
 
  

 

 

Enligt 29 kap. 5–8 § i strafflagen är det straffbart att lämna den myndighet som beslutar om stöd en oriktig uppgift om en oms-

tändighet som kan påverka möjligheterna att få stöd, stödbeloppet eller stödvillkoren eller att för att få ekonomisk vinning hem-

lighålla en uppgift som påverkar stödet. 

Denna anvisning, som har utarbetats i informationssyfte, beskriver de huvudsakliga villkoren och reglerna för stöd. Anvisningen 

är inget bindande dokument som man kan hänvisa till i ett rättsligt förfarande. 
 

21.6.2016 

ANSÖKNINGSANVISNING 

Hållbart fiske 

 Kompensation för fångstskador orsakade av sälar och skarvar 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014, artikel 40.1.h 

 

 
 

Stöd kan beviljas för  

Skador som sälar och skarvar har orsakat på fångster.   

 

Stöd kan beviljas åt 

Juridiska personer med verksamhetsställe i det operativa 

programmets tillämpningsområde eller fysiska personer 

med rättshandlingsförmåga som är permanent bosatta i det 

operativa programmets tillämpningsområde.  

 

Stödvillkor 

 Stöd kan beviljas fiskare om värdet av den egenfånga-

de fisken i treårsgenomsnitt ligger över momsskyldi-

ghetens nedre gräns (10 000 euro). En sökande som in-

te uppfyller kravet på affärsomsättning kan beviljas 

stöd om sökanden lämnar en genomförbar plan för hur 

kravet uppfylls inom tre år från utbetalningen av stö-

det. Bestämmelser om planens innehåll finns i jord- 

och skogsbruksministeriets förordning om kommersiel-

la fiskare (1349/2015, 2 §).  

 Sökanden har inte gjort sig skyldig till bedrägeri i 

förhållande till EFF eller EHFF. 

 Sökanden har inte fått ett verkställbart beslut om åter-

krav som gäller EFF- och EHFF-fonderna och som är 

obetalt.  

 

Stödbelopp 

Beräkningsgrunden för ersättningen är det kalkylerade 

värdet av fiskarens fångst från kustfisket under föregående 

år. Ersättningen uppgår till 15 procent av fångstens kalky-

lerade värde, vilket bestäms utifrån Naturresursinstitutets 

årliga regionala genomsnittspriser för fisk.   

 

Ersättningen kan uppgå till högst 7 000 euro. Stöd beviljas 

inte om stödets slutliga belopp blir mindre än 1 000 euro.  

 

Vid beräkningen av fångstens värde beaktas inte fångster-

na från trål- eller notfisket.   

 

En fiskare kan få ersättning bara en gång per fiskeår. Fis-

karen kan inte få ersättning två gånger t.ex. i egenskap av 

en självständig yrkesutövare och delägare i ett fiskesam-

manslutning.  

 

 

 

 

 

Ansökan om stöd 

Stöd söks elektroniskt via nättjänsten: 

(https://hyrra.mavi.fi). Stödansökan kan också upprättas på 

det operativa programmets ansökningsblankett. Ansökan 

ska undertecknas och lämnas till Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Egentliga Finland, fiskeritjänster, PB 36, 

00521 HELSINGFORS. Till ansökan ska fogas de han-

dlingar och utredningar som är nödvändiga för att stöd ska 

kunna beviljas. Ersättningen betalas enligt de fångster som 

fiskaren föregående år rapporterat till närings-, trafik- och 

miljöcentralen. Innan stödansökan lämnas in kan sökanden 

be närings-, trafik- och miljöcentralen lämna ut föregående 

års fångstuppgifter och kontrollera att centralen har korrek-

ta uppgifter.  

 

Anvisningar för hur blanketten ska fyllas i 

 som kostnadstyp anges engångsersättning  

 kostnadsspecifikationen eller finansieringsplanen be-

höver inte anges  

 till ansökan ska också fogas bokslut eller skattedeklara-

tioner för de tre föregående räkenskapsperioderna 

 

Utbetalning av stöd 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och 

näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter beta-

lar ut stödet i en post till dem som fått ett positivt beslut. 

Någon särskild ansökan om utbetalning behöver inte läm-

nas in.  

 

Hela stödet eller en del av stödet kan återkrävas om 

 förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av 

stödet inte har uppfyllts 

 stödmottagaren har lämnat sådana felaktiga eller brist-

fälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat be-

viljandet eller utbetalningen av stödet 

 stödmottagaren har vägrat att bistå vid inspektion  

 fångsten är felrapporterad i syfte att få nytta av stödsys-

temet 

 EU-lagstiftningen kräver det 

 

https://hyrra.mavi.fi/

