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1349/2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om kommersiella fiskare

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 87 §
2 mom., 88 § 5 mom. och 90 § 3 mom. i lagen om fiske (379/2015):

1 §

Registreringsansökan

En skriftlig ansökan om registrering som kommersiell fiskare lämnas till närings-, tra-
fik- och miljöcentralen. Ansökan ska på behörigt sätt vara undertecknad av den sökande
och innehålla följande uppgifter om den aktör som bedriver kommersiell fiskeverksamhet:

1) namn, personbeteckning, företags- eller organisationsnummer,
2) modersmål,
3) hemort eller bosättningsort,
4) adress och annan kontaktinformation, för juridisk person även företrädarens namn

och kontaktinformation,
5) bedriver aktören kommersiellt fiske till havs eller i inlandsvatten, 
6) i vilken av de grupper som avses i 88 § 1 mom. i lagen om fiske (379/2015) vill ak-

tören registreras, och
7) längden på den ansökta registreringsperioden, om den är kortare än tre år.
Om aktören vill registreras i grupp I för kommersiella fiskare, ska till ansökan bifogas

utdrag ur fastställda bokslut eller med bokslut jämförbara handlingar som visar omsätt-
ningen av försäljningen av fångst som aktören själv fångat och som fångats för aktörens
räkning eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fångst under de tre senaste räken-
skapsperioderna, eller vid behov den plan som avses i 88 § 2 mom. 2 punkten i lagen om
fiske.

2 §

Plan

I den plan som avses i 88 § 2 mom. 2 punkten i lagen om fiske ska det redogöras för
typen och omfattningen av den planerade fiske- och bearbetningsverksamheten. Av pla-
nen ska det framgå hur många personer som deltar i fiske- och bearbetningsverksamheten,
med hurdant fiskefartyg och vilken typ av fångstredskap fiskeverksamheten bedrivs samt
aktörens rättigheter och tillstånd att bedriva fiskeverksamhet inom det avsedda fiskeom-
rådet. I fråga om bearbetningsverksamheten ska det redogöras för i hurdana lokaler och
med hurdana redskap bearbetningen sker. Planen ska också innehålla en redogörelse för
hur fångsten eller de bearbetade fiskeriprodukterna av den säljs och en beräkning av den
pågående och de tre påföljande räkenskapsperiodernas uppskattade omsättning.
1



1349/2015  
En aktör som när denna förordning träder i kraft har varit bokföringsskyldig en så kort
tid att det inte finns behövliga uppgifter om omsättningen att visa för tre på varandra föl-
jande räkenskapsperioder, ska till planen bifoga utdrag ur fastställda bokslut eller med
bokslut jämförbara handlingar som visar omsättningen per räkenskapsperiod av försälj-
ningen av fångst som aktören själv fångat och som fångats för aktörens räkning eller av
bearbetade fiskeriprodukter av sådan fångst under den period som aktören har varit bok-
föringsskyldig. 

3 §

Beslut om registrering

I beslutet om registrering fastställs från vilken tidpunkt aktören är registrerad som kom-
mersiell fiskare, när registreringens giltighet upphör och i vilken grupp av kommersiella
fiskare aktören har placerats. De ovannämnda uppgifterna finns också i det intyg som av-
ses i 89 § 1 mom. i lagen om fiske.

Aktören registreras i grupp II för kommersiella fiskare, om det av de uppgifter om om-
sättningen som aktören lämnat in inte framgår om det villkor som föreskrivs i 88 § 2 mom.
1 punkten i lagen om fiske och som gäller omsättningen uppfylls, eller om den plan som
avses i 88 § 2 mom. 2 punkten i lagen om fiske och som aktören lämnat in inte godkänns.
Om det av de uppgifter som den sökande har lämnat in framgår att någon av de senaste tre
räkenskapsperioderna har varit kortare eller längre än 12 månader, betraktas som räken-
skapsperiodens omsättning det belopp som fås när räkenskapsperiodens omsättning mul-
tipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar.
Som månader räknas hela månader. 

