27.9.2017

Dnr

/5729/2017

ANSÖKAN OM ICKE-ÖVELÅTBAR NYTTJANDERÄTT OCH PÅ
BASEN AV DENNA BEVILJAD AKTÖRSSPECIFIK FISKEKVOT
1. Sökandens namn och kommersiel fiskarens signum

2. Sökandes FO-nummer eller personbeteckning

3. Sökandes adress

4. Telefon

5. E-post adress

JAG ANSÖKER OM ICKE-ÖVERLÅTBAR NYTTJANDERÄTT OCH
AKTÖRSSPECIFIK FISKEKVOT ENLIGT FÖLJANDE:
STRÖMMING
KVOTOMRÅDE

HER/30/31
BOTTNISKA
VIKEN

LAX

HER/3D-R30
ÖSTERSJÖNS
HUVUDBASSÄNG
SAMT FINSKA
VIKEN

SAL/3BCD-F
ÖSTERSJÖNS
HUVUDBASSÄNG
SAMT BOTTNISKA
VIKEN

‰

‰

SAL/3D32
FINSKA VIKEN

MAXIMALMÄNGD
(kryss i rutan)
PROMILL
(max 2 ‰)
Jag ansöker om
aktörsspecifik
fiskekvot på
basen av icke
överlåtbar
nyttjanderätt som
jag eventuellt
beviljas.

‰

‰

27.9.2017

Dnr

/5729/2017

Ort och datum

Sökandes underteckning samt namnförtydligande

Ansökningsblanktterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntmcentralen.fi och per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO

Instruktion
Ansökan är möjligt endast till grupp I komersiell fiskare
"17§ 1048/2016 Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma
fiskeripolitik
Icke-överlåtbara nyttjanderätter för kommersiella fiskare som börjar bedrivakommersiellt fiske
Till en fiskare som avses i 88 § i lagen om fiske och som har registrerats som en sådan kommersiell fiskare i
grupp I som börjar bedriva kommersiellt fiske och som äger ett fiskefartyg som är registrerat för kommersiellt
fiske i havsområdet får närings-, trafik- och miljöcentralen på skriftlig ansökan fördela en sådan icke-överlåtbar
nyttjanderätt för strömmingsfiske eller laxfiske med ryssja som gäller högst fem kalenderår åt gången och som
beviljas per kommersiella fiskare och vars storlek motsvarar högst två promille av den del av Finlands
fiskekvot av strömming eller lax som finns kvar efter fördelningen av de kvotmängder till landskapet Åland som
avses i 12 § och de särskilda fiskekvoter som avses i 18 §.
Av varje Finlands fiskekvot av strömming och lax får icke-överlåtbara nyttjanderätter fördelas sammanlagt till
en andel som högst motsvarar fyra procent av den del av Finlands fiskekvot i fråga som finns kvar efter
fördelningen av den kvotmängd till landskapet Åland som avses i 12 § och den särskilda fiskekvot som avses i
18 §. Om alla de sökande som uppfyller kraven i 1 mom. inte kan beviljas icke-överlåtbara nyttjanderätter till
två promille utan att maximiandelen på fyra procent överskrids, ska av den ännu inte fördelade andelen av
Finlands fiskekvot till de sökande som uppfyller kraven i 1 mom. fördelas lika stora icke-överlåtbara
nyttjanderätter."

Tilläggsuppgifter ger:
Fiskerimästare Aki Koskinen, tn. 0295 023 025 aki.koskinen@ntm-centralen.fi

