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1315/2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på vissa havsområden år 

2015

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 §
2 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripo-
litiken (1188/2014):

1 §
På grund av att den med rådets förordning (EU) nr 1221/2014 för Finland fastställda

vassbukskvoten fyllts förbjuds trålfiske efter vassbuk och strömming för finskregistrerade
fiskefartyg på följande havsområden: 

1) havsområdet på Bottenhavet som avgränsas av en linje dragen från en punkt på Fin-
lands fastlandskust på latitud 61°30′N rakt åt väster till longitud 20°00´E, därifrån rakt åt
söder till en punkt på latitud 61°00′N, därifrån rakt åt väster till longitud 19°00´E, därifrån
rakt åt söder till en punkt på latitud 60°30′N, därifrån rakt åt öster till Finlands fastlands-
kust på Hakkeenpääs udde och därifrån längs Finlands fastlandskust norrut till utgångs-
punkten (fångstrutor 41, 42, 45, 46 och 47),

2) havsområdet på Ålands hav som avgränsas mellan latituderna 59°47′N och 60°30′N,
och är på ett avstånd av fyra sjömil från Finlands och Sveriges baslinjer (områdena inom
fångstrutor 48, 49 och 58), och

3) havsområdet på Finska viken (ICES delområde 32) innanför baslinjen.

2 §
Vassbuk och strömming som fiskats med trål inom de områden som avses i 1§ innan

ikraftträdandet av denna förordning får bevaras ombord på fartyget, lastas om, flyttas,
transporteras och landas till och med den 15 november 2015.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 13 november 2015 och gäller till och med den 31

december 2015.

Helsingfors den 12 november 2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Fiskeriråd Risto Lampinen


