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UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING
OM BEGRÄNSNING AV TRÅLFISKET EFTER
STRÖMMING OCH VASSBUK TILL ETT
KVOTOMRÅDE UNDER EN FISKERESA

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att man genom statsrådets förordning skulle
begränsa trålfisket efter strömming och vassbuk så att fiske under en fiskeresa endast
skulle få ske i ett kvotområde.
Genom en sådan reglering skulle man förhindra eventuell manipulering av fångstrapportering där fångsten eller delar av den felaktigt rapporteras i annat kvotområde
än var den fiskats.
Enligt statistik skulle det under perioden 2017 - 2019 förekommit 125 sådana fiskeresor där trålfartygen bytt fiskeområde och där dylik felrapportering skulle ha varit
möjlig. Vid inspektioner har man dock endast påträffat ett fall där fiskeaktören
rapporterat en betydligt större fångstmängd än den faktiska fångsten, vilket skulle
medföra bättre fiskemöjligheter vid byte av kvotområde.
Enligt förslaget skulle åtgärden förhindra felrapportering och därmed eventuell
snedvridande konkurrensfördelar mellan fartyg med kvoter inom båda kvotområdena
och fartyg med kvot i bara ett kvotområde. För fiskets del skulle regleringen utgöra
ytterligare en begränsning.
Landskapsregeringen konstaterar att förslaget skulle medföra negativa effekter för de
trålfartyg som har kvoter i båda kvotområdena men som landar sin fångst hos en och
samma uppköpare. Förslaget riskerar att medföra betydande bränslekostnader och
tidsåtgång om man tvingas föra iland sin fångst för att kunna byta kvotområde.
Möjligheten till byte av kvotområde är mycket viktig för de åländska trålbåtarna,
vilka har tillgång till kvot i båda kvotområdena. Eftersom Åland ligger på gränsen
mellan de olika områdena är det naturligt att fisket bedrivs i bägge under samma
fiskeresa.
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Landskapsregeringen konstaterar dock att förslaget utgör en nationell reglering och
sålunda inte direkt berör åländska trålfartyg emedan landskapet har behörighet i
fiskefrågor.
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