
FORSTSTYRELSENS BESLUT 

FS 7040/2022/08.02.00 

Om regionala kvoter för fisketillstånd i vattenområden 

som förvaltas av Forststyrelsen för 2023 (exkl. Enontekis, 

Enare, Utsjoki kommuner samt Lapplands renbeteslags 

område i Sodankylä kommun) 

Givet i Vanda 21.11.2022 

Beslut 

Forststyrelsen har fastställts följande områdesvisa kvoter för fiske på statliga vattenområden som 

förvaltas av Forststyrelsen. De fastställda kvoterna ska iakttas vid beviljande av tillstånd eller när 

man delar ut fiskerätt. I beslutet specificeras de regionala kvoterna för fiske med fångstredskap och 

spöfiske.  

TILLSTÅNDSKVOTER I TILLSTÅNDSOMRÅDEN FÖR FISKE MED 

FÅNGSTREDSKAP 

Riktgivande årskvoter per tillståndsområde för fiske med fångstredskap 2023. 

Område: SÖDRA FINLAND 

Tillståndsområden för fiske med övriga 

redskap Areal (ha) Nät (st.)(a) 

4001 Kuusamo 2173 1000 

4002 Oulanka 127 100 

4004 Taivalkoski 9171 4000 

4005 Pudasjärvi 2890 1000 

4006 Puolanka 2853 900 

4007 Utajärvi 1029 300 

4008 Ijo älv 1134 400 

4009 Keski-Pohja 5550 2000 

4010 Norrskär 1404 200 

4011 Storskär 3619 500 

4012 Posio 10237 2000 

4013 Livojärvi 1655 450 

4014 Lappajärvi allmänna vatten 3800 1500 

4015 Bottenviken 1374 400 

4016 Kylmäluomanjärvi 326 100 

5001 Suomussalmi 21721 8200 

5002 Hyrynsalmi-Ristijärvi 2345 850 

5005 Kuhmo 22189 7000 

5006 Oulujärvi och omgivning 42514 7500 



   

  

 

5007 Sotkamo 3181 600 

6001 Norra Mellersta Finland 977 400 

6002 Päjännetrakten 1177 400 

6003 Suomenselkä 2181 600 

6004 Tavastland och Satakunta 5138 1000 

6005 Södra kustområdet 6691 750 

6015 Skärgårdshavets nationalpark 28262 3000 

6017 Ekenäs skärgårds nationalpark 7736 1500 

6020 Östra Finska viken 3970 2000 

6021 Päjänne allmänna vatten 9166 3000 

7001 Övre Karelen/Övre Savolax 10534 2800 

7002 Juurusvesi 161 60 

7003 Lieksa 7379 3500 

7004 Ilomants 2705 1350 

7005 Koirusvesi 456 250 

7006 Sorsavesi 310 170 

7008 Haukivesi 5518 850(b) 

7009 Pihlajavesi 2300 200(b) 

7010 Kermajärvi 1993 600 

7013 Lohikoski 310 150 

7014 Puruvesi allmänna vatten 9220 2700(c) 

7015 Pyhäselkä allmänna vatten 6588 1950(c) 

7016 Orivesi allmänna vatten 9900 3000(c) 

   
(a) = Kvoterna har angetts som antal nät (st.). Begränsningar för vissa fångstredskap kan införas 

per tillståndsområde, t.ex. kan nätfiske begränsas medan fiske med katsa tillåts (tre katsor får 

användas med ett tillstånd för nätfiske). 
(b) = I området gäller förbud mot nätfiske året om. Den kvot som fastställts här inkluderar 

användningen av andra fångstredskap i den mån det är möjligt enligt Statsrådets förordning om 

vissa fiskebegränsningar i Saimen (374/2021).  
(c) = På en del av tillståndsområdet gäller Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i 

Saimen (374/2021). I en del av tillståndsområdet gäller dessutom fiskebegränsningar enligt 

Forststyrelsens beslut. 

