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Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2018
Returneras till adressen: NTM-centralen i Egentliga-Finland, Fiskeritjänster, PB 236, 20101 ÅBO eller per epost till adressen: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi senast den 17.11.2017 före klockan 16.15.

Sökandes namn

Sökandes personbeteckning eller FO-nummer

Sökandes kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens personbeteckning

Kontaktpersonens kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 022 500
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 236, 20101 Turku
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
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Trålfiskaren fyller i:
Jag ansöker om aktörsspecifik fiskekvot enligt min nyttjanderätt för år 2018 från följande Finländska
fiskekvoter:
Art
KVOTOMRÅDE

STRÖMMING
HER/30/31
(Bottniska viken)

VASSBUK

HER/3D-R30
(Östersjöns huvudbassäng samt Finska viken)

Jag ansöker om hela kg andelen enligt min promilleandel
(kryss i rutan)
Jag avstår helt från min fiskekvot för år 2017
(kryss i rutan)
Jag avstår delvis från min fiskekvot för år 2017.
Ange procentmängd i heltal
Maximal mängd (kryss i rutan)
Jag är beredd att förutom min
egen andel ta emot kvotandelar
som frigörs av andra aktörer

Ton högst

SPR/3BCD-C
(Östersjön)
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Ryssjefiskaren fyller i:
Jag ansöker om aktörsspecifik fiskekvot enligt min nyttjanderätt för år 2018 från följande Finländska
fiskekvoter:
STRÖMMING

Art
KVOTOMRÅDE

HER/30/31
(Bottniska viken)

HER/3D-R30
(Östersjöns huvudbassäng samt
Finska viken)

Jag ansöker om hela kg andelen enligt min promilleandel
(kryss i rutan)
Jag avstår helt från min fiskekvot för år 2018
(kryss i rutan)
Jag avstår delvis från min fiskekvot för år 2018
Ange procentmängd i heltal
Maximal mängd (kryss i rutan)
Jag är beredd att förutom min
egen andel ta emot kvotandelar
som frigörs av andra aktörer
Ton högst
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Laxfiskaren fyller i:
Jag ansöker om aktörsspecifik fiskekvot enligt min nyttjanderätt för år 2018 från följande Finländska
fiskekvoter:
LAX

Art
KVOTOMRÅDE

SAL/3BCD-F
(Östersjöns huvudbassäng
samt Bottniska viken)

SAL/3D32
(Finska viken)

Jag ansöker om hela
styckandelen enligt min promilleandel (kryss i rutan)
Jag avstår helt från min fiskekvot för år 2018
(kryss i rutan)
Jag avstår delvis från min fiskekvot för år 2018
Ange procentmängd i heltal
Maximal mängd (kryss i rutan)
Jag är beredd att förutom min
egen andel ta emot kvotandelar
som frigörs av andra aktörer
Stycken högst

datum, ort

BILAGOR

Sökandes underteckning samt namnförtydligande

Fullmakter
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BILAGA 1
Om aktören inte själv förvaltar de överförbara fiskekvoterna samt fångstrapporterna i anknytning till
dessa, kan en annan person befullmäktigas att fungera i stället för aktören med olika rättigheter:

Märk vid namnet med numren nedtill vilka kvotområden fullmakten gäller!
1.
2.
3.
4.
5.

STRÖMMING - HER/30/31 (BOTTNISKA VIKEN)
STRÖMMING - HER/3D-R30 (ÖSTERSJÖNS HUVUDBASSÄNG SAMT FINSKA VIKEN)
VASSBUK - SPR/3BCD-C (ÖSTERSJÖN)
LAX - SAL/3BCD-F (ÖSTERSJÖNS HUVUDBASSÄNG SAMT BOTTNISKA VIKEN)
LAX - SAL/3D32 (FINSKA VIKEN)

Befullmäktigad att bläddra i fiskekvoterna:
De befullmäktigades namn:

Befullmäktigades namn, adress, telefonnummer och personbeteckning

Befullmäktigad att överföra och ta emot aktörsvisa fiskekvoter:
De befullmäktigades namn:

Befullmäktigades namn, adress, telefonnummer och personbeteckning

Befullmäktigad att göra fångstanmälningar som gäller de aktörsvisa fiskekvoterna:
De befullmäktigades namn:

Befullmäktigades namn, adress, telefonnummer och personbeteckning
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ANVISNING
NTM-centralen i Egentliga-Finland fattar beslut om de aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2018.
För att göra behandlingen snabbare ber vi er returnera ansökningarna i första hand per e-post.
Då man ansöker om maximimängd består den av:
1. Fiskekvoter som andra aktörer möjligen avstått från.
2. Finska fiskekvoter som eventuellt sparats från år 2017 och flyttats till år 2018.
3. Fiskekvoter som frigörs till följd av att bruksavgiften inte betalats
Aktörsspecifika fiskekvoter som en annan aktör avstått från eller som flyttats från föregående år fördelas mellan sökanden i samma förhållande som de överlåtbara nyttjanderätterna, så att man beaktar
sökandes intresse att ta emot aktörsspecifika fiskekvoter.
Då man ansöker om ton / styck högst:
Sökande meddelar i ton / styck den mängd som han/hon är högst beredd att ta emot.

Underteckning av ansökan:
Ett dokument, om dokumentet inte tidigare skickats till NTM-centralen, som påvisar att undertecknaren har underteckningsrätt bifogas om sökanden är ett företag.

Tilläggsuppgifter ger:
Fiskerimästare Aki Koskinen, tn. 0295 023 025

aki.koskinen@ntm-centralen.fi

Fiskerimästare Lars Sundqvist, tn. 0295 028 628

lars.sundqvist@ntm-centralen.fi

