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Bilaga till NTM-centralens beslut
BESVÄRSANVISNING
Ändring i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland får sökas skriftligt genom
besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Besvärstid
Besvär ska anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Dagen för delfåendet räknas inte
med.
Dagen för delgivning räknas på följande sätt:
-

-

-

Om beslutet har överlämnats till parten, dennes företrädare eller bud framgår delgivningsdagen av
datumstämpeln i beslutet.
Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis framgår delgivningsdagen av
mottagningsbeviset.
Om beslutet bevisligen har delgivits på elektronisk väg, är delgivningsdagen den dag då parten
eller dennes företrädare har hämtat beslutet från en av myndigheten anvisad server, databas eller
någon annan fil.
Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter
postningsdagen om annat inte framgår.
Ett beslut som delgivits som ett vanligt elektroniskt meddelande anses ha blivit delgivet den tredje
dagen efter att meddelandet sändes om inte något annat visas.
Om beslutet har delgivits på något annat sätt till någon annan person än mottagaren av beslutet
(mellanhandsdelgivning), anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter det datum delgivningseller mottagningsbeviset utvisar.
Om beslutet eller kungörelsen om att det finns till påseende har publicerats i officiella tidningen
eller genom officiell kungörelse på en anslagstavla anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen
efter den dag då kungörelsen har publicerats i officiella tidningen eller satts upp på anslagstavlan.

Besvärsskriftens innehåll och underskrift
I besvärsskriften som riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol ska uppges:
- Ändringssökandens namn och hemkommun.
- Postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan ställas till ändringssökanden.
- Det beslut som ändring söks i.
- till vilka delar och vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas.
Om talan av ändringssökanden förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan
person har uppgjort besvärshandlingarna, ska i besvärsskriften också uppges namn och hemkommun
för denna person.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om
elektronisk kommunikation har det utfärdats särskilda bestämmelser.
Bilagor
Till besvärsskriften ska fogas:
- Det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia.
- Mottagningsbeviset eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat.
- Ombudets fullmakt om inte ombudet är advokat eller offentligt rättsbiträde.
- Handlingar som ändringssökanden anför som stöd för sitt yrkande om dessa inte redan tidigare har
lämnats in till myndigheten.
Att lämna in besvärsskriften
Besvärsskriften kan lämnas in till Helsingfors förvaltningsdomstol av ändringssökanden själv eller
dennes företrädare, per post som betald postförsändelse, per fax eller e-post. Inlämnandet av
besvärsskriften sker på avsändarens ansvar. För att besvärshandlingarna ska kunna upptas till
prövning ska de vara hos myndigheten inom tjänstetid på den 30 dagar långa besvärstidens sista
dag. Om besvärstidens sista dag är helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen
eller midsommaraftonen, fortsätter besvärstiden ännu följande vardag till tjänstetidens slut.
Handläggningsavgift
Av ändringssökanden tas ut en rättegångsavgift på 250 euro enligt lagen om domstolsavgifter
(1455/2015). I lagen om domstolsavgifter finns särskilda bestämmelser om ärenden i vilka avgifter
inte tas ut.
Helsingfors förvaltningsdomstol
Adress
besöksadress
Banbyggarvägen 5
Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
00520 Helsingfors

telefonväxel 029 56 42000
telefax 029 56 42079
e-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
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Lagen om fiske (379/2015) 33

§

Nylands fiskerisamarbetsgrupps tredje möte 27.10.2016
Plats: Nylands NTM-central, Semaforbron 12
Deltagare:
Seppo Hiekkavuo, Karislojo-Sammatti fiskeområde, Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry.
Olli Kilpinen, Karislojo-Sammatti fiskeområde
Jaakko Ojanen, Nummi-Pusula fiskeområde
Kalle Pitkänen, Mäntsälä-Porgnäs fiskeområde
Henrik Lundberg, Ekenäs-Pojo fiskeområde
Paavo Paju, Västra Nylands fiskeområde
Antti Lappalainen, Naturresursinstitutet
Pasi Lempinen, Nylands NTM-central
Ilkka Vesikko, Päijät-Hämeen kalatalouskeskus
Eero Savelainen, Lojo sjö fiskeområde
Marcus Wikström, Finlands Fritidsflskares Centralorganisation rf
Erik Herlevi, Kalastusopaskilta
Satu Estlander, Helsingfors universitet
Jari Raita, Vanda å fiskeområde
Per-Stefan Nyholm, Nylands förbund
Olli Kalliomaa, Porgå å fiskeområde
Gabi Lindholm, Hiidenvesi, Kyrkslätt-Sjundeå och Borgå-Sibbo fiskeområdena
Magnus Lindholm, Östra Nylands fiskeområde
Mikael Lindfors, Finlands Vrkesfiskarförbund r.f.
Christian Linden, Nylands fiskarförbund rf.
Esa Lehtinen, Finlands naturskyddsförbund
Jukka Jormola, Finlands miljöcentral