 

Kvoterna och tillståndsvillkoren per tillståndsområde kan preciseras under kvotperioden om det 

är nödvändigt exempelvis på grund av ändrade bestämmelser i förordningarna. 

   

   

 

Område: NORRA FINLAND 

Tillståndsområden för fiske med 

övriga redskap    Areal (ha)                          Nät (st.) 

2003 Ranua-Tervola-Simo 11119 2000 

2005 Kemi älv 615 100 

2006 Rovaniemi 9339 2850 

2007 Kolari-Muonio-Kittilä 7002 1000 

2008 Ounasjoki 628 100 



   

  

 

2012 Pello-Övertorneå 9415 1800 

3003 Kurittu och Vajunen 1797 500 

3004 Kokkonen 260 100 

3005 Sodankylä 1942 500 

3006 Savukoski 1120 500 

3007 Kemijärvi-Pelkosenniemi 4638 800 

3008 Salla 1597 500 

4003 Kerojärvi 38 35 

 

Ifall det sker förändringar i tillståndsområdena för fiske med fångstredskap medan beslutet är i kraft 

ska man iaktta en kvot på högst 1 nät/ha i de nybildade områdena. 

 

I havsområdena, i de av Forststyrelsens områden som ligger innanför bygränserna, iakttas samma 

enhetsdimensionering som i insjöarna (högst 1 nät/ha). De bestämmelser som gäller fiske i 

lagstadgade skyddsområden beaktas när fisket organiseras. 

 

 

TILLSTÅNDSKVOTER I SPÖFISKEOMRÅDEN (småskaliga objekt) 

 

       

               Totalt antal tillstånd 

Södra Finland (totalt) 75000 

       - Karvionkoski * 2160 

             - Oulanka älv * 800 

             - Livojoki * 800 

   

Norra Finland (inte samernas hembygdsområde) 10000 

            - Kemihaara * 350 

            - Nuorttijoki * 1700 

 
* = För områdenas del har kvoterna för de älvobjekt meddelats där fisket i huvudsak går ut på utnyttjande av vild 

laxfisk. Antalet tillstånd ingår i antalet gemensamma tillstånd i Södra Finland och Norra Finland (75000 och 10000 

st.). 

 

 

 

TILLSTÅNDSKVOTERNA INOM SPÖFISKE (omfattande tillståndsområden) 

       

      Tillstånd totalt st. 

Tillståndsområden: Östra Lappland, Västra Lappland,..   8500 

Norra Österbotten–Kajanaland, Södra Finland, havsområden    

 

I de områden med gemensamt tillstånd som bildats genom ömsesidiga avtal mellan innehavarna av 

fiskerätt iakttar man de avtalsenliga förfarandena och -villkoren för fisketillstånd samt de 

gemensamt överenskomna tillståndskvoterna. Därför fastställs inte kvoterna i områden med 



   

  

 

gemensamt fisketillstånd, där många objekt för spöfiske är älvobjekt där fisket gäller vild fisk, med 

beslut av Forststyrelsen. 

 

Detta tillståndsbeslut är i kraft 1.1–31.12.2023. 

 

Motivering 

Enligt 18 § i lagen om Forststyrelsen kan kvoter fastställas områdesvis för de tillstånd enligt 5 § i 

lagen om fiske som gäller användning av ett område i Forststyrelsens besittning för det ändamål 

som avses i denna lag. Förfarandet att fastställa kvoter har bestämts i lag för att Forststyrelsen ska 

kunna distribuera fisketillstånd via försäljningsställena. Genom att regionala kvoter är anvisade kan 

försäljningen av tillstånd ske på flera försäljningsställen vilket gör försäljningen smidig och 

kundvänlig. Med kvotbeslutet fastställs de allmänna riktlinjerna områdesvis för organiserandet av 

fiske som baserar sig på de fisketillstånd för redskap och spö som Forststyrelsen säljer och mängden 

områdesvis.  