4 §

Anmälning av de fångster som fås i inlandsvatten

I den fiskeloggbok som avses i 90 § 1 mom. i lagen om fiske antecknas fångstens vikt
i kilo per fiskedag, fiskart och fångstredskap samt det område där fiske bedrivits, så att vat-
tenområdet med angivelse av älv, sjö och, i fråga om stora sjöar, fjärd framgår. Kräftfångst
antecknas styckevis. Fångstens vikt i kilo per fiskart och fångstredskap får uppskattas. I
fråga om fångstredskap antecknas antalet och storleken för fångstredskap och fångsttiden.
Den kommersiella fiskaren ska utifrån de uppgifter som har antecknats i fiskeloggboken
upprätta en fångstdeklaration på en blankett som fastställts av Naturresursinstitutet för sin
fångst under föregående år specificerat enligt varje kalendermånad och lämna in deklara-
tionen till Naturresursinstitutet före utgången av februari.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 23 november 2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman Orian Bondestam
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Bilaga
Översättning till nordsamiska

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus 
gávppálaš bivdiin 

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde mearriduvvo guolástanlága 
(379/2015) 87 §:a 2 momeantta, 88 §:a 5 momeantta ja 90 §:a 3 momeantta vuođul: 

1 § 

Sisačálihanohcamuš 

Gávppálaš bivdin sisačáliheapmi ohccojuvvo ELY-guovddážis čálalaččat. Ohcamuša galgá 
ohcci ieš vuolláičállit áššáigullevaš vuogi mielde ja das galget leat mielde gávppálaš bivdodo-
aibmis čuovvovaš dieđut: 

1) namma ja persovdna-, fitnodat- dahje searvvušdovddaldat;
2) eatnigiella;
3) ruovttu- dahje ássanbáiki;
4) čujuhus- ja eará oktavuođadieđut, juridihkalaš persovnnas maiddái ovddasteaddji namma

ja oktavuođadieđut;  
5) bargágo doaibmi gávppálaš bivdduin mearas vai sisčáziin;
6) goabbái guolástanlága (379/2015) 88 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon joavkkuin doaibmi

háliida iežas sisačálihit; ja 
7) ohcanvuloš registrerenáiggi guhkkodat, jos dat lea vuollel golbma jagi.
Jos doaibmi háliida sisačálihit iežas gávppálaš bivdiid jovkui I, de ohcamuššii galgá laktit

váldosiid nannejuvvon ruhtadoalloloahpahemiin dahje daid vástideaddji áššegirjjiin, main 
bohtet ovdan dieđut doaibmi iežas bivdin ja sutnje bivdojuvvon sállaša dahje das ovddos-
dikšojuvvon guolástanbuktagiid vuovdimis čoggon gávpejorus golmma maŋimuš ruhtadoallo-
bajis. Dárbbu mielde galgá laktit guolástanlága 88 §:a 2 momeantta 2 čuoggás oaivvilduvvon 
plána.  

2 § 

Plána 

Guolástanlága 88 §:a 2 momeantta 2 čuoggás oaivvilduvvon plánas galgá čilget plánejuvvon 
bivdo- ja ovddosdikšundoaimma iešlági ja viidodaga. Plánas galgá čielgat, gallis oassálastet 
bivdo- dahje ovddosdikšundoibmii, makkár bivdofatnasiin ja makkár bivdosiin bivdojuvvo 
jurddašuvvon bivdoguovllus. Dasa lassin galget čilgejuvvot doaibmi vuoigatvuođat ja lobit 
bivdit jurddašuvvon bivdoguovllus. Ovddosdikšundoaimma hárrái čilgejuvvo, makkár lanjain 
ovddosdikšun dáhpáhuvvá ja makkár bargoneavvut das adnojuvvojit. Plánas galgá leat mielde 
maiddái čilgehus das, mo sálaš dahje das ovddosdikšojuvvon guolástanbuktagat vuvdojuvvo-
jit, ja rehketárvvoštallan vássi ja golmma čuovvovaš ruhtadoallobaji árvvoštallon gávpejorus.  

