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Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till
föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller framförallt regelverket kring
koncentration av demersala fiskemöjligheter, men även regelverket kring regional
tilldelning i Östersjön och rödspotta i Skagerrak samt ytterligare mindre förslag på
föreskriftsändringar.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 augusti 2022.
 
Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till
havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer 2394-2022
i e‑postmeddelandets ärendemening.
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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 2022-07-08 Dnr 2394-2022  


Handläggare 


Qamer Chaudhry 


Fisketillståndsenheten 


qamer.chaudhry@havochvatten.se 


Se sändlista 


Remiss gällande bland annat regelverket kring koncentration av 


demersala fiskemöjligheter  


Hantering 


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


och konsekvensutredning. Förslaget gäller framförallt regelverket kring koncentration av 


demersala fiskemöjligheter, men även regelverket kring regional tilldelning i Östersjön och 


rödspotta i Skagerrak samt ytterligare mindre förslag på föreskriftsändringar.  


Förslaget föreslås träda i kraft den 2022-10-01 


Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2022-08-31 


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


havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer 2394-2022 


i e-postmeddelandets ärendemening. 


Havs- och vattenmyndigheten kan publicera remissvar från myndigheter, företag och 


organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Du hittar mer 


information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i samband med 


remisshanteringen på Havs- och vattenmyndighetens webbsida. 


Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Qamer Chaudhry; telefon 010-698 60 87, e-post 


qamer.chaudhry@havochvatten,se och Karin Kataria; telefon 010-698 61 85, e-post 


karin.kataria@havochvatten,se. 


Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Mats Svensson efter föredragning av utredaren 


Qamer Chaudhry. I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschefen Patrik 


Persson och utredaren Karin Kataria medverkat. 


Mats Svensson 


Qamer Chaudhry 
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http://www.havochvatten.se/
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Bakgrund och syfte 


I syfte att underlätta införandet av landningsskyldigheten införde Havs- och vattenmyndigheten 


(HaV) den 1 januari 2017 ett nytt system att fördela fiskemöjligheterna inom det demersala fisket. 


Systemet baseras på årsvisa individuellt fördelade fiskemöjligheter. Fiskemöjligheterna kan, med 


vissa begränsningar, överlåtas mellan fiskelicensinnehavare under året.  


Ett av flera viktiga mål vid fördelning av fiskemöjligheter är att motverka för hög koncentration av 


fiskemöjligheter hos enskilda aktörer. En för hög koncentration av fiskemöjligheter hos enskilda 


aktörer står i strid med flera mål inom fiskeriförvaltningen, som till exempel att undvika geografisk 


och ekonomisk koncentration. En viktig åtgärd för att motverka för hög koncentration av 


fiskemöjligheter är att ha en begränsning gällande hur mycket av en kvot som en aktör högst får 


förfoga över. Sådana nivåer infördes för flera kvoter i samband med att  det nya demersala 


fördelningssystemet infördes år 2017. En fiskelicensinnehavares innehav av årliga demersala 


fiskemöjligheter får inte motsvara mer än en högsta tillåten procentandel av den del av den 


nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för fiske genom demersala årliga kvoter. 


Utöver fiskelicensinnehavaren kan det finnas andra personer som har inflytande över ett fartygs 


fiskemöjligheter, vilket illustreras i figur 1. Person med inflytande över fiskemöjligheter kan till 


exempel vara fiskefartygets ägare och fysiska personer som står bakom en juridisk person som 


äger fartyg och/eller innehar fiskelicens. Vid beräkning av koncentration av fiskemöjligheter bör 


detta därför tas hänsyn till på så sätt att samtliga fiskemöjligheter som en person på olika sätt har 


inflytande över beaktas (se figur 2). HaV har tidigare (år 2020) infört regler som möjliggör detta. 


Remissens förslag innebär en ytterligare översyn och förtydligande av dessa regler. Det är viktigt 


att HaV får kännedom om ändringar vad gäller firmatecknare och personer som står bakom fysiska 


eller juridiska personer som äger fartyg och/eller innehar fiskelicens. Enligt förslaget kommer en 


licensinnehavare bli skyldig att inkomma med dessa uppgifter till HaV inom 30 dagar efter att 


ändring har skett.  


