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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR KOMMERSIELLT FISKE FÖR ÅREN 2020-2024 

 
Utarrendering av fångstplats för lax och öring till en kommersiell fiskare i Finlands ekonomiska zon och i statens allmänna 
vattenområde i havet 
 

Enligt 8, 41 och 45 § i lagen om fiske (379/2015) fattar Forststyrelsen beslut om rätten att fiska i statens 
allmänna vattenområde. Enligt 8 § i lagen om fiske får Forststyrelsen arrendera ut fångstplatser för lax 
eller öring i Finlands ekonomiska zon eller i allmänt vattenområde i havet till kommersiella fiskare. 

 
 

Gällande tillståndsbeslut och arrendeavtal som gäller fångstplatser för lax och öring i de av statens 
allmänna vattenområden i havet som förvaltas av Forststyrelsen förfaller den 31 december 2019. 

 
Ansökan om arrendeavtal som gäller fångstplatser kan lämnas endast på vidstående ansökningsblankett. Fyll i 
alla punkter i ansökan omsorgsfullt, bestyrk den med din namnteckning och skicka den med tillhörande bilagor 
till Forststyrelsens registratorskontor på den returadress som anges i slutet av ansökan. Ansökningstiden går ut 
den 13 september 2019. Bristfälligt ifyllda ansökningar, ansökningar utan intyg över att den sökande ingår i 
NTM-centralens register över kommersiella fiskare eller försenade ansökningar behandlas i andra hand. 

 
 

Allmänna grunder för utarrendering av fångstplatser 
 

Nedan beskrivs de viktigaste grunderna med anknytning till utarrenderingen av Forststyrelsens 
fångstplatser samt vem som ges företräde i fråga om att få tillstånd. 

◻ Ansökan om tillstånd tillkännages vart femte år. 
◻ Ansökningar som lämnats senast den sista ansökningsdagen som nämns i tillkännagivandet 

behandlas i första hand. Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas i andra hand. 
◻ Yrkesfiskare i grupp 1 har företräde i att få tillstånd jämfört med fiskare i grupp 2. 
◻ Även lokala yrkesfiskare har företräde i fråga om att få tillstånd. Detta bedöms i första hand 

enligt den sökandes hemkommun. 
◻ Den sökandes andra möjligheter att fiska, till exempel på delägarlags vatten, kan påverka beviljandet av tillstånd. 

När tillstånd beviljas beaktar man de sökandes fiskemöjligheter i sin helhet. 
◻ Maximalt 6 st. fångstplatser per fiskare utarrenderas inom området som berör laxkvoten i 

Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken. Inom området som berör laxkvoten i Finska viken 
är det maximala antalet likaså 6 st. fångstplatser per fiskare. 

◻ Fångstplatser utarrenderas endast till en kommersiell fiskare som har en aktörsspecifik 
laxkvot. 

◻ Det betraktas som en fördel om den sökande har en tidigare historia av fiske i området eller på fiskeplatsen i fråga (dvs. 
lokalkännedom). 

◻ Arrendeavtalet är personligt och det får inte överlåtas eller utarrenderas till en tredje part. 
◻ Som villkor i arrendeavtalen ställs bland annat att fiskaren är skyldig att följa EU:s gemensamma 

fiskeripolitik och nationella bestämmelser om fisket. Arrendatorn ska omedelbart informera 
Forststyrelsen om verksamheten upphör under arrendetiden, om verksamhetens omfattning ändrar 
eller om den arrenderade fångstplatsen inte tas i bruk under arrendetiden. Ifall fångstplatsen delvis 
eller helt finns inom Försvarsmaktens skyddsområde får den inte tas i bruk utan Försvarsmaktens 
skyddsområdestillstånd. 

◻ Utöver de allmänna arrendevillkoren kan också separata regionala begränsningar läggas till 
arrendeavtalen, om dessa anses nödvändiga. 



 

 
 

◻ Arrendeavtalet kan sägas upp under arrendetiden i händelse av missbruk, lagbrott eller 
ändringar i lagstiftningen. 

◻ Att utan motiverad anledning låta bli att använda en arrenderad fiskeplats försämrar den 
sökandes möjligheter att beviljas arrendeavtal i framtiden. Ett syfte med utarrenderingen av 
fångstplatser är att de utarrenderade fångstplatserna används ändamålsenligt. 

 
Ansökan 
 

Ansökan om fångstplats kan lämnas på vidstående blankett. En detaljerad karta över de fångstplatser 
som ingår i ansökan ska bifogas. 
Ansökan ska lämnas senast den 13 september 2019 kl. 16.00 till adressen 
Forststyrelsen, registratorskontoret, PB 94, 01301 
VANDA eller per e-post till kirjaamo@metsa.fi 

 

Priser 
 

Priset på en fångstplats för lax och öring är 50 euro (+ moms 24 %) om året. En faktura på 
fångstplatstillstånden enligt antalet fångstplatser skickas till kunderna årligen före fiskesäsongens 
början. 

 
Ytterligare information: 
 
Havsområden norrut från Kalajoki: jakt- och fiskeplanerare Kari Sarajärvi, 
kari.sarajarvi@metsa.fi, 0400 296 113 
Havsområden söderut från Karleby: specialplanerare Mikko Malin, mikko.malin@metsa.fi, 040 
837 7548 

 
BILAGOR Finns på:   https://www.eraluvat.fi/se/fiske/kommersiellt-fiske.html#section7870 

Ansökningsblankett 

SÄNDLISTA Tidigare innehavare av tillstånd och 

arrendeavtal FÖR KÄNNEDOM NTM-centralernas 

fiskeritjänster 
Finlands Yrkesfiskarförbund 
FYFF rf 
Centralförbundet för 
fiskerihushållning rf 