 

Beslut som gäller kommersiellt fiske och utarrendering av fiskevatten fattas som 

tjänsteinnehavarens beslut enligt 18 § 3 mom. i lagen om Forststyrelsen, och då behöver man inte 

fastställa någon regional kvot för dem. Enligt 49 § i lagen om fiske har endast kommersiella fiskare 

och de som handlar för deras räkning, då de bedriver kommersiellt fiske, rätt att använda 

fångstredskap som är avsedda för kommersiellt fiske. Sådana fångstredskap är trål samt, i andra 

vattendrag än de som är belägna norr om breddgraden 67°00’N, nät med en sammanlagd längd som 

överskrider 240 meter per fångst- eller båtlag.  Begränsningen angående antalet nät (240 m) beaktas 

direkt vid Forststyrelsens försäljning av tillstånd till icke kommersiella fiskare. 

 

Forststyrelsen har vid fastställandet av kvoter beaktat fiskerättigheter på vattenområden som 

förvaltas av Forststyrelsen som baserar sig på lagen samt på äganderätten och därmed jämförbara 

rättigheter. Sådana rättigheter är bland annat den allmänna fiskerätten enligt 7 § i lagen om fiske 

(bl.a. mete, pilkfiske, strömmingshäckla och handredskapsfiske). Kvoterna har fastställts så att ovan 

nämnda rättigheter inte kränks. Det här sker enligt försiktighetsprincipen och utifrån erhållna 

erfarenheter av tillståndsförsäljningen och -förfarandena. Fiske med allmänna fiskerättigheter enligt 

7 § i lagen om fiske (mete, pilkfiske, handredskapsfiske) i fiskeriområdena (Eskelinen och Mikkola 

2019) har beaktats i kvoteringen. I kvoteringen har man dessutom beaktat den fångstrespons som 

fiskarna skickat 2008–2021 till Forststyrelsen. 

 

Vid fastställandet av kvoterna har 1 § i lagen om fiske dessutom använts som grund. Dess syfte är 

att med utgångspunkt i bästa tillgängliga information ordna nyttjandet och vården av fiskresurserna 

på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, så att en uthållig och mångsidig avkastning 

av fiskresurserna, fiskbeståndens naturliga livscykel samt mångfalden hos och skyddet av 

fiskresurserna och den övriga vattennaturen tryggas. En detaljerad vattenområdesvis styrning och 

reglering av fisket sker med Forststyrelsens anvisningar om tillståndsförsäljningen och med 

tillståndsvisa specialvillkor/regler, bland annat begränsningar som gäller fångst eller fångstredskap. 

I fisketillstånden nämns alltid eventuella objektsvisa begränsningar separat. Vanliga 

vattenområdesspecifika begränsningar i redskapstillstånden är begränsningar av nätets maskstorlek 

och tidsmässiga och/eller regionala fångstbegränsningar. Typiska specialvillkor i tillstånden för 

spöfiske är tillståndsvisa fångstbegränsningar, begränsningar av fångstmått för fiskarna samt 



   

  

 

tidsmässiga och lokala fångstbegränsningar eller regler som gäller fiskesättet. Forststyrelsens 

fisketillstånd berättigar inte till fiske i helt utarrenderade vatten, i fiskodlingsvatten eller andra 

fridlysta vatten. I statsrådets förordning om fiske (1360/2015) ingår flera bestämmelser om fredande 

av fisk, fångstmått samt fångstkvoter, som även gäller fiske som sker med Forststyrelsens tillstånd. 

Prissättningen när det gäller fisketillstånd baseras på jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga 

förvaltningsuppgifter. 

 

Detta beslut gäller ett år 2023. Forststyrelsen håller på att genomföra en reform gällande 

tillståndsområden för fiske. I samband med att reformen tas i bruk fastställs nya kvoter för 

tillståndsområdena. 

