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Sändlista dnr 22-2022 

 Kustbevakningen 

 Jordbruksverket 

 Naturvårdsverket 

 Regelrådet 

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 Länsstyrelsen i Hallands län 

 Länsstyrelsen i Skåne län 

 Sveriges Fiskares Producentorganisation 

 Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation  

 Sveriges Kust- och Insjöfiskares Organisation 

 Världsnaturfonden WWF  

 Naturskyddsföreningen 

 Carapax Marine Group AB  

 Biltema Sweden AB 

 Jula AB 

 Håll Sverige Rent  
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Konsekvensutredning dnr 22-2022 

A. Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Det finns i dagsläget inte något krav i svensk fiskelagstiftning på att burar (tinor) ska vara 

försedda med en teknisk lösning som gör att redskapet öppnas om det går förlorat, så att mål- 

eller bifångstarter kan ta sig ut ur redskapet. 

Merparten av de burar som fiskar efter hummer och krabbtaska sätts över strukturellt varierade 

och hårda bottnar. Betydande mängder av de satta redskapen går förlorade antingen genom att 

de fastnar i strukturer på botten eller genom att linorna till redskapens välen kapas på ett eller 

annat sätt. 

De föreslagna reglerna gällande rymningshål monterad med bomullstråd syftar till att motverka så 

kallat spökfiske och dessa införs av fiskevårdande skäl.  

Då den tillåtna perioden för hummerfiske sedan ett par år tillbaka har kortats, föreslås Havs- och 

vattenmyndigheten att den tillåtna perioden för sumpning harmoniseras med fiskeperioden. För 

att underlätta fiskerikontroll föreslår HaV också att hummer som utvecklat yttre rom i sumpen 

omedelbart ska återutsättas. Att det inte är tillåtet att fiska hummer med yttre rom framgår redan 

av 3 kap. 2 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och 

Östersjön. 

Veckan innan hummerpremiären finns sedan tidigare vissa begränsningar gällande vilka redskap 

som är tillåtna under denna period. För att underlätta för det yrkesmässiga fisket efter krabbtaska 

föreslår HaV att fisket med bur efter krabbtaska ska vara undantaget denna regel på djupare 

vatten än 30 meter på samma sätt som fisket efter havskräfta med bur. 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon 

reglering inte kommer till stånd  

Alternativet till förslagen är att inte göra någonting alls.  

Om reglering om rymningshål genom användandet av bomullstråd inte införs så kommer 

borttappade redskap att fortsätta spökfiska, vilket kan påverka återuppbyggnaden av fisk- och 

skaldjursbestånden på ett fortsatt negativt sätt.  
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Om inte sumpningsreglerna ändras kommer det fortsatt vara svårt för fiskerikontrollen att bedöma 

om en rombärande hummer i sumpen är lagligt fångad.  

Om inte förändringarna gällande redskapsundantag under förbudsperioden innan 

hummerpremiären ändras kommer det småskaliga kustfisket med bur efter krabbtaska fortsatt 

vara förbjudet under en viktig fiskeperiod och dessutom ha fortsatta kostnader för transport 

mellan fiskeplatser och upplastningsplatser i land och tillbaka. 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Vid svenska västkusten sker ett omfattande yrkes- och fritidsfiske efter hummer. Hummer kan i 

regel fiskas yrkesmässigt av alla licensierade yrkesfiskare. De senaste åren har dock vissa nya 

licenser begränsats till att inte inkludera hummerfiske. Yrkesfiskare ska rapportera sina fångster 

till Havs- och vattenmyndigheten. Av denna rapportering framgår att 235 båtar har haft 

hummerfångster under 2021 till en total landning av 35 ton, varav 120 båtar står för närmare 

80 % av yrkesfiskets fångster. Yrkesfisket efter krabbtaska med bur under 2021 bedrevs av 

68 båtar och dessa redovisade en fångst om 210 ton krabbtaska. För fritidsfisket är det inte lika 

enkelt att ta fram exakta siffror då det inte finns krav på rapportering. Undersökningar från SLU 

Aqua pekar på att antalet burar (tinor) som används ligger i storleksordningen 50 000. En 

fritidsfiskare får använda högst sex burar. I det fall alla fritidsfiskare använder sex burar innebär 

det att cirka 8 000 personer fritidsfiskar hummer. Det är i stor utsträckning samma personer som 

fiskar krabbtaska som hummer, något färre som fiskar efter havskräfta. En fritidsfiskare kan 

maximalt behöva installera eller modifiera rymningsöppningar med hjälp av bomullstråd i sex 

stycket krabburar, sex stycken havskräftburar och sex hummerburar. Det är dock vanligt att 

samma burar används till olika syften, så den faktiska siffran på redskap att modifiera är sannolikt 

betydligt lägre.  