Även när det gäller högsta antal tillåtna fisketillstånd av en viss typ och huruvida en fiskelicens-


innehavare är berättigad till regional tilldelning av torsk i Östersjön föreslås att man ser till samtliga 


de fiskemöjligheter, fiskelicenser och fisketillstånd som en person på olika sätt har inflytande över. 


Det föreslås samtidigt också att det högsta antalet tillåtna fisketillstånd för en viss tillståndstyp ökas 


från ett till två. Det är idag flera som redan har inflytande över fler än ett tillstånd, genom exempelvis 


att någon innehar ett tillstånd som fysisk person och ett som juridisk person.   


Figur 1: Personer med inflytande över ett fartyg med fiskemöjligheter. 
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Figur 2: Fiskemöjligheter som en person har inflytande över. 


 


Remissen innehåller även förslag till ändringar i fördelningsmodellen för regional tilldelning av torsk 


i Östersjön. Enligt gällande föreskrift baseras den regionala tilldelningen på det fiske som HaV har 


kvotavräknat fiskelicensinnehavaren de två åren före det föregående kalenderåret. Med tanke på 


den speciella situationen för detta fiske, där det varit förbud mot riktat torskfiske sedan mitten av år 


2019, kan en fördelning inte baseras på fiske de två föregående åren. Det föreslås därför att 


fördelningsmodellen justeras så att den istället grundar sig på de två sista åren då fiske kunnat 


bedrivas hela året.  


Ytterligare förslag i remissen är att kvoten för rödspotta i Skagerrak från och med den 1 januari 


2023 inte längre ska omfattas av det demersala fördelningssystemet. När det demersala systemet 


infördes den 1 januari 2017 beslutades det att målarter och begränsande arter (eng. ”choke 


species”) skulle inkluderas i systemet. Efter samråd med fiskerinäringen beslutades det att kvoten 


för rödspotta i Skagerrak skulle omfattas av systemet även om nyttjandet tidigare inte varit högt. 


Kvoten bedömdes dock kunna bli begränsande om den inte fördelades individuellt. Sedan 


systemets införande har kvotnyttjandet varit lågt (i genomsnitt 10 % de senaste fem åren). Kvoten 


anses därmed inte längre vara begränsande och det finns därför inget behov av att kvoten ska vara 


individuellt fördelad. 


Remissen innehåller även ytterligare förslag till mindre föreskriftsändringar. Dessa handlar främst 


om mindre korrigeringar gällande terminologi och ändring av kriterier vid nyetablering av vissa 


fisketillstånd. 
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Havs- och vattenmyndighetens föreslagna föreskriftsändringar med 


motivering 


Föreskrifter som berörs 


Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för 


yrkesmässigt fiske i havet. 


Bemyndigande 


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


Ikraftträdande 


2022-10-01.  


10 kap. 1 § ska träda ikraft 2023-01-01. 


1 kap. 2 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


I dessa föreskrifter avses med  
1. fiskelicens: en sådan licens som avses i 
artikel 4.9 i rådets förordning (EG) nr 
1224/2009 och som ger rätt att nyttja ett visst 
fiskefartyg för yrkesmässigt fiske i havet, 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
 


I dessa föreskrifter avses med  
1. fiskelicens: en sådan licens som avses i 
artikel 4.9 i rådets förordning (EG) nr 
1224/2009 och som ger rätt att nyttja ett visst 
fiskefartyg för yrkesmässigt fiske i havet, 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
18. kustkvot: fiske efter kvoterade 
fördelade arter som omfattas av 5 kap. 1 § 
och 10 kap. 1 § men som inte omfattas av 
individuella fiskemöjligheter. 
 
19. fysisk eller juridisk person med 
inflytande över fiskefartyg/fiskelicens/ 
fisketillstånd/fiskemöjligheter: avser 
fiskelicensinnehavare, fiskefartygets 
ägare, firmatecknare eller annan person 
bakom en fysisk eller juridisk person som 
innehar fiskelicensen eller äger en andel 
av fiskefartyget och därmed har påverkan 
på företaget. 


