
De pelagiska kvoterna och Ålands 
fiske 



Hur bestäms kvoterna?
• Fram till och med år 2016 bedrevs det åländska fisket helt inom ramen för 

Finlands kvoter.
o Varje aktör fick fiska tills landets totala kvot var slut.

• 2017 införde Finland ett system med fartygsvisa överförbara kvoter. Med andra 
ord delade man ut strömmings- och vassbukskvoterna till fiskefartygen.
o Aktörerna fick egna kvoter att hålla sig inom. 

• För att det här skulle vara möjligt krävdes det att de nationella kvoterna först 
delades mellan Åland och övriga Finland.

• De åländska andelarna av de delade kvoterna baserar sig på fiskehistorik från 
åren 2011 – 2015, med vissa justeringar. 



Åland har tillgång till följande andelar 
av Finlands kvoter. 

• 5,8667 % av strömmingen i Bottniska viken, ICES delområden 30 – 31.

• 15,1506 % av strömmingen i Östersjöns centralbassäng och Finska viken, ICES 
delområden 25 – 27, 28.2, 29 och 32.

• 8,6000 % av vassbuken i hela östersjöområdet, ICES delområden 22 – 32.

• 8,3640 % av laxen i Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken, ICES 
delområden 22 – 31.



ICES delområden

• Områdena 30 och 31 utgör 
Bottniska viken.

• Områdena 25 -27, 28 
(förutom Rigabukten) och 
29 utgör Östersjöns 
centralbassäng och 32 är 
Finska viken.

• Hela östersjömrådet utgörs 
av delområdena 22 – 32.
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Hur har utvecklingen varit 
från och med år 2017?

• Har Åland fiskat över sina 
tillåtna kvoter under åren 2017 
– 2020?

• Svaret är NEJ!

• I och med att det i Finland 
infördes fartygsvisa 
överförbara kvoter har det 
varit möjligt för fiskebolagen, 
även åländska, att köpa in 
kvoter från andra aktörer.
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Vem fiskar den åländska 
strömmingen?

• De åländska strömmingskvoterna är inte uppdelade på aktörerna.

• Merparten, så gott som 100 % fiskas med trål.

• Landskapsregeringen reserverar varje år en tillräcklig mängd för det småskaliga 
fisket.

• Det småskaliga strömmingsfiskets omfattning under perioden har varierat mellan 
8.000 och 30.000 kg. 