Vad gäller sumpning av hummer berörs samma kategorier som ovan även om långt ifrån alla 

varken fiskar eller sumpar hummer längre än några veckor efter premiären. Normalt konsumeras 

eller säljs hummern innan årsskiftet.  

När det gäller lättnader från redskapsförbud innan hummerpremiären berörs de ovan nämna 

yrkesfiskarna som fiskar efter krabbtaska med bur. 

4. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 

jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen  

Tiden det tar att montera in rymningshål med bomullstråd i burar beror på redskapets utformning 

men bör normalt understiga en timme. De flesta burar som används idag har redan öppningsbara 

gavlar och behöver därför endast förses med bomullstråd i fästanordningen, vilket beräknas ta 

endast några minuter. Kostnaden för bomullstråd beräknas understiga 10 kr per bur. De flesta 

nytillverkade burar som säljs på marknaden har redan bomullstråd monterad. Bomullstråd 

behöver monteras ny inför varje säsong och kan komma att behöva bytas maximalt 3-4 ggr om 

man som privatperson fiskar havskräfta och eller krabbtaska under ett helt kalenderår.  

Ändrad tid för sumpning av hummer beräknas inte innebära några kostnadsmässiga 

konsekvenser. Bestämmelsen om att hummer i sump med yttre rom omedelbart ska återutsättas, 

kan i något enstaka fall innebära att en lagligt fångad hummer ska återutsättas. Detta bedöms 

dock vara mycket ovanligt.    
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Förlaget om att yrkesmässigt fiske med krabburar ska vara tillåtet på större djup än 30 meter 

innebär minskade kostnader för resor och arbetstid. Detta varierar i det enskilda fallet beroende 

på hur långt från hemmahamn fisket pågår samt hur många burar som används. 

5. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 

Havs- och vattenmyndigheten har enligt 2 kap. 7 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket 

och fiskerinäringen bemyndigande att meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande 

som bl.a. förbjuder eller begränsar fisket med avseende på vilken fisk som får fångas, 

användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och fiske inom vissa områden eller 

för vissa ändamål. 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som 

följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Den gemensamma fiskeripolitiken omfattar åtgärder för bevarande och förvaltning av levande 

marina akvatiska resurser och föreskrifterna överensstämmer med de mål som anges i artikel 2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den 

gemensamma fiskeripolitiken. Enligt artikel 19 samma förordning får en medlemsstat genom 

nationella beslut komplettera och stärka den gemensamma fiskeripolitiken. 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande 

och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Bestämmelsen föreslås träda i kraft snarast möjligt så att den som behöver modifiera sina 

redskap har gott om tid på sig att göra detta. Dock krävs en anmälningsprocedur enligt 

anmälningsdirektivet ([EU] 2015/1535), om minst tre månader, varför HaV beräknar att 

föreskrifterna kan träda i kraft senast den 26 augusti 2022, dvs. en månad före fiskestarten 2022. 

Bestämmelsen kommer att kungöras i vanlig ordning och utöver detta kommer information ges 

via Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas hemsidor samt genom 

pressmeddelande. 

B. Kommuner och landsting 

Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller landsting.  

C. Företag 

Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för yrkesfiskets arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Förslaget innebär inte heller några ökade kostnader för 

yrkesfisket, utan istället ger det yrkesfisket en möjlighet att fiska efter krabbtaska under en viktig 

fiskeperiod samt få minskade kostnader för transport mellan fiskeplatser och upplastningsplatser i 

land och tillbaka.  
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D. Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Något tidigt samråd har inte skett eftersom HaV inte bedömt att det funnit något sådant behov. 