Motivering 


Tillägg av definition för ”kustkvot”. Med kustkvot avses fiske efter de arter som ingår i det demersala 


och pelagiska fördelningssystemet och som inte omfattas av individuella fiskemöjligheter/ 


fiskerättigheter. Mängden fisk som får fångas individuellt av dem som bedriver fiske på kustkvoten 


är i de flesta fall oreglerad, men begränsas i vissa fall av fångstbegränsningar (ransoner) som 


anger en högsta fångstmängd per art och bestämd tidsperiod (veckor, månader eller år).  
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Tillägg av definition av ”fysisk eller juridisk person med inflytande över fiskefartyg/fiskelicens/ 


fisketillstånd/fiskemöjligheter”. Definitionen läggs till eftersom flera av förslagen till föreskrifts-


ändringar i denna remiss syftar till att beakta vilka fartyg, fiskelicenser, fisketillstånd eller 


fiskemöjligheter en fysisk eller juridisk person har inflytande över. Exempel på vad som avses med 


”annan person bakom fysisk eller juridisk person” är en yrkesfiskare vars familjemedlem innehar 


fiskelicens eller står bakom ett företag som äger ett fartyg och familjemedlemmen inte själv bedriver 


fiske eller har en aktiv roll i företaget. Med ”aktiv roll” avses att man är aktiv fiskare och inte endast 


ansvarar för administrativa uppgifter eller liknande.     


2 kap. 4 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


En ansökan om ny fiskelicens eller 


förlängning av eller ändring av fiskeinriktning 


i en redan gällande fiskelicens ska lämnas till 


Havs- och vattenmyndigheten på en 


fastställd blankett. 


En ansökan om ny fiskelicens eller 
förlängning av eller ändring av en redan 
gällande fiskelicens ska vara skriftlig och 
lämnas till Havs- och vattenmyndigheten på 
det sätt som myndigheten anvisar. 
     
    Ändringar i redan gällande fiskelicens 
ska meddelas inom trettio dagar. 


Motivering 


För att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska få kännedom om och i olika beslut kunna beakta 


vilka som har inflytande över en fiskelicens samt de eventuella fisketillstånd och fiskemöjligheter 


som är knutet till fartyget, införs krav på att dessa uppgifter ska rapporteras till HaV. När uppgifter 


i fiskelicensen ändras ska fiskelicensinnehavaren och ägaren till fartyget ansöka om detta 


skriftligen på det sätt som myndigheten anvisar inom trettio dagar. Vilka uppgifter som kräver 


ansökan om ändring av gällande fiskelicens kommer att specificeras under villkor i licensen och 


kommer bland annat inkludera ändringar gällande vilka personer som har inflytande över en 


fiskelicens och fartyget. Om fiskelicensen baseras på oriktiga uppgifter kan det leda till att licensen 


återkallas. 


2 kap. 5 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


För att beviljas en förlängd fiskelicens ska 


den sökande visa att fisket under 


innevarande licensperiod har bedrivits i 


näringsverksamhet enligt 30 § fiskelagen 


(1993:787). Detta ska ske genom  


1. den redovisning som 


fiskelicensinnehavaren rapporterat till Havs- 


och vattenmyndigheten i loggböcker eller 


kustfiskejournaler, och  


2. uppgifter i avräkningsnotor som 


förstahandsmottagare har rapporterat till 


För att beviljas en förlängd fiskelicens ska 


den sökande visa att fisket under 


innevarande licensperiod har bedrivits i 


näringsverksamhet enligt 30 § fiskelagen 


(1993:787). Detta ska ske genom  


1. den redovisning som rapporterats till Havs- 


och vattenmyndigheten i loggböcker eller 


kustfiskejournaler med det fartyg som 


ansökan avser, och  


2. uppgifter i avräkningsnotor som 


förstahandsmottagare har rapporterat till 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Havs- och vattenmyndigheten och som visar 


den sökandes fiskeaktivitet. 


Havs- och vattenmyndigheten och som visar 


den sökandes fiskeaktivitet. 


Motivering 


Ändringen föreslås då en juridisk person inte kan rapportera i loggbok eller kustfiskejournal, utan 


endast en fysisk person kan göra det. I flertalet fall är heller inte befälhavaren på fiskeresan och 


fiskelicensinnehavaren samma fysiska person, och det är befälhavaren som ansvarar för att 


rapportering sker. 


