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Bästa kustfiskare 

ELEKTRONISKA RAPORTERINGSSYSTEMET FÖR UNDER 10M 

LÅNGA BÅTAR SAMTA ANNAN VIKTIG INFORMATION  

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I DE ELEKTRONISKA ANMÄLNINGARNA 
OCH RETURNERANDE AV ANMÄLNINGARNA 

OBS! I fortsättningen lämnas anmälningarna in endast för de måna-
der då fiske utövats. 
 
I elektroniska kustfiskeanmälningen anmäler fiskaren endast fångster som är fiskade med un-
der 10 m lång båt eller under isen. Anmälan skall vara gjord och sparad senast på fisket föl-
jande månads 20 dag.  
 

OBS ! Inloggningen/identifierings-tjänsten till elektroniska 
fångstanmälningssystemet ändras under våren 2017, dvs. VE-

TUMA identifieringen tas ur bruk och istället kommer ett nytt inloggningssystem 
(ELU2-identifiering), som baserar sig på befintliga uppgifter i registret och använda-
rens egen epost-adress.  
Säkerställ er att er epost-adress är levererad till NTM-centralen i god tid före änd-
ringen. (vi informerar ännu skilt under våren via servicen/tjänsten till användarna). 
 

VEM SKA ANMÄLA SINA FÅNGSTER PÅ KUSTFISKEBLAN-

KETTEN? 

 
1. Alla fångster anmäls av personen som har underskriftsrätt för fartyget. 

a. fartygets licensinnehavare har automatisk underskriftsrätt för sina fartyg som 
är under 10 m långa. 

b. om någon annan använder fartyget skall licensinnehavaren meddela det till 
Egentliga Finlands NTM-central. 

 
2. Alla fångster anmäls fartygsvist för licensinnehavarens räkning 

a. för att fångsterna skall kunna anmälas i systemet skall licensinnehavaren an-
mäla sig som kommersiell fiskare.  

b. fartyget kan ha fler licensinnehavare. 
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3. Om fartyget har fler personer som anmäler fångsterna (personer med underskriftsrätt)  
 anmäls endast den mängd som undertecknaren själv fiskat.  

 

- Lax-, tors-, strömmings- och vassbuksfångsterna anmäls inom 48 timmar på en separat 
lossningsanmälan för under 10 m långa kustfiskefartyg.  

o Strömmings- och vassbuksfångster som är under 50 kg/dag kan ändå anmälas 
på kustfiskejournalen månatligen. 
 

AKTÖRSSPECIFIKA KVOTER 

Från början av år 2017 övergick strömmings-, vassbuks- och laxfisket till ett aktörsspecifikt 
kvotsystem. 

Aktörsspecifik fiskekvot 

Närings-, trafik- och miljöcentralen delar årligen på basen av de överlåtbara nyttjanderät-
terna* (se nedtill) ut de årliga strömmings-, vassbuks- och laxkvoterna.  Fiskarna ansöker om 
de aktörsspecifika fiskekvoterna vilka är från och med början av år 2017 en förutsättning för 
fiske av de ifrågavarande arterna. Aktörsspecifika fiskekvoter kan överföras på annan 
kommersiell fiskare som uppfyller villkoren i lagen. Kvoter kan således köpas/erhållas av 
en annan kommersiell fiskare som har aktörsspecifika fiskekvoter. NTM-centralen fastställer 
varje överföring.  

Ur tabellen ser ni till vilket fiske aktörsspecifik fiskekvot behövs: 

Art (redskap) Över 2000 kg/år Under 2000 kg/år 

strömming (ryssja) Kvot Ingen kvot 

strömming (trål) Kvot Kvot 

strömming (nät) Ingen kvot Ingen kvot 

vassbuk (trål) Kvot Kvot 

vassbuk (nät) Ingen kvot Ingen kvot 

 

För lax behövs alltid aktörsspecifik fiskekvot 

 
Anmälning av aktörsspecifik fiskekvot på fångstanmälningen. 
 