Doaibmi, guhte lea leamaš ruhtadoallogeatnegas dán ásahusa fápmui boađedettiin dan mađe 
oanehis áiggi ahte ii sáhte čájehit iežas doaimmas dárbbašlaš dieđuid gávpejorus golmma 
maŋimuš ruhtadoallobajis, laktá plánii váldosiid nannejuvvon ruhtadoalloloahpahemiin dahje 
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daid vástideaddji áššegirjjiin. Dain čielgá dasto doaibmi iežas bivdin dahje sutnje bivdojuvvon 
sállaša ja das ovddosdikšojuvvon guolástanbuktagiid vuovdimis čoggon gávpejorru dan áig-
gis, mas son lea leamaš ruhtadoallogeatnegas.  
 

3 § 

Mearrádus sisačáliheamis 

Sisačálihanmearrádusas nannejuvvo, man áigemeari rájes doaibmi lea sisačálihuvvon 
gávppálaš bivdin, goas sisačáliheami gustonáigi nohká ja goappá gávppálaš bivdiid jovkui do-
aibmi lea biddjojuvvon. Ovdalis namuhuvvon dieđut leat maiddái guolástanlága 89 §:a 1 mo-
meanttas oaivvilduvvon duođaštusas. 

Doaibmi sisačálihuvvo gávppálaš bivdiid jovkui II, jos su doaimmahan gávpejorrodieđuin ii 
čielgga ahte guolástanlága 88 §:a 2 momeantta 1 čuoggás mearriduvvon gávpejorroeaktu ol-
lašuvvá. Ná meannuduvvo maiddái dalle, jos su doaimmahan, guolástanlága 88 §:a 2 mo-
meantta 2 čuoggás oaivvilduvvon plána ii dohkkehuvvo. Jos ohcci doaimmahan dieđuin čielgá 
ahte maŋimuš golmma ruhtadoallobajis muhtun lea leat oanehet dahje guhkit go 12 mánotbaji, 
de guoskevaš ruhtadoallobaji gávpejorrun adnojuvvo dat mearri, mii fidnejuvvo go ruhtadoal-
lobaji gávpejorru gerdojuvvo loguin 12 ja juhkkojuvvo ruhtadoallobaji mánotbajiid meriin. 
Mánotbadjin lohkkojuvvojit dievas mánotbajit.  
 

4 § 

Sisčáziin bivdojuvvon sállašiid almmuheapmi 

Guolástanlága 90 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon bivdobeaivegirjái merkejuvvojit bivdo-
juvvon sállašiid kilomearit bivdobeivviid, guollešlájaid ja bivdosiid mielde sihke bivdoguovlu 
nu, ahte das čielgá čáhceguovlu joga, jávrri ja stuorra jávrriin jarkŋa dárkilvuođain. 
Reabbásálaš merkejuvvo stuhkaid mielde. Sierra bivdosiin fidnejuvvon sállašiid kilomeriid 
sáhttá árvvoštallat guollešlájaid mielde. Bivdosiin merkejuvvojit bivdosiid mearri, sturrodat ja 
bivdoáigi. Gávppálaš bivdi dahká bivdobeaivegirjái merkejuvvon dieđuid vuođul kaleand-
darmánuid mielde Luondduriggodatguovddáža nannen skoviin sálašalmmuhusa ovddit jagi 
sállašisttis ja doaimmaha dan guovvamánu loahpa rádjai Luondduriggodatguovddážii.  
 

5 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui ođđajagemánu 1 beaivve 2016. 
 
Helssegis skábmamánu 23 beaivve 2015 

 
 

Eanadoallo- ja birasministtar Kimmo Tiilikainen 
 
 

Ráđđádalli virgeolmmoš Orian Bondestam 
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