 

Enligt 8 § i lagen om fiske fattar Forststyrelsen beslut om rätten att fiska och om fisketillstånd inom 

allmänt vattenområde. Insjöarnas allmänna vattenområden finns i följande stora sjöar: Ule träsk, 

Lappajärvi, Höytiäinen, Pyhäselkä, Orivesi, Koitere, Puruvesi, Päijänne och Enare träsk. Sjöarnas 

allmänna vatten ingår i Forststyrelsens tillståndsområden och kvoter enligt dessa meddelas här i 

beslut om kvoter. Inom vissa av vattenvägarna gäller även mer omfattande tillståndsområden enligt 

överenskommelser som slutits med andra ägare till vattenområden. Beslut om kommersiellt fiske i 

allmänna vatten fattas också som tjänstemannabeslut utan separat kvotering.  

 

Beroende på området berättigar Forststyrelsens omfattande spöfisketillstånd till fiske med flera 

spön/handredskap samt fiske i fors- och strömområden i vattendrag med vandringsfisk där enbart 

fiskevårdsavgiften inte berättigar till fiske. Regionala spöfiskeområden är: Östra Lappland, Västra 

Lappland, Norra Österbotten-Kajanaland, Södra Finland och havsområdena. 

 

Kvoterna för fiske med fångstredskap anges i antal nät. Ett tillstånd för fiske med fångstredskap 

berättigar till att fiska med ett nät (längd högst 31m) eller, om inget annat nämns i 

tillståndsvillkoren, med tre katsor, 10 agnkrokar, en högst 1,5 meter hög ryssja eller mjärd, en 

långrev med högst hundra krokar eller med ljuster, harpun eller pilbåge. Användningen av en 

strandnot (under 6 m) eller paunet förutsätter 4–6 tillstånd för beroende på tillståndsområdet.  

Tillstånd för kräftfiske säljs separat (1 kräftbur eller -håv eller motsvarande). En fiskare som köpt 

fisketillstånd ska märka sina fångstredskap med namn och telefonnummer. 

 

Forststyrelsens samtillstånd för fiske har ökat något i antal under kontrollperioden (Tabell 1). 

Antalet tillstånd för fiske med fångstredskap har minskat något i genomsnitt och antalet tillstånd för 

spöfiske har ökat. 

 

Tabell 1. Antalet fisketillstånd per tillståndstyp 2006-2021. 

 
 Redskapstillst

ånd* 

Handredskaps

tillstånd** 

Rekreationsfisketillstånd

** 

Totalt (st.) 

2006 9130 2417 46978 58525 

2007 6232 2954 55329 64515 

2008 6714 3251 65970 75935 

2009 6153 2892 63700 72745 



   

  

 

2010 5963 3068 55235 64266 

2011 5422 2919 60833 69174 

2012 5251 2647 62601 70499 

2013 4874 2334 57902 65110 

2014 5167 2343 55764 63274 

2015 4730 3088 53800 61618 

2016 4659 2860 58074 63593 

2017 3613 3429 62537 69579 

2018 4707 3583 62723 71013 

2019 4964 4735 65175 74874 

2020 6292 6427 71427 84146 

2021 5828 6134 67489 79451 

 
* Den som fiskar med tillstånd för fiske med övriga redskap löser tillståndet för cirka fyra nät (t.ex. åren 2015–2021  

i genomsnitt ± (s) 3,6 ± 0,6 nät/tillstånd). 

** Kvoterna i detta beslut om kvoter beskrivs per spöfiskeområde (handredskapstillstånd + rekreationsfisketillstånd). 

 