Framgent kommer samråd hållas kring vilken tjocklek på bomullstråd som skulle kunna vara 

aktuellt vid kommersiellt fiske efter krabbtaska och havskräfta.  

E. Kontaktperson 

Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

 

För eventuella frågor kontakta:  

Martin Karlsson, martin.karlsson@havochvatten.se, tfn. 010-698 62 42 
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Remiss 

 

Havs- och vatt enmyndigheten  

Adress: Box 11 930, 404 39 Göteborg 

Besök och lev erans: Gull bergs Str andgata 15, 411 04 GÖTEBORG 
Telefon: 010-698 60 00 

Fax: 010- 698 61 11 
Email: havochvatten@havochvatten.se 

Hemsida: www.havochvatten.se  

Bankg iro: 199- 6669 
Organisationsnummer: 202100-6420 

 Datum 2022-04-19 Dnr  00022-2022 

Handläggare 

Martin Karlsson 

Fiskeregleringsenheten 

martin.karlsson@havochvatten.se 

Enligt sändlista 

Remiss om ändrade bestämmelser för fiske med bur (tina) samt 

sumpning av hummer 

Hantering 

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter 

och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels krav på rymningshål och nedbrytbara 

bomullstrådar i burar för att reducera risken att redskapen fortsätter fiska om dessa förloras, dels 

ändrade bestämmelser om sumpning av hummer och tillåtna redskap under redskapsförbudet 

innan hummerpremiären.  

Förslaget föreslås träda i kraft den 26 augusti 2022. 

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 juni 2022. 

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till 

havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer 

i e-postmeddelandets ärendemening. 

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer 

på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Du hittar mer information om hur 

HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på Havs- och vatten 

myndighetens webbsida 

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Martin Karlsson.  

 

Martin Karlsson, 010-6986242, Martin.Karlsson@havochvatten.se  

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Mats Svensson efter föredragning av utredaren 

Martin Karlsson. I den slutliga handläggningen av ärendet har även verksjuristen Catarina 

Pernheim medverkat. 

 

Mats Svensson 

Martin Karlsson 
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Bakgrund och syfte 

De flesta nytillverkade burar (tinor) som säljs på den svenska marknaden har redan idag någon 

form av åtgärd som gör att redskapet är säkrat från att spökfiska om redskapet går förlorat. Det 

finns dock inte något krav i svensk fiskelagstiftning på att burar ska vara försedda med en teknisk 

lösning som gör att redskapet öppnas om det går förlorat, så att mål- eller bifångstarter kan ta sig 

ut ur redskapet. 

Merparten av de burar som fiskar efter hummer och krabbtaska sätts över strukturellt varierade 

och hårda bottnar. Betydande mängder av de satta redskapen går förlorade antingen genom att 

de fastnar i strukturer på botten eller att linorna till redskapens välen kapas på ett eller annat sätt. 

Exakt hur många tinor som förloras varje år i Sverige är svårt att med säkerhet bestämma. 

Enkätstudier från Norge gör dock gällande att det där sätts ca 240 000 hummertinor årligen och 

av dessa förloras ca 14 500 tinor i havet. Det innebär att sex procent av alla tinor förloras. Studier 

i Norge visar också på att av tio moderna tinor som bärgas av dykare i städinsatser, finns i 

sådana förlorade redskap i snitt 20 krabbtaskor, en hummer och tre fiskar. Tidigare 

undersökningar i Sverige har påvisat att det förloras mellan 3 000 till 5 000 hummertinor årligen, 

men att den siffran, med avseende på de relativt nyligen införda begränsningar om antalet tillåtna 

tinor, rimligen bör justeras ner något. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför på uppdrag 

av Havs- och vattenmyndigheten årligen räkning av välen/kulor under hummerfiskets första tio 

dagar. 2021 var den totala uppräkningen att det fiskades med drygt 54 000 hummertinor från 

norra Halland till norska gränsen. Vid en addering, i enlighet med norska studier, av en 

sexprocentig risk att förlora ett redskap så summerar det till att ca 3 200 hummertinor årligen går 

förlorade i Sverige.    

