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Coronapandemin -
Back to normal, eller?

▪ Alla undantagslagar angående stämmor 
på distans har upphört gälla.

▪ Det har skett förändringar i 
föreningslagen.
▪ möjligt att hålla möten helt och hållet på 

distans, utan fysisk mötesplats, om denna 
möjlighet finns inskrivet i stadgarna.

▪ Hybridmöten får man hålla utan att det finns 
inskrivet i stadgarna.

▪ Kolla om era stadgar behöver 
uppdateras.

▪ Anvisningar och modeller för stadgar 
finns på ahven.net > fiskeriområden 



Kriget i Ukraina slår
hårt mot fiskesektorn

▪ Foder- och gödseltillgång

▪ Höga energipriser

▪ Stopp på export

▪ Laxpriserna nått sin topp och börjat 
komma neråt – fiskkonsumtionen minskat 
drastisk

▪ Jobb kring försörjningsberedskap

www.merijakalatalous.fi

Tapio Gustafsson



Coronan gav uppsving i fisketillstånds-
försäljningen som nu börjat plana ut och
sjunka igen

Indexjustering 2023 

årsavgift 45 € → 47 €

veckoavgift 15 € → 16 €

fiskeguider 100 € → 105 €

OBS! Indexjusteringen täcker 

på inga vis inflationen



Fiskerihushållningens budget 2023

▪ Baserar sig på fiskevårdsavgifterna 2021

▪ Cirka 1,5 miljoner euro mindre pengar att fördela år 2023 (- 13 %) 

▪ För fiskeriområdena och vattenägarna är det ändå bara fråga om några procent



Riksdagsval 2023

▪ Nästa riksdagsval hålls den 2.4.2023

▪ Centralförbundet har utarbetat egna
riksdagsvalsmål som vi jobbar för:
▪ Programmet för främjande av 

inhemsk fisk bör få fortsättning

▪ Reform av lag om samfälligheter och
stöd för sammanslagning av 
delägarlag

▪ Även 65 år fyllda ska betala
fiskevårdsavgift eller åldersgränsen
höjas till 70 år



Förlängd fredningstid för ål

▪ Framöver fredad 11 månader om året. Fiske 
tillåtet endast i juli.

▪ Möjligheten att ansöka om undantagstillstånd 
för fiske i enlighet med lag om fiske 47 §.

▪ Kom ihåg skyddsvärdet 3 510 euro.

▪ Vattenägarnas intresse att framöver finansiera 
utsättningar kommer högst antagligen vara 
obetydligt.

▪ Finansieringen av de utsättningar som finns 
listade i den nationella ålförvaltningsplanen
kommer framöver att vara beroende av 
offentlig finansiering.

Tapio Gustafsson Malin Lönnroth



▪ Lagändring på remiss om att fritidsfiskare ska göra 
fångstanmälan för en del vandringsfiskar: lax, 
insjölax, öring, ål och röding i Vuoksens 
vattendrag 

▪ Avsikten bättre kvalitet på informationen om 
fiskbestånden och bättre data för beslutsfattande

▪ Via appen OmaKala

▪ Förslaget på remiss fram till 14.10.2022.

Oma Kala och anmälningsplikt
för fritidsfisket

Tapio Gustafsson



Nya kuststrategi utarbetas
(Miljöministeriet)

▪ Utreda hur man kan främja
kustbefolkningens och naturens
välmående och samexistens samt hur
man svara på utmaningar kring
hållbarhet.

▪ År 2006 uppgjordes strategin ”Hållbart på
kusten”. Efter det har en 
havsområdesplan för kusten godkänts
2020.

▪ Utgångsläget för strategin är de 
framtidsskenarion som utarbetats i 
samband med havsområdesplaneringen. 

▪ Strategin ska stå klar i början av 2023. 
CFF kommer att delta i arbetet. Tapio Gustafsson



▪ På ahven.net finns en mängd matnyttig 
information. Bland de senaste;
▪ Handbok för god förvaltning i fiskeriområdena
▪ Undantagstillstånd för ål
▪ Arrendeavtal för kommersiellt fiske

▪ Vi har gjort upp anvisning för tryggande av 
fiskeriområdets verksamhet i fall av oförutsedda 
händelser. Hör av er om ni inte fått det!

Kolla in våra modellblanketter och
annat material på ahven.net!



Vi söker efter nya kolleger

▪ Jurist Elias Rauhala övergår som
jurist till NTM-centralen i Lappland i 
oktober.

▪ Förbundschef Risto Vesa gåri pension
2023

Malin Lönnroth



Kommande evenemang

▪ Fiskeövervakningskurserna fortsätter på
våren – kom ihåg att vi har en nätkurs!

▪ Landsomfattande
fiskeriområdesdagarna på M/S Gabriella
28-30.3.2023



Håll dig uppdaterad!
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