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Sökande av ändring i beslut av fiskeriområden

• Ändringssökande 14:125 § ” Sökande av ändring i beslut av fiskeriområden”.Grundprincipen är rätten
att söka ändring.

• Lag om rättegång i förvaltningsärenden 2:6 § ” Förvaltningsbesluts överklagbarhet”

• Ett beslut som endast gäller beredning eller verkställighet av ett ärende får inte överklagas genom besvär. En 
förvaltningsintern order om att utföra ett uppdrag eller vidta någon annan åtgärd får inte heller överklagas genom besvär.

• Fiskeriområden ska göra upp ett förslag till plan för nyttjande och vård men Närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner 
planen för nyttjande och vård.

• Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset 19.8.2021 ja 14.2.2022. Hallinto-oikeus katsoi, että kalatalousalueen alueen päätös 
koskien käyttö- ja hoitosuunnitelman ehdotuksen vahvistamisesta on luonteeltaan asian valmistelua koskeva päätös.

• Vasta ELY-keskuksen hyväksymä käyttö- ja hoitosuunnitelma valituskelpoinen päätös, koska vasta se 
päättää asian käsittelyn koskien käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.

• Oikea ratkaisu on se, että kalatalousalueen kokous jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

• Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävänä valitus ja valituslupahakemus koskien asiaa.

• Emme vielä tiedä, mikä lopputulos.

• Täytäntöönpanokieltoa ei kuitenkaan ole annettu.



Hur man grundar beslut i 
fiskeriområden
▪ Lag om fiske

▪ Lag om fiske 1 §:

▪ Syftet med denna lag 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.

▪ Regeringens proposition:

▪ ”FN:s avtal om fiskbestånd anger principer för bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande 
fiskbestånd och fastställer att sådana åtgärder ska baseras på en försiktighetsansats och bästa 
tillgängligavetenskapliga fakta”

▪ ” Strävan är att genom lagen skapa en ram inom vilken de gemensamma fiskresurserna kan utnyttjas på ett hållbart 
sätt. En ledande tanke i lagen är att fisket ska regleras på ett övergripande sätt och att regleringen ska basera sig på 
bästa tillgängliga forskningsrön och uppföljningsdata.”

▪ ”Planeringsprocessen ska vara involverande, gå nerifrån uppåt, och planerna ska grunda sig på bästa tillgängliga 
kunskap”

▪ Stort roll när man bedömer t.ex. på vilka områden som lämpar sig väl för kommersiellt fiske och fisketurism.



Förberedning gällande tvistemål

▪ Rättsskyddsförsäkring.

▪ Lättare att hitta jurist.

▪ 10 000 euroa – 15 000 euroa, mindre kan inte rekommenderas.

▪ Om man förlorar rättegången, måste man i det mesta fall ändå betala.

▪ Hur man skall ställa sig till.

▪ Man måste vara färdig att göra kompromisser.

▪ En jurist rekommenderas i alla fall som grundsprincip.

▪ I fall det är frågan om en sak som är i förvaltningsdomstol så kan man i vissa fall klara sig utan jurist
(prosessuellt så har man en mindre chans att göra misstag, för att domstolen ”hjälper till”). 



Kommande lagändrigar

▪ Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för allmänt 
understöd till fiskeriområdena 2023-2027

▪ Inga ändringar föreslås.

▪ Av det allmänna understödet fördelas 1) 75 procent som grunddel, 2) 20 procent som tilläggsdel som grundar sig på 
vattenarealen, 3) 5 procent som tilläggsdel som grundar sig på den totala arealen. Om ett fiskeriområde helt eller 
delvis finns på en tvåspråkig kommuns område eller på det samiska området, betalas till fiskeriområdet ett 
språktillägg på 1 000 euro för varje ytterligare språk.

▪ Lag om fiske
▪ 62a §. Varje 16 år fylld utövare av fritidsfiske ska göra en fångstanmälan om fångad fisk, om det behövs för att 

planera och ordna en hållbar användning och vård av arten eller stammen i fråga eller för att säkerställa en naturlig 
livscykel. Fångstanmälan ska lämnas till Naturresursinstitutet. Fångstanmälan ska också göras för tillbakasläppt fisk.

▪ Den som ordnar en tillställning inom fisketurismen kan med avvikelse från 1 mom. anmäla kundens eller kundgruppens 
fångst per fiskeresa. 



Kommande lagändrigar

▪ Lag om fiske

▪ 90 §. Kommersiella fiskare är skyldiga att journalföra det fiske de bedriver annanstans än på havsområdet och att 
minst en gång per kalenderår till närings-, trafik- och miljöcentralen anmäla de fångster de har fångat eller de 
fångster som har fångats för deras räkning enligt fiskart, fångstområden samt de fångstredskap som använts vid fisket 
och den tid de använts för fångst.

▪ 99 §. En fiskeövervakare som avses i 1 mom. 5 punkten är dock inte behörig att övervaka efterlevnaden av Europeiska 
unionens lagstiftning om den gemensamma fiskeripolitiken som gäller kommersiellt fiske (men nog fritidsfiske) eller 
av den nationella lagstiftning som genomför den.

▪ 118 §. Fiskeförseelse. 12) åsidosätter den skyldighet att göra anmälan om bifångst som föreskrivs i 62 § eller den 
skyldighet att rapportera fångstuppgifter i fritidsfiske som föreskrivs i 62 a § eller den skyldighet att rapportera 
fångstuppgifter som föreskrivs i en fiskestadga eller i 7 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de 
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag.

▪ Fiskevårdsavgift
▪ Nu: 45 euro för ett kalenderår, 15 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn.

▪ 1.1.2023 ->: 47 euro för ett kalenderår, 16 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn
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