Många yrkes- och fritidsfiskare har på eget initiativ börjat använda bomullstråd för att minska 

effekten av så kallat spökfiske om redskapen förloras. Med spökfiske menas vanligtvis de 

ekologiska effekter från förlorade fiskeredskap som kan pågå utan att någon tar hand om 

fångsten. En kvarbliven tina agnar sig själv, genom att fångsterna dör och attraherar annan fisk 

eller kräftdjur, och fångsterna blir ofta kumulativa. Fram till 1980-talet och en bit in på 90-talet var 

de flesta hummertinor tillverkade av trä. De sista årtiondena har trätinor blivit allt mer sällsynta 

och är ersatta av tinor av stålram med plastnät. Utvecklingen har medfört att en förlorad tina kan 

spökfiska under en betydligt längre tid än tidigare.  

För att motverka riskerna med att borttappade eller förlorade redskap fortsätter fånga fisk och 

kräftdjur, utan möjlighet att själva ta sig ur redskapen, föreslår Havs- och vattenmyndigheten att 

burar (tinor) som används av fritidsfiskare alltid ska vara försedda med minst ett rymningshål om 

minst 15 cm i diameter i samtliga fångstkammare som öppnas med hjälp av en högst 3 mm tjock 

bomullstråd som vid förlust bryts ned betydligt snabbare än redskapets övriga material. Det 

samma gäller för burar som används för fiske efter hummer av yrkesfiskare och de som bedriver 

så kallat safarifiske, dvs. fritidsfisketurismbaserad verksamhet som bedrivs med stöd av dispens 

från tillåtna redskapsmängder. Undantaget från förslaget är burfiske efter snäckor och 

kommersiellt fiske med burar efter krabbtaska och havskräfta med stöd av fiskelicens.  

Utöver åtgärder för att minska spökfiske föreslår HaV också ändrade bestämmelser vad gäller 

sumpning av hummer samt tillåtna redskap under redskapsförbudet innan hummerpremiären 

enligt förslag nedan:  
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Krav på rymningshål i burar (tinor) monterad med bomullstråd 

Rymningshål i burar ska hållas stängda genom användning av biologiskt nedbrytbar bomullstråd/ 

spökfisketråd av naturmaterial som uppfyller följande krav: 

 Bomullstråden får inte vara tjockare än 3 mm i diameter.  

 Tråden ska vara obehandlad och utan kärna. 

 Tråden ska fästas enkelt och inte i flera varv. 

 I samtliga fångstkammare ska finnas minst ett rymningshål. Hålet ska vara så utformat att 

en cylinder eller rör om 15 cm i diameter kan tas igenom hålet 

Utöver flyktöppningarnas storlek och antal finns det inte några exakta regler om hur en bur (tina) 

får se ut. Det är därför upp till redskapets användare att själv avgöra hur den exakta utformningen 

ska göras och att utformningen är förenlig med syftet med bestämmelserna. En bomullstråd på 

tre mm bryts ner efter fyra månader (i havsvatten) och om redskapet förlorats ska efter denna tid 

en öppning göras tillgänglig för fisk och kräftdjur att ta sig ut genom. För moderna så kallade 

skottetinor, med öppningsbara gavlar, fästs lämpligen spökfisketråden i gaveln och sedan kroken 

i en enkel ögla av denna bomullstråd. Gaveln, som öppnar sig efter cirka 4 månader när 

bomullstråden brutits ned, fungerar då som rymningshål.  

Vill man inte använda gaveln som rymningshål, utan istället öppna upp ett hål på annat ställe, ska 

detta göras på så vis att man kan föra igenom en cylinder/rör om minst 15 cm i diameter i 

rymningshålet. Det samma gäller tinor av trä eller plast eller tinor som saknar öppningsbara 

gavlar. Dessa lösningar görs i nederkant av buren, men inte i botten, och i samtliga 

fångstkammare.  

Det förekommer idag att fiskare fäster t.ex. buntband i burens öppningsbara del för att kunna se 

om redskapet blivit vittjat av någon annan. Om buren är utformad på sådant sätt att den 

öppningsbara gaveln eller liknande också används som rymningshål kommer detta 

fortsättningsvis inte vara tillåtet eftersom det motverkar syftet med bestämmelsen. Detta kommer 

tydliggöras i den befintliga bestämmelsen (1 kap. 10 § i FIFS 2004:36) om att åtgärder inte får 

vidtas som motverkar syftet med införda redskapsbestämmelser. 