I instruktionen för ifyllandet av lossningsanmälan och kustfiskejournalen beskrivs hur anmä-

lan av den aktörsspecifika fiskekvoten sker. Läs alltså instruktionen noggrannt på adres-

sen (https://fangstanmalan.mmm.fi) 

*Överlåtbar nyttjanderätt 

Jord-och skogsbruksministeriet har i december delat ut de överlåtbara nyttjanderätterna för 
strömming och vassbuk åt kommersiella fiskare som äger fiskefartyg. Nyttjanderätterna är i 
kraft 10 år och fördelas ut i första hand på basen av fångsterna från 2011-2015. Ansöknings-
förfarandet gällande överlåtbara nyttjanderätter för lax öppnades. Fiskare som har laxfiske-
historia från år 2011-2015 har fått ett brev i ärendet från jord- och skogsbruksministeriet. Den 
överlåtbara nyttjanderätten anger i promille hur mycket innehavaren har rätt att fiska ur den 

https://fangstanmalan.mmm.fi/


specifika årliga Finska fiskekvoten. Nyttjanderätten kan överföras tex. genom försäljning på 
en annan fiskare som uppfyller villkoren. NTM-centralen fastställer var och en överföring årli-
gen före beviljandet av följande års kvoter. 

 

FÅNGSTERNA FRÅN ÅR 2016 
Bifogat era kustfiskefångster från år 2016. Kontrollera att mängderna stämmer överens med 
de mängder ni anmält. 

Returnering av anmälningarna: 

 

Fångsterna kan anmälas elektroniskt på adressen 

https://fangstanmalan.mmm.fi  

(inträde har beviljats åt samtliga personer som har underskriftsrätt på ett eller fler fartyg som 

är under 10 m långt och vars licensinnehavare är anmäld som kommersiell fiskare).  

 
 

Tilläggsuppgifter:

 
 
Åbo 
Ari Suominen  0295 022 671 
Aki Koskinen  0295 023 025 
Veera Salmi  0295 022 541 

 
Vasa 
Lars Sundqvist 0295 028 628 
Markus Leppikorpi 0295 028 590 

 
 
Helsingfors 
Petri Savola  0295 021 460 
Markku Nousiainen 0295 020 988 

 
 
De elektroniska anmälningarna 
Jari Hakala  0295 028 554 
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Bästa kommersiella fiskare 

 

Vi skickar ut frågeformuläret i April-Maj 2017 till de valda fiskare, enligt det statistiska 

utdraget.  I blanketten anges vilka intäkter som ni fått från fisket under 2016 och vilka 

kostnader som är relaterade till utövandet av fiskeverksamheten. Enkäten kan returne-

ras i svarskuvertet som skickas  i samband med enkäten eller via elektroniska enkäten 

som publiceras på Jord-och Skogsbruksministeriets elektroniska fångstanmälningssy-

stem: 

https://fangsanmalan.mmm.fi. 

 

Lönsamheten inom kommersiellt fiske följs upp med hjälp av uppgifter som fås från fis-

karnas bokföring. Uppgifter om det kommersiella fiskets lönsamhet används bland an-

nat för uppföljning och utveckling av den nationella fiskeripolitiken och EU:s gemen-

samma fiskeripolitik. Statistik som uppgörs av uppgifterna kan utnyttjas förutom av för-

valtningen även av bland annat fiskeriföretagare, forskning och intressebevakning. 

 

De uppgifter som inlämnas behandlas med absolut konfidentialitet, och uppgifter berö-

rande enskilda företag överlämnas aldrig utanför LUKE (Naturresursinstitutet). EU-lag-

stiftningen förpliktar Finland att samla in detaljerad information om fiskerinäringen som 

stöd för EU:s gemensamma fiskeripolitik.  

 

Bestämmelser om fiskerinäringens EU-uppgiftsinsamlingsprogram finns i EG-förord-

ningen nr 199/2008. Detaljerade bestämmelser finns i Kommissionens förordning (EG) 

Nr 665/2008 och Kommissionens beslut nr 2010/93/EU.  

 

Uppgifter för hela Finland om lönsamheten inom kustfisket publiceras i Naturresursinsti-

tutets webbtjänst Ekonomidoktorn.  

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalatalouden-kan

 nattavuus/ 

 

Ni hittar mer information på webbplatsen: 

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalatalouden-kan

 nattavuus/ 

 

Forskarna Heidi Pokki och Joonas Valve på Luke svarar på frågor om informationsin-

samlingen (tfn 029 532 6000).  

 

Du kan även kontakta oss per e-post: kala-riistatilastot@luke.fi 

 

Tack för samarbetet 

Naturresursinstitutet    
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https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalatalouden-kannattavuus/
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalatalouden-kannattavuus/
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalatalouden-kannattavuus/


Ladugårdsbågen 9 

PB 2, 00791 Helsingfors 

 

Telefon 029 532 6000 

FO-signum 0244629-2  

 


