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Ansökan om tillstånd för kommersiellt fiske till NTM-centralen enligt 13 § i 
lagen om fiske

1. Sökanden fyller i:
1. Sökandens namn 2. FO-nummer eller personbeteckning

3. Utdelningsadress 4. Postnummer och postanstalt

5. Telefon/mobiltelefon 6. E-post

7. Redogör för vilket område (fastighetsregisternummer och/eller kartbilaga) och för vilken tid som tillståndet söks.

8. Redogör för vilka fångstredskap, vilket antal fångstredskap och vilka tidpunkter för fiske som ansökan gäller och ge 
en uppskattning av de eftersträvade fångstmängder och arterna.

9. Redogör för de nuvarande områden där sökanden har rätt att bedriva kommersiellt fiske (fastighetsregisternummer 
och/eller kartbilaga)

Myndigheternas anteckningar

NTM-centralen Dnr
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1. Sökanden fyller i:
10. Redogör för vilka åtgärder som vidtagits för att få tillstånd av fiskerättsinnehavaren och hurdant samarbete som 
idkats med fiskeriområdet.

11. Samtycke till utlämnande av uppgifter
För behandling av denna ansökan har jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralen rätt att ge och få all nödvändig infor-
mation oberoende av de bestämmelser som är bindande för enskilda och som gäller hemlighållande av sökandens affärsverk-
samhet. Rätten att få information gäller särskilt information som finns hos övriga statliga myndigheter samt Naturresursinstitutet 
och rådgivnings- och intresseorganisationer. Rätten gäller också anskaffande av sakkunnigutlåtanden.

12. Undertecknad försäkrar att de uppgifter som har getts i denna ansökan och dess bilagor är riktiga och att 
undertecknad har rätt att på sökandens vägnar underteckna ansökan samt ger sitt samtycke enligt punkt 11 till 
utlämnande och inhämtande av informationen.

Datum Sökandens underskrift/underskrifter

Namnförtydligande

BILAGOR (kryss i rutan)

Bilaga A och B är obligatoriska.
A.  Redogörelse eller intyg över fångstanmälan till Naturresursinstitutet enligt 90 § i lagen om fiske

B.  Beslut om införande i registret över kommersiella fiskare 

C.  Övriga bilagor
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Anvisning för hur man fyller i ansökan

2. Sökandens FO-nummer är obligatoriskt. Om sökanden är registrerad som kommersiell fiskare i grupp 2 och saknar FO-nummer 
är sökandens personbeteckning en obligatorisk uppgift.

7. Av redogörelsen ska framgå vattendrag eller del av vattendrag, kommun och vattenlottens fastighetsregisternummer samt den 
tidsperiod för vilken tillståndet söks. Om det behövs, kan en karta bifogas till ansökan.

8. Av redogörelsen ska framgå: 

1. vilket/vilka fångstredskap som tillståndet söks för och deras antal 

2. de tidpunkter då sökanden har för avsikt att bedriva fisket 

3. de fisk- eller kräftarter som är föremål för fisket samt uppskattningar av de årliga  fångstmängderna för varje art

9. Av redogörelsen ska framgå vattendrag eller del av vattendrag, kommun och vattenlottens fastighetsregisternummer. Om det 
behövs, kan en karta bifogas till ansökan.

10. Av redogörelsen ska framgå vilka åtgärder sökanden har vidtagit för att få tillstånd av fiskerättsinnehavaren. När och på vilket 
sätt har sökanden varit i kontakt med fiskerättsinnehavaren och hurdant beslut har fiskerättsinnehavaren fattat (vid behov delägar-
lagets protokoll eller ett skriftligt meddelande av fiskerättsinnehavaren). Det ska också framgå hurdant samarbete som har idkats 
med fiskeriområdet i syfte att få tillstånd av fiskerättsinnehavaren. 

13 § i lagen om fiske

Regionalt tillstånd att bedriva kommersiellt fiske
I syfte att trygga en uthållig avkastning och ett hållbart nyttjande av fiskresurserna samt genomförandet av planen för nyttjande 
och vård kan närings-, trafik- och miljöcentralen för en viss tid av högst fem år bevilja en kommersiell fiskare tillstånd att bedriva 
kommersiellt fiske, om

1. vattenområdet enligt planen för nyttjande och vård lämpar sig väl för kommersiellt fiske,

2. fiskbeståndens tillstånd i vattenområdet möjliggör nyttjande av dem för kommersiellt fiske,

3. tillståndssökanden inte själv eller med bistånd av fiskeriområdet har nått en överenskommelse med innehavarna 
av fiskerätt om nyttjande av vattenområdet för kommersiellt fiske, och

4. bedrivandet av kommersiellt fiske inte medför betydande olägenhet för strandägarna och innehavarna av stränder i områ-
det eller för annan användning av området.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i tillståndet ange de områden där fiske är tillåtet, de fångstredskap som är tillåtna, de 
fiskarter som får fiskas, de tillåtna tidpunkterna för fiske samt vid behov den största tillåtna fångstmängden. I tillståndet kan det 
dessutom bestämmas hur den kommersiella fiskaren ska rapportera fångsterna.

Tillstånd enligt 1 mom. får inte beviljas, om fiske som sker med stöd av tillståndet skulle medföra en oskälig försvagning av 
fiskerättsinnehavarens möjligheter att nyttja sin fiskerätt eller föranleda en betydande olägenhet av något annat slag.

Närings-, trafik- och miljöcentralens tillståndsbeslut ska iakttas även om det överklagas.
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