Ändrade bestämmelser för sumpning av hummer  

År 2017 beslöt Havs- och vattenmyndigheten att korta ner den tillåtna fiskeperioden för fisket 

efter hummer. Startdatum för hummerfisket sker första måndagen efter 20 september och tidigare 

var det tillåtet att fiske fram till 31 april. Sista tillåtna datum för hummerfiske är nu 31 december 

för yrkesfiskare och 30 november för fritidsfiskare. Däremot ändrades inte bestämmelserna för 

hur länge hummer får hållas i sump och det har därför fortsatt varit tillåtet att hålla hummer i sump 

fram till den 10 maj. Eftersom tillåten fiskeperiod har kortats bör även bestämmelsen kring 

sumpning ändras. HaV föreslår därför att hummer ska få hållas i sump fram till den 10 januari.  

I sällsynta fall kan en hummer som är fångad utveckla yttre rom under tiden den hålls i sump. 

Detta medför problem för fiskerikontroll då det vid en kontroll av sumpen är mycket svårt att 

avgöra om det är en lovligt fångad hummer som har utvecklat rom i sumpen eller en olovligt 

fångad romhona. HaV föreslår därför att hummer som utvecklat yttre rom i sumpen omedelbart 

ska återutsättas.  
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Undantag från redskapsförbud före hummerpremiär 

Sedan tidigare finns ett förbud, från norra Halland och upp till gränsen mot Norge, att använda 

nät, ryssjor och burar veckan innan hummerfisket blir tillåtet. Anledningen till detta är dels att det 

inte ska vara möjligt att sätta ut redskap på bra hummerfiskeplatser för att ”reservera” sådana 

ställen innan premiären, dels att denna vecka ska kunna användas för att plocka upp redskap 

som förlorats. 

Från huvudregeln finns vissa undantag. Förbudet gäller inte vid fiske med sillgarn, makrillgarn och 

hajgarn samt fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 meter. Då fisket efter haj 

numera är förbjudet bör hajgarnen tas bort från undantagen. Förbuden mot att fiska med burar 

påverkar framför allt det yrkesmässiga fisket efter krabbtaska. Detta fiske bedrivs året runt och 

burarna tas normalt aldrig i land. Förbudet innebär inte bara att en veckas fiske går förlorat utan 

också ett stort arbete med att ta i land, förvara och sätta ut dessa redskap. HaV har dock tidigare 

gjort bedömningen att denna begränsning är nödvändig. Men då det i vattenområden med större 

djup än 30 meter redan sker ett omfattande fiske efter havskräfta med burar föreslår HaV att det 

under förbudsperioden veckan innan hummerpremiären ska vara tillåtet med ett yrkesmässigt 

fiske med burar (tinor) efter krabbtaska på större djup än 30 meter.  
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Havs- och vattenmyndighetens föreslagna föreskriftsändringar med 

motivering 

Föreskrifter som berörs 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Bemyndigande 

2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 

Ikraftträdande 

Föreskriften föreslås träda i kraft senast den 26 augusti 2022. Föreskrifterna är anmälda enligt 

anmälningsdirektivet och kan inte träda i kraft innan anmälningsproceduren är avslutat, vilket 

normalt tar tre månader.  

1 kap. 10 §  

Hantering av redskap 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Vid fiske får inte vidtas åtgärder som på 

något sätt motverkar ändamålet med 

bestämmelser i dessa föreskrifter om minsta 

tillåten maskstorlek, artsorterande rist, 

flyktöppningar eller annan anordning för 

selektering av undermålig fisk. 

Vid fiske får inte vidtas åtgärder som på 

något sätt motverkar ändamålet med 

bestämmelser i dessa föreskrifter om minsta 

tillåten maskstorlek, artsorterande rist, 

flyktöppningar eller annan anordning för 

selektering av undermålig fisk.  

Inte heller får åtgärder vidtas som på något 

sätt motverkar ändamålet med bestämmelser 

om rymningshål eller annan anordning för 

begränsning av fångstmöjligheter. 