2 kap. 8 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Kravet på utförsel av fiskekapacitet i 30 § 


fiskelagen (1993:787) ska uppfyllas genom 


att sökande visar att fiskekapacitet, räknat i 


fiskefartygets bruttotonnage och 


motorstyrkans kilowatt, har förts ut från den 


svenska fiskeflottan genom att fiskelicensen 


har upphört att gälla för ett eller flera svenska 


fiskefartyg. Bruttoton och kilowatt får 


åberopas som utförd fiskekapacitet om 


ansökan om fiskelicens för det fartyg som 


införseln avser har inkommit senast 36 


månader efter den dag som fiskelicensen 


upphörde att gälla för det fartyg som utförseln 


avser. En fiskelicens som upphörde att gälla 


före den 1 september 2017 får dock inte 


åberopas. 


Kravet på utförsel av fiskekapacitet i 30 § 


fiskelagen (1993:787) ska uppfyllas genom 


att sökande visar att fiskekapacitet, räknat i 


fiskefartygets bruttotonnage och 


motorstyrkans kilowatt, har förts ut från den 


svenska fiskeflottan genom att fiskelicensen 


har upphört att gälla för ett eller flera svenska 


fiskefartyg. Bruttoton och kilowatt får 


åberopas som utförd fiskekapacitet om 


ansökan om fiskelicens för det fartyg som 


införseln avser har inkommit senast 36 


månader efter den dag som fiskelicensen 


upphörde att gälla för det fartyg som utförseln 


avser. 


Motivering 


Sista meningen är inte längre aktuell då mer än 36 månader har förflutit sedan den 1 september 


2017. Det  finns därför inte någon anledning att tynga bestämmelsen med text som inte längre är 


aktuell. 


2 kap. 19 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


En fiskelicens får beviljas en ny 


fiskelicensinnehavare under förutsättning att 


den nye licensinnehavaren  


1. under de tre senaste åren kontinuerligt har 


haft ägarandelar i den innevarande 


En fiskelicens får beviljas en ny 


fiskelicensinnehavare under förutsättning att 


den nye licensinnehavaren  


1. under de tre senaste åren kontinuerligt har 


haft ägarandelar i den innevarande 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


licensinnehavarens fartyg (ägarkontinuitet), 


eller  


2. har anknytning till den innevarande 


licensinnehavaren genom släktskap så som 


vid generationsskifte inom familj. 


  


    Första stycket gäller inte de 


fiskelicensinnehavare som har fisketillstånd 


för ål enligt 3 kap. 1 § i Fiskeriverkets 


föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i 


Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. 


    Vid prövning av ansökan om byte av 


fiskelicensinnehavare eller ägare kan Havs- 


och vattenmyndigheten beakta vilka fysiska 


personer som har ett bestämmande 


inflytande över en fiskelicens, såsom ägare 


eller firmatecknare för en juridisk person eller 


fiskefartygets ägare. Byte av 


licensinnehavarare eller ägare får inte 


innebära att fysiska eller juridiska personer 


får ett bestämmande inflytande över en eller 


flera särskilda tillstånd för årliga demersala 


fiskemöjligheter och därmed överskrider de 


begränsningar i innehav av årliga demersala 


fiskemöjligheter som framgår av 10 kap. 13 


§. 


licensinnehavarens fartyg (ägarkontinuitet), 


eller  


2. har anknytning till den innevarande 


licensinnehavaren genom närliggande 


släktskap så som vid generationsskifte inom 


familj. 


    Första stycket gäller inte de 


fiskelicensinnehavare som har fisketillstånd 


för ål enligt 3 kap. 1 § i Fiskeriverkets 


föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i 


Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. 


    Vid prövning av ansökan om byte av 


fiskelicensinnehavare eller ägare kan Havs- 


och vattenmyndigheten beakta vilka fysiska 


personer som har ett inflytande över en 


fiskelicens, såsom firmatecknare eller 


person som står bakom en juridisk person, 


eller fiskefartygets ägare. Byte av 


licensinnehavarare eller ägare får inte 


innebära att fysiska eller juridiska personer 


får inflytande över årliga demersala 


fiskemöjligheter som innebär att de 


begränsningar i innehav av årliga demersala 


fiskemöjligheter som framgår av 10 kap. 13 § 


överskrids. Byte av licensinnehavarare 


eller ägare får heller inte innebära att 


fysiska eller juridiska personer får 


inflytande över fiskefartyg som både 


omfattas av 10 kap. 1 § och som inte 


omfattas av den paragrafen (kustkvot). 