Den riktgivande maximikvoten i redskapsfiske per tillståndsområde är ett nät per vattenhektar enligt 

det föregående kvotbeslutet (4807/2019, 13.12.2019), som fortfarande använts allmänt också i 

privata vatten när man dimensionerar delägarlag och fiskeriområden. I det här beslutet har de 

redskapsområdesvisa kvoterna proportionerats efter den faktiska tillståndsförsäljningen per 

tillståndsområde 2008–2021. Utifrån den är den riktgivande kvoten för tillståndsområdena i 

genomsnitt 0,3 nät/ha. Med de här kvoterna kommer man också att beakta försiktighetsprincipen 

allt noggrannare i respektive tillståndsområde under kvoteringsperioden. Ifall de praktiska 

arrangemangen för fisket leder till ändrade gränser för redskapsvattnen medan kvotbeslutet är i 

kraft, ska man fortfarande iaktta den allmänna kvotprincipen, alltså högst. 1 nät/ha. I enskilda objekt 

som kräver intensivfiske, dvs. där karpfiskar dominerar eller sikbestånden är övertäta, kan kvoten 

vara större för att strukturen i fiskbeståndet ska kunna rättas till. Dimensioneringen av 

redskapsfisket omfattar redskapsfiske med tillstånd av Forststyrelsen, inklusive kräftfiske. Det 

kommersiella fisket i tillståndsområdena för fiske med fångstredskap har beaktats i kvoteringen. I 

sammanlagt 65 procent av tillståndsområdena har man varit beredd på kommersiellt fiske i 

kvoterna. Ifall årliga redskapskvoter lämnas oanvända i tillståndsområdena för fiske med 

fångstredskap kan man för att främja vården av fiskevattnen och det kommersiella fisket vid behov 

använda en kvot för kommersiellt fiske och tvärtom.  

 

Fångst- och spöfiskeområdena har tilldelats kvoter som baserar sig på indelningen i Forststyrelsens 

jakt- och fisketjänster (södra och norra).  Tillståndskvoterna baserar sig på tillståndsförsäljningen 

2006–2021, fångstresponsen 2008–2021 och det uppskattade framtida fisket.  

 

I en del av de småskaliga (punktformiga) spöfiskeområdena baserar sig fisket på att man planterar 

ut fisk av metstorlek eller stödplanterar vilda fiskstammar. I kvotbeslutet specificeras de objektvisa 

kvoterna för spösfiske för några älvfiskeobjekt, där fisket huvudsakligen baserar sig på utnyttjande 

av vild laxfisk. Genom objektsvis kvotering för dessa objekt vill man närmare beakta bland annat en 

hållbar användning av vilda, värdefulla laxfiskstammar. Däremot kan en motsvarande objektsvis 



   

  

 

specificering inte anses vara nödvändig för de så kallade plantera-metaobjekten, där fisket i 

huvudsak utnyttjar utplanterad fisk av metstorlek. 

 

Omfattande spöfiskeområden innehåller en stor tillväxtpotential, särskilt när det gäller fiske i större 

och mindre sjöar samt i havsområdet, där det finns fiskarter som är ofullständigt utnyttjade, såsom 

abborre och gädda.  

 

Källor 

 

Eskelinen, P. & Mikkola, J. 2019. Viehekalastus kalatalousalueilla. Forskning i naturresurser och 

bioekonomi 75/2019. Naturresursinstitutet. Helsingfors. 30 s,  

 

Lagrum 

 

Lagen om Forststyrelsen (234/2016), 18 § 

Lag om fiske (379/2015), 1 §, 5 §, 7 §, 8 §, 49 § 

Statsrådets förordning om fiske (1360/2015), 1 §, 2 §, 4 § 

Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen åren 2021–2026 (374/2021), 1 §, 2 §, 

4 § 

 

Ändringssökande 

 

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär hos Norra Finlands 

förvaltningsdomstol såsom därom föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

 

Besvärsanvisning bifogas. 

 

Verkställighet av beslutet 

 

Detta beslut kan verkställas även om det överklagas. Myndighet hos vilken ändring söks kan dock 

förbjuda verkställigheten av beslutet. 

 

Delgivning av beslut 

 

Delgivning av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls framlagt fram till den 27 

januari 2023 på Forststyrelsens centralenhet (Banvägen 11, 01300 Vanda), vid Ivalo kundtjänst 

(Sairaalantie 3 B, 99800 Ivalo), Övre Lapplands naturum Siida (Inarintie 46, 99870 Enare) och 

Fjäll-Lapplands naturum (Peuratie 15, 99400 Enontekis) samt på Forststyrelsens webbplats 

www.eräluvat.fi och webbplatsen www.metsa.fi/sv/. Framläggandet av handlingen kungörs i 

Officiella tidningen samt i följande tidningar: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kainuun 

Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Hufvudstadsbladet. 