 

Motivering 

I syfte att tydliggöra att det inte är tillåtet att vidta åtgärder som gör att burens rymningshål inte 

fungerar på tänkt sätt, föreslår HaV att den nuvarande bestämmelse som reglerar hanteringen av 

redskap utökas med en hänvisning till rymningshål. 
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3 kap. 6 a § - ny föreskrift 

Åtgärder för att förhindra spökfiske (Ny rubrik) 

Föreslagen lydelse: 

För att motverka spökfiske ska alla burar (tinor) vara försedda med minst ett rymningshål 

placerat i nederkant av varje fångstkammare. Rymningshålet ska vara utformat så att en 

cylinder eller rör om minst 15 cm i diameter kan föras igenom hålet. Rymningshålet ska hållas 

stängt med hjälp av en högst 3 mm i diameter tjock enkel obehandlad bomullstråd utan kärna.  

Kravet på rymningshål gäller inte 

1. vid fiske efter snäckor med bur, eller 

2. de som fiskar med stöd av fiskelicens efter krabbtaska och havskräfta. 

Motivering 

För att förhindra att borttappade eller förlorade redskap fortsätter fånga fisk och kräftdjur föreslår 

HaV att det införs en bestämmelse som tydliggör hur en bur ska vara utformad för att motverka 

sådant spökfiske.  

Hav föreslår dock att bestämmelsen inte ska gälla för de som fiskar efter snäckor med bur samt 

vid yrkesfiske med burar efter krabbtaska och havskräfta. Beträffande fiske efter snäckor med 

bur, är dessa burar redan försedda med så stor öppning att buren inte riskerar att spökfiska om 

det går förlorat. Till skillnad från begränsningar om maximalt 40 burar per fartyg för kommersiellt 

fiske efter hummer, har en yrkesfiskare möjlighet att fiska med obegränsat antal krabbtinor och 

fiskar oftast med dessa i länk, dvs. med många redskap sammankopplade på rad. Bedömningen 

är därför att det är betydligt enklare för en yrkesfiskare att dragga upp eventuella redskap. Det 

samma gäller yrkesmässigt fiske efter havskräfta, som också använder en större mängd redskap 

sammankopplade i länk. Krabb- och havskräftfisket är till skillnad från hummerfisket tillåtet året 

runt och det finns därför oftast inte något tillfälle när redskapen tas iland och kan modifieras med 

varken rymningshål eller byte av bomullstråd under pågående säsong. En tre mm bomullstråd är 

fullt nedbruten efter tre till fyra månader i havsvatten och det betyder att man kan behöva förnya 

bomullstråden många gånger under pågående fiske eftersom detta sker över hela året, HaV:s 

sammanvägda bedömning är därför att initialt undanta dessa redskap. Men att myndigheten i 

samråd framöver diskuterar lämplighet i vilken tjocklek på bomullstråd som kan vara 

tillfredställande avvägd mellan merarbete för brukaren och av hänsyn till ökad överlevnad för de 

fiskar och skaldjur som riskerar att fastna i förlorade redskap.   

3 kap. 9 §  

Sumpning av hummer 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Hummer får under tiden fr.o.m. den 10 maj 

till den första måndagen efter den 20 

september kl. 07.00 inte hållas i någon form 

av sumpnings-anordning. 

Hummer får inte hållas i någon form av 

sumpningsanordning fr.o.m. den 10 januari 

till den första måndagen efter den 20 

september kl. 07.00.  
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Hummer som utvecklat yttre rom i 

sumpningsanordningen ska omedelbart 

återutsättas.   

Motivering 

Av 3 kap. 2 § i FIFS 2004:36 framgår att det är förbjudet att fiska hummer med yttre rom. I 

sällsynta fall kan en hummer utveckla yttre rom under tiden den hålls i sump. För att underlätta 

kontrollen av om det är en lovligt fångad hummer som har utvecklat rom i sumpen eller en olovligt 

fångad romhona, föreslår HaV att det införs en bestämmelse med innebörden att en hummer som 

utvecklat yttre rom i sumpen omedelbart ska återutsättas.  

3 kap. 18 §  

Övriga fångstbegränsningar 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Vid fiske av nedan angivna arter, med de 

redskap och i de områden som anges, får en 

fiskare maximalt per kalenderdygn behålla 

det antal fiskar som framgår av tabellen. 