Motivering 


Tillägget av ordet ”närliggande” tydliggör att övertagande av fiskelicens i normalfallet endast kan 


ske genom nära släktskap, som exempelvis från förälder till barn, och inte mellan exempelvis 


kusiner. I normalfallet ska det också endast vara möjligt i nedanstående led, och exempelvis inte 


från barn till förälder.  


Med skrivningen ”person som står bakom” är tanken att samtliga som står bakom en juridisk 


person, exempelvis de som även ingår i ett bolag, fångas upp och omfattas av regelverket. Om det 


istället skulle stå ”ägare för en juridisk person” så kan det vara ett bolag som äger en juridisk person 


och då omfattas inte de fysiska personerna som ingår i bolaget av förslaget.  


Tillägg görs även för att säkerställa att ingen får inflytande över fiskefartyg som både ingår i det 


demersala systemet med fiskemöjligheter och bedriver fiske på kustkvoten. 
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3 kap. 7 a § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Område 
Norsk ekonomisk zon i Nordsjön 


Redskap 


Torskfångande redskap 


Kvantitet 


1 000 kg 


Arter 


Fördelade arter som har avräknats 


licensinnehavarens demersala 


fiskemöjligheter vid fiske med stöd av 


fisketillstånd enligt 6 kap. 1 § och 4 kap. 1 §. 


Område 


Norsk ekonomisk zon i Nordsjön 


Redskap 


Fiske efter nordhavsräka 


Kvantitet 


1 000 kg 


Arter 


Fördelade arter som har avräknats 


licensinnehavarens demersala 


fiskemöjligheter vid fiske med stöd av 


fisketillstånd enligt 8 kap. 1 § och 4 kap. 1 §. 


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


Område 


Norsk ekonomisk zon i Nordsjön 


Redskap 


Torskfångande redskap 


Kvantitet 


1 000 kg 


Arter 


Fördelade arter som har avräknats 


licensinnehavarens demersala 


fiskemöjligheter vid fiske med stöd av 


fisketillstånd enligt 6 kap. 1 a §. 


Område 


Norsk ekonomisk zon i Nordsjön 


Redskap 


Fiske efter nordhavsräka 


Kvantitet 


1 000 kg 


Arter 


Fördelade arter som har avräknats 


licensinnehavarens demersala 


fiskemöjligheter vid fiske med stöd av 


fisketillstånd enligt 8 kap. 3 §. 


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


Motivering 


I remissen föreslås nya paragrafer införas för fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön. Detta avser 


fiske som sker med torskfångande redskap (6 kap. 1 a §) och räkfiske (8 kap. 3 §). Hänvisningen 


till fisketillstånden ändras därmed. 


5 kap. 1 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Ett svenskt fiskefartyg får endast fiska efter 


pelagiska arter efter särskilt tillstånd från 


Havs- och vattenmyndigheten. Fisket ska i så 


fall bedrivas med  


Ett svenskt fiskefartyg får endast med stöd 


av fisketillstånd från Havs- och 


vattenmyndigheten fiska efter pelagiska 


arter. Fisket ska i så fall bedrivas med  
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


1. vadredskap som har ett djup av 45 meter 


eller mer och en omkrets av 360 meter, eller  


2. trål. 


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


1. vadredskap som har ett djup av 45 meter 


eller mer och en omkrets av 360 meter, eller  


2. trål. 


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


Motivering 


I EU:s regelverk används ordet fisketillstånd för de kompletterande tillstånd som krävs för vissa 


fisken (exempelvis redskapstillstånd). Samtliga skrivningar i föreskriften om särskilt tillstånd ändras 


därför till fisketillstånd för att använda samma terminologi som finns på EU-nivå. 


Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av fisketillstånd. 


6 kap. 1 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


I Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön får ett 


svenskt fiskefartyg endast efter särskilt 


tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten 


ombord medföra eller använda 


  


1. aktiva redskap bestående av bottentrålar 


och not vilkas maskstorlek är  


a) 100 millimeter eller större (TR1),  


b) 70 millimeter eller större men mindre än 


100 millimeter (TR2),  


c) 70 millimeter eller större och försedd med 


artsorterande rist (TR2_R),  


2. bomtrålar med maskor som är  


a) 120 millimeter eller större (BT1),  


b) 80 millimeter eller större men mindre än 


120 millimeter (BT2),  


3. passiva redskap bestående av  


a) nät och insnärjningsnät (GN),  


b) grimgarn (GT), eller  


c) långrevar (LL). 


