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Den avgörande: Justitieombudsman Lauri Lehtimaja
Föredragande: Äldre justitieombudsmannasekreterare Mirja Tamminen

SVAR PÅ KLAGOMÅL I ETT ÄRENDE SOM GÄLLER FISKEFÖRBUD
1
KLAGOMÅL
I Ert 4.6.1998 daterade klagomål till riksdagens justitieombudsman kritiserar Ni fiskerichef A vid
Nylands arbetskrafts- och näringscentrals fiskeenhet för hans förfarande i samband med ett ärende
som gällde handredskapsfiskeförbud.
Nylands arbetskrafts- och näringscentral utfärdade 20.10.1997 på Er ansökan ett i 11 § lagen om
fiske avsett förbud mot handredskapsfiske på det område som Ni äger i Ingå kommun. Enligt
beslutet är förbudet i kraft 1.4 - 30.9 åren 1998 - 2002. A har emellertid 12.5.1998 lämnat ett
meddelande på Er telefonsvarare om att beslutet inte gäller.
Ni berättar att Ni 15.5.1998 per telefon kontaktade A. Ni fick då veta att Nylands Fritidsfiskaredistrikt rf i mars 1998 hade anfört besvär över beslutet till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Ni
fick inte veta på vilken grund föreningen hade besvärsrätt ännu i mars månad. A tillställde Er inte
heller på begäran någon kopia av besvärsskriften.
--2
UTREDNING
Med anledning av Er skrivelse har jag bett A om en utredning samt Nylands arbetskrafts- och
näringscentrals landsbygdsavdelning om ett utlåtande.
I Er 14.12.1998 daterade tilläggsskrivelse kommenterar Ni A:s utredning.
3
AVGÖRANDE
3.1
Delgivningen av beslutet
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd ansåg att Nylands Fritidsfiskaredistrikt rf:s besvär över det
av Nylands arbetskrafts- och näringscentral fattade handredskapsfiskeförbudet hade inkommit till
nämnden inom den utsatta tiden. Besvärstiden hade inte löpt ut eftersom det 20.10.1997 fattade
beslutet inte hade delgivits genom offentlig delgivning på Ingå kommuns officiella anslagstavla.

Beslutet hade inte heller delgivits den nämnda föreningen genom enskild delgivning. Besvärsnämnden förkastade sedermera föreningens besvär 23.7.1998 medan Ert klagomål var anhängigt.
Som min ståndpunkt får jag anföra följande.
Genom det i enlighet med 11 § 2 mom. lagen om fiske utfärdade förbudet mot handredskapsfiske
begränsades den allmänna fiskerätt som avses i 8 § 1 mom. lagen om fiske. Eftersom alla parter
i ärendet inte var kända borde beslutet ha delgivits genom sådan offentlig delgivning som avses i
11 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden. Jag anser att delgivningen av beslutet var bristfällig.
A uppger i den utredning som han tillsänt mig att beslut om förbud mot handredskapsfiske numera
delges också genom offentlig delgivning, så att de kungörs på vederbörande kommuns anslagstavla. Av denna anledning nöjer jag mig med att uppmärksamma fiskeenheten vid Nylands
arbetskrafts- och näringscentral på det korrekta förfarandet vid delgivning av fiskeförbud av detta
slag.
3.2
Utlämnandet av besvärsskriften
Enligt vad A uppgett per telefon hade han haft den uppfattningen att landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd hade sänt besvärsskriften till Er. Han kunde emellertid inte längre erinra sig exakt
vad som blev sagt under telefonsamtalet 15.5.1998.
Det är inte möjligt att i efterhand utreda alla detaljer i ärendet, eftersom begäran om att få besvärsskriften framställdes muntligt. Med stöd av den tillbudsstående utredningen kan det emellertid inte
påvisas att A förfarit på det sätt lagstridigt som Ni påstår.
Jag konstaterar emellertid att Ni naturligtvis hade rätt att få ta del av Nylands Fritidsfiskaredistrikts
besvärsskrift. Enligt min mening hade Ni kunnat be om att få besvärsskriften av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, eftersom besvären var riktade till denna och vid den aktuella tidpunkten
fortfarande var anhängiga hos denna. Det ankom också på besvärsnämnden att avgöra om Ni
skulle höras med anledning av besvären. Enligt min mening fanns det inte heller någonting som
hindrade att fiskeenheten hade givit Er en kopia av besvärsskriften, om den hade tillgång till en
sådan.
--4
ÅTGÄRDER
Min uppfattning om den bristfälliga delgivningen av beslutet om förbudet mot handredskapsfiske,
som framgår av punkt 3.1, meddelar jag fiskeenheten vid Nylands arbetskrafts- och näringscentral
för kännedom genom att sända den en kopia av detta svar. Samtidigt uppmärksammar jag
arbetskrafts- och näringscentralen på det korrekta sättet att delge sådana fiskeförbud.
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