Art Område Redskap Tillåtna 
fångst-
mängder 

Torsk, kolja 
och 
lyrtorsk 
(bleka) 

Brofjorden 
innanför en 
rät linje från 
58 20,07 N 
till 11 22,62 
O. 

Alla 
redskap 
utom nät 

Tre fiskar 
av den 
samman-
lagda 
fångsten av 
torsk, kolja 
och lyrtorsk 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

Vid fiske av nedan angivna arter, med de 

redskap och i de områden som anges, får en 

fiskare maximalt per kalenderdygn behålla 

det antal fiskar som framgår av tabellen. 

Art Område Redskap Tillåtna 
fångst-
mängder 

Torsk, kolja 
och 
lyrtorsk 
(bleka) 

Brofjorden 
innanför en 
rät linje från 
58 20,07 N, 
11 22,62 O 
(SV Grötö) 
till 
58 19,53 N, 
11 24,17 O 
(Skalhamn) 

Alla 
redskap 
utom nät 

Tre fiskar 
av den 
samman-
lagda 
fångsten av 
torsk, kolja 
och lyrtorsk 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

Motivering 

Denna ändring är av redaktionell karaktär. Genom HVMFS 2019:11 samlade HaV alla 

bestämmelser om bag-limits i en enda ny paragraf, 3 kap. 18 §.  Bl.a. flyttades den dåvarande 

regeln om bag-limit för torsk, kolja och lyrtorsk i Brofjorden från 4 kap. 16 § till den nya 

bestämmelsen, men den sydöstra punkten vid Brofjordens gräns föll då oavsiktligt bort. 

Myndigheten har nu uppmärksammat detta och har därför för avsikt att korrigera felet i samband 

med de föreslagna föreskriftsändringarna. 
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4 kap. 9 §  

Redskapsförbud före hummerpremiären 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Från och med kl. 07.00 måndagen före 

första tillåtna dagen att fiska hummer och 

fram till kl. 07.00 den första tillåtna dagen att 

fiska hummer, är det förbjudet att fiska med 

nät, ryssjor och tinor inom följande 

kustvattenområde i Skagerrak och Kattegatt: 

Från gränsen mot Norge till en linje längs 

latituden 57 12,65 N samt från 

kustvattenområdets gräns till norra udden av 

ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning, 

i position 57 12,65 N, 12 06,72 O, och vidare 

till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i 

position 57 12,90 N, 12 08,26 O.  

Förbudet i första stycket gäller inte vid fiske 

med sillgarn, makrillgarn och hajgarn samt 

fiske med tinor efter havskräfta på större djup 

än 30 meter. 

Från och med kl. 07.00 måndagen före den 

första tillåtna dagen att fiska hummer och 

fram till kl. 07.00 den första tillåtna dagen att 

fiska hummer, är det förbjudet att fiska med 

nät, ryssjor och burar inom följande 

kustvattenområde i Skagerrak och Kattegatt: 

Från gränsen mot Norge till en linje längs 

latituden 57 12,650 N samt från 

kustvattenområdets gräns till norra udden av 

ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning, 

i position 57 12,650 N, 12 06,720 O, och 

vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik 

(Kevik) i position 57 12,901 N, 12 08,267 O.  

Redskapsförbudet gäller inte 

1. vid fiske med sillgarn, makrillgarn och 

fiske med bur efter havskräfta på större djup 

än 30 meter, eller  

2. för de som med stöd av fiskelicens fiskar 

med bur efter krabbtaska på större djup än 

30 meter.  

 

Motivering 

I första stycket föreslås redaktionella ändringar som innebär att koordinaterna preciseras genom 

ytterligare en decimal.   

Eftersom det inte längre är tillåtet att fiska haj föreslår HaV att hajgarnen inte längre ska räknas 

upp i undantagen från redskapsförbuden i andra stycket. HaV föreslår också att det 

fortsättningsvis ska vara tillåtet för yrkesmässigt fiske efter krabbtaska på större djup än 30 meter 

eftersom dessa burar normalt aldrig tas i land och det redan bedrivs ett omfattande fiske efter 

havskräfta i vattenområden med större djup än 30 meter.     

 

Bilagor: 

Konsekvensutredning  

Sändlista 
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