    En fiskelicensinnehavare får högst inneha 


ett sådant särskilt tillstånd. 


     


    Tillståndskravet i första stycket gäller inte 


fartyg under tio meter som fiskar med 


passiva redskap. 


I Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön får ett 


svenskt fiskefartyg endast med stöd av 


fisketillstånd från Havs- och 


vattenmyndigheten ombord medföra eller 


använda  


1. aktiva redskap bestående av bottentrålar 


och not vilkas maskstorlek är  


a) 100 millimeter eller större (TR1),  


b) 70 millimeter eller större men mindre än 


100 millimeter (TR2),  


c) 70 millimeter eller större och försedd med 


artsorterande rist (TR2_R),  


2. bomtrålar med maskor som är  


a) 120 millimeter eller större (BT1),  


b) 80 millimeter eller större men mindre än 


120 millimeter (BT2),  


3. passiva redskap bestående av  


a) nät och insnärjningsnät (GN),  


b) grimgarn (GT), eller  


c) långrevar (LL). 


    En fysisk eller juridisk person får högst 


ha inflytande över två sådana 


fisketillstånd.  


    Tillståndskravet i första stycket gäller inte 


fartyg under tio meter som fiskar med 


passiva redskap. 
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Motivering 


Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 


5 kap. 1 §). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av 


fisketillstånd. 


För att underlätta för den största delen av fiskeföretagen samtidigt som koncentration av 


fisketillstånd till ett fåtal aktörer undviks ändras regelverket till att en fysisk eller juridisk person får 


ha inflytande över två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för torskfångande 


redskap i Västerhavet) gentemot att en fiskelicensinnehavare tidigare endast fick ha ett 


fisketillstånd av samma typ. Med inflytande avses en fysisk person som har inflytande över ett 


tillstånd genom att denne är licensinnehavare (och därigenom tillståndshavare) på fiskefartyget, är 


ägare till fiskefartyget som fisketillståndet är kopplat till, har andelar i en juridisk person kopplat till 


fiskefartyget, har inflytande över en person som är ägare eller licensinnehavare på fiskefartyget 


eller på annat sätt har inflytande över ett tillstånd. Om en fysisk person är tillståndshavare på ett 


fiskefartyg och samtidigt är ägare till ett annat fiskefartyg där ett fisketillstånd av samma typ finns, 


innebär det att den fysiske personen har inflytande över två fisketillstånd av samma typ. I vissa fall 


räknas det även in att en fysisk person kan ha inflytande över en annan familjemedlem som är 


anknuten till ett fiskefartyg, exempelvis i de fall där familjemedlemmen inte avser att bedriva fiske 


själv.  


6 kap. 2 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Den som har fisketillstånd att fiska med 


sådan trål som anges i 1 § första stycket 1 a 


eller b får även beviljas tillstånd att fiska med 


sådan rist som anges i 1 § första stycket 1 c.  


    Om tillgången på fisk tillåter det och efter 


bedömning av omfattningen av 


fiskeansträngningen i området får också den 


som endast har fisketillstånd för sådana 


aktiva redskap som anges i 9 § första stycket 


1 beviljas ett tillfälligt tillstånd under 


återstoden av förvaltningsperioden. Ett 


sådant tillfälligt fisketillstånd får beviljas efter 


ansökan till Havs- och vattenmyndigheten 


och omfattas inte av 3 kap. 5 §. 


Den som har fisketillstånd att fiska med 


sådan trål som anges i 1 § första stycket 1 a 


eller b får även beviljas tillstånd att fiska med 


sådan rist som anges i 1 § första stycket 1 c.  


    Om tillgången på fisk tillåter det och efter 


bedömning av omfattningen av 


fiskeansträngningen i området får också den 


som endast har fisketillstånd för sådana 


aktiva redskap som anges i 9 § första stycket 


1 beviljas ett tillfälligt tillstånd med sådan rist 


som anges i 1 § första stycket 1 c under 


återstoden av förvaltningsperioden. Ett 


sådant tillfälligt fisketillstånd får beviljas efter 


ansökan till Havs- och vattenmyndigheten 


och omfattas inte av 3 kap. 7 a §. 