 

Jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi 

 

Överinspektör   Olli Urpanen 

http://www.eräluvat.fi-sivuilla/


   

  

 

Bilaga till Forststyrelsens beslut 

 

 

BESVÄRSANVISNING 

(Lagen om Forststyrelsen 21 §) 

 

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom besvär hos 

förvaltningsdomstolen. Besvären skall anföras skriftligen. 

 

Besvärsskriftens innehåll och undertecknande 

 

I besvärsskriften, som riktas till förvaltningsdomstolen, skall uppges: 

 

• den ändringssökandes namn och hemkommun 

• det beslut i vilket ändring söks 

• till vilka delar av beslutet ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på 

vilka ändring yrkas 

• postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kan tillställas den 

ändringssökande. 

 

Om den ändringssökandes talan förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon 

annan person har uppgjort besvären, skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 

denna person.  

 

Den ändringssökande, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

 

Bilagor till besvärsskriften 

 

Till besvärsskriften skall fogas: 

 

• det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 

• delgivningsbevis eller annan utredning över när besvärstiden har börjat 

• de handlingar som den ändringssökande åberopar till stöd för sina yrkanden, om 

dessa inte redan tidigare har inlämnats till myndigheten 

• ombudets fullmakt, om ombudet inte verkar som advokat eller allmänt rättsbiträde. 

 

Besvärstid 

 

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Dagen för delfåendet inräknas inte i 

besvärstiden. 

 

Dagen för delfåendet fastställs på följande sätt: 

 

• om beslutet har överlämnats till vederbörande, dennes ombud eller bud, framgår 

delfåendedagen av datumstämpeln i beslutet 



   

  

 

• om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis framgår delfåendedagen av 

mottagningsbeviset 

• om beslutet har postats som vanligt brev, anses delfåendet ha ägt rum den sjunde 

dagen efter postningsdagen, om annat inte framgår 

• om beslutet delgivits på annat sätt till annan person än mottagaren av beslutet 

(mellanhandsdelgivning), anses mottagaren av beslutet ha delgivits beslutet den 

tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset 

• om beslutet eller kungörelsen om att det finns till påseende har publicerats i officiella 

tidningen eller genom officiell kungörelse på anslagstavla, anses delfåendet ha ägt 

rum den sjunde dagen efter den dag då kungörelsen har publicerats i officiella 

tidningen eller satts upp på anslagstavla. 

 

Inlämnande av besvärsskrift 

 

Besvärsskriften kan lämnas in till förvaltningsdomstolen personligen, sändas med posten som 

betald postförsändelse, fax, E-post eller lämnas in genom ombud eller bud. Postning sker på 

avsändarens eget ansvar. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst 

på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

För att besvären skall kunna upptas till prövning, skall besvärsskriften vara myndigheten till handa 

senast den sista dagen av besvärstiden (30 dagar) före tjänstetidens utgång. Om besvärstidens sista 

dag är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, 

fortsätter besvärstiden ännu följande vardag till tjänstetidens slut. 

 

På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt: 

https://oikeus.fi/sv/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html 

 

Rättegångsavgift 

 

Om de avgifter som tas ut vid förvaltningsdomstol föreskrivs i lagen om domstolsavgifter 

(1455/2015). Närmare upplysningar om avgifterna lämnas av förvaltningsdomstolen. 

 

 

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter 

 

Norra Finlands förvaltningsdomstol 

Adress: Isokatu 4, 90101 Uleåborg 

(PB 189, 90101 ULEÅBORG 

Fax: 029 56 42841 

E-postadress: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 

 

 

 

https://oikeus.fi/sv/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