Mikko Koivurinta, Egentliga Finlands NTM-central, ordförande och sekreterare
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20101 TURKU
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2,20800 TURKU
Puhelinvaihde: 0295 022 500
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1. Mötet öppnades
Mikko Koivurinta öppnade mötet och föreslog att han skulle vara ordförande och sekreterare.
Detta godkändes. Ordföranden gick genom huvudpunkterna 1 promemorian för det föregående mä
tet och man beslöt att godkänna den utan ändringar. Koivurinta änskade deltagarna välkomna och
berättade kort om hur de saker som överenskoms på det föregående mötet har framskridit.
2. Fiskarnas förökningsområden på kartan

—

resultat av VELMU-program

Antti Lappalainen (LUKE) presenterade resultaten av kartläggningar av fiskarnas förökningsområ
den gjorda i sammanhang med VELMU-projekt (Programmet för inventeringen av den marina un
dervattensmiljön) samt VELMU-kartatjänst: http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/
3.

Resultat från smågruppernas sammankomster
Från maj till oktober 2016 har smågrupperna sammankommit totalt 8 gånger. Pä mätet genomgicks
de kartor över nya fiskeriområdesgränser som gjorts på basis av de förslag som framställts p 5amarbetsgruppens tidigare möten och smågruppernas sammankomster. Efter di5kussion konstatera
des att samförstånd gällande huvudlinjer har uppnåtts men att en del avgränsjusteringar i mindre
skala ännu äroklara.

4.

Utarbetande av Nylands fiskerisamarbetsgrupps förslag till NTM-centralen om indelning i fiskeri
områden
Eftersom det är uppenbart, att det är praktiskt taget omöjligt att utarbeta ett för5lag av samarbets
grupp med en fullt detaljerad och exakt karta inom kort, konstaterade ordföranden att samarbets
gruppen lägger fram sitt förslag till indelning i fiskeriområden för NTM-centralen enligt följande:
Samarbetsgruppens förslag till indelninq iflskeriområden för Nyland
O

O

Nör den nya lagen omflske trädde kraft (1.1.2016)fanns 1 Nyland ISfiskeområden: Västra Ny
land, Ekenäs-Pojo, Ingö, Kyrkslätt-Sjundeå, Helsinfors-Esbo, Borgå-Sibbo, Östra Nyland, Lapp
träsk, Borgå 6, Möntsälä-Borgnäs, Vanda 6, Hiiden vesi, Lojo sjö, Karislojo-Sammotti och
Nummi-Pusula.
Samarbetsgruppen föreslår att det grundas 11 fiskeriområden för Nyland p6 så sätt ott:
o Fiskeområdena Lojo sjö, Karislojo-S ammatti, Nummi-Pusula och Hiidevesi gårsomman
och bildar ett nytt flskeriområde.
o Forsby ås område ski!jerfrån Östro Nyland5 fiskeområde och den går samman med
Lappträsk och biidar ett nyttfiskeriområde.
o Mäntsälä-Börgnäs och Borgå åsflskeområdena går samman och biidar ett nyttflskeri
område.
o Androflskeområdena ändras till fiskeriområden 1 regel inom ramarna för de nuvarande
gränserna.
o Via’ grönsändringar/justeringar beaktas iförsta hand de regionala smågruppernas
ståndpunkter. Om man mcm smågrupperna inte varit enhälliga om gränsjusteringarna,
fölfs iförsta hand de gamia gränserna.
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Ärendet diskuterades kort. På ailmän nivå var samarbetsgrupp enhällig men den sistä satsen väckte
diskussion. Om detta var samarbetsgrupp oense (se avvikande meningar nedan).
Ordföranden konstaterade till slut att samarbetsgruppens förslag till indelning i fiskeriområden (33
§ 2 mom. i lagen om fiske) för Nyland överensstämmer med det ovan anförda.
5.

Övriga ärenden
NTM-central meddelar mediemmarna om det finns skäl att hålla det tidigare bestämda mötet den
28.11. NTM-central fortsätter att utarheta fiskeriområdekartorna och skickar dessa till smågrup
perna och andra relevanta aktorer innan den fattar beslut om fiskeriområdesgränser.

Mikko Koivurinta
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SÄNDLISTA

Samarbetsgruppens medlemmar

FÖR KÄNNEDOM

JSM
Andre samarbetsgruppen

Avvikande mening:
-

-

-

-

Marcus Wikström, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Esa Lehtinen, Finlands naturskyddsförbund
Satu Estlander, Helsingfors universitet
Erik Herlevi, Kalastusopaskilta

Den sista satsen i samarbetsgruppens förslag till indelning i fiskeriområden för Nyland bör lyda på följande
sätt:
-

Cm man inom smågrupperna inte varit enhälliga om gränsjusteringarna, följs i första hand vat
tend ragsg rä nse rn a.