Motivering 


Det förtydligas att tillfälligt tillstånd för de med fisketillstånd för torsktrål i Östersjön endast kan ges 


för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist. Det finns ingen möjlighet 


för dem att få tillfälligt tillstånd för fiske med bottentrål utan artstorterande rist. 


Hänvisningen görs till annan paragraf om att detta fiske inte omfattas av infiskningskrav och 


därmed inte kan förnyas. Ansökan måste ske årligen till HaV. 
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6 kap. 9 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


I västra respektive östra Östersjön får ett 


svenskt fiskefartyg endast efter fisketillstånd 


av Havs- och vattenmyndigheten ombord 


medföra eller använda  


 


1. aktiva redskap bestående av trål, 


snurrevad eller liknande släpredskap vilkas 


maskstorlek är 105 millimeter eller mer, eller  


2. passiva redskap bestående av  


a) bottensatta nät, insnärjningsnät eller 


grimgarn vilkas maskstorlek är 110 millimeter 


eller mer, eller  


b) krokredskap vid fiske efter torsk.     


    En fiskelicensinnehavare får högst inneha 


ett sådant fisketillstånd i var och ett av 


områdena som anges i första stycket. 


     


Tillståndskravet i första stycket gäller inte 


fartyg under åtta meter som fiskar med 


passiva redskap. 


I västra respektive östra Östersjön får ett 


svenskt fiskefartyg endast med stöd av 


fisketillstånd från Havs- och 


vattenmyndigheten ombord medföra eller 


använda  


1. aktiva redskap bestående av trål, 


snurrevad eller liknande släpredskap vilkas 


maskstorlek är 105 millimeter eller mer, eller  


2. passiva redskap bestående av  


a) bottensatta nät, insnärjningsnät eller 


grimgarn vilkas maskstorlek är 110 millimeter 


eller mer, eller  


b) krokredskap vid fiske efter torsk.     


    En fysisk eller juridisk person får högst 


ha inflytande över två sådana fisketillstånd 


i var och ett av områdena som anges i första 


stycket. 


    Tillståndskravet i första stycket gäller inte 


fartyg under åtta meter som fiskar med 


passiva redskap. 


Motivering 


Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 


5 kap. 1 §). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av 


fisketillstånd. 


För att underlätta för fiskeföretagen ändras regelverket om att en fiskelicensinnehavare endast får 


ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha inflytande över högst 


två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön). 


Se närmare motivering under 6 kap. 1 §. 


7 kap. 1 § 


Nuvarande rubrik: 7 kap. Tillstånd för fiske efter havskräfta med bur 


Föreslagen rubrik: 7 kap. Fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bur 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Fiske efter havskräfta med fler än sex burar 


med ett svenskt fiskefartyg får endast 


bedrivas med fisketillstånd från Havs- och 


vattenmyndigheten. Ett tillstånd får omfatta 


fiske med högst 800 burar vid ensamfiske 


Fiske efter havskräfta med fler än sex burar 


med ett svenskt fiskefartyg får endast 


bedrivas med stöd av fisketillstånd från 


Havs- och vattenmyndigheten. En fysisk 


eller juridisk person får högst ha 


inflytande över två sådana fisketillstånd. 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


och högst 1 400 burar per fartyg då flera 


personer deltar i företagets fiske.  


Ett tillstånd får omfatta fiske med högst 800 


burar vid ensamfiske och högst 1 400 burar 


per fartyg då flera personer deltar i företagets 


fiske. 


Motivering 


Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 


5 kap. 1 §). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av 


fisketillstånd. 


För att underlätta för fiskeföretagen ändras regelverket om att en fiskelicensinnehavare endast får 


ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha inflytande över högst 


två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för havskräfta med bur). Se närmare 


motivering under 6 kap. 1 §. 


8 kap. 1 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Nordhavsräka får fiskas av ett svenskt 


fiskefartyg endast efter fisketillstånd av Havs- 


och vattenmyndigheten. En 


fiskelicensinnehavare får högst inneha ett 


sådant fisketillstånd. 


Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt får 


endast fiskas av ett svenskt fiskefartyg med 


stöd av fisketillstånd från Havs- och 


vattenmyndigheten. En fysisk eller juridisk 