lax/dygn och fiskare

- på Finska Viken begränsas inte fritidsfisket av Östersjöns kvotförordning

- nationella regler dock i kraft, dvs 2 laxar/dygn och fiskare innanför 4 mils gränsen

Kommersiellt fiske av havsöring är förbjudet utanför 4 sjömils gränsen inom hela Östersjön!
• vid laxfiske på Finska viken får bifångsten av öring inte överskrida 3 % av totalfångsten av lax

och öring (under fisket eller vid lossning)

Observera att den nationella sk laxfiskeförordningen är oförändrad på
Bottniska viken!



FÖRBUD MOT SOVRING (Förbud att kasta bort lax)
 Vid laxfiske ska alla de laxar som fångats, med undantag av laxar som underskrider minimimåttet och laxar 

som skadats av säl eller skarv, osovrat tas som fångst. Alla laxar som hämtas i land ska förses med märke och 
de räknas till kvoten

 Om lax kommit in i en storryssja efter att kvoten fiskats upp, ska de laxar som överskrider den aktörsspecifika 
fiskekvoten släppas fria utan dröjsmål. 

Undantag gällande lossningsförpliktelse vid laxfiske

 Undantaget gäller alla typer av ryssjefiske, förutom pontonryssjor (PU-ryssja) utan knutlös vittjanspåse.

 Laxar som befriats skall anmälas i samband med lossningsanmälan

- Anmälan om bifångst (räknas inte till kvoten)

 Regler gällande fiske med PU-ryssja utan påse:

- All fisk skall landas så länge aktören har kvot och fisket är tillåtet

- Laxen skall märkas och anmälas, men den undermåliga laxen får inte säljas
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FÅNGSTANMÄLNINGAR
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 Fiskaren lämnar in lossningsanmälan inom 48 timmar från avslutad
lossning. Fartyget under 10 m.
 Båtar över 10 m lämnar in EU loggboken inom 48 timmar från

avslutad lossning
 NTM-centralen rekomenderar att ni lämnar in anmälningarna

elektroniskt. Systemet har visat sig vara betydligt mer pålitligt än att
skicka in blanketterna per post.
 https://fangstanmalan.mmm.fi/

E-post
saalisilmoitukset@ely-keskus.fi
 Bifoga en bild av pappersanmälan

https://fangstanmalan.mmm.fi/
mailto:saalisilmoitukset@ely-keskus.fi


Lagrum
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 Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket 236/2017

 Rådets förordning (EU) 2021/1888 av den 27 oktober 2021 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av 
fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1380/2013, 15 artikeln Landningsskyldighet

 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1417 av den 22 juni 2021 om komplettering av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller 
specifikationer för landningsskyldigheten för lax i Östersjön för perioden 2021–2023

 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

 Lag om fiske 379/2015

 Statsrådets förordning om fiske 1360/2015

 Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 1188/2014



FÖRDHANDSANMÄLAN VID LAXFISKE
 Vid laxfiske mellan den 16 april och den 31 augusti ska fiskefartygets 

befälhavare göra en förhandsanmälan om fartygets 
anlöpningstidpunkt och anlöpningsplats samt om det fartyg som 
används vid fisket minst 30 minuter innan fartyget anlöper hamnen 
eller landningsplatsen. 
 Centrumet för fiskerikontroll kan ge tillstånd till tidigare anlöpning. 
 Anlöpningen ska ske inom 60 minuter från och med den anmälda 

tidpunkten.
 Anlöpningen får ske vid en senare tidpunkt endast av särskilt 

vägande skäl.
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FÖRDHANDSANMÄLAN
 Anmälan kan göras antingen per telefon eller elektroniskt med mobiltelefon/dator

till Centrumet för fiskerikontroll (ksk)
 Om du gör anmälnigen per telefon, är det obligatoriskt att anmäla exakt

landningsplats som gatuadress eller koordinaterna. (OBS! Finns en risk för att
hamna och vänta i telefonkö). Om du gör anmälan elektroniskt hamnar du aldrig
att köa
 Förhandsanmälan krävs även då strömming hämtas i land. 
 Detta gäller då båten är längre än 8 m och fångstmängden överskrider 2 000 kg, 

för båtar utan VMS-system och elektronisk loggbok. 
 Över 5 000 kg lossningar tillåtna endast till utsedda hamnar.
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TACK FÖR ER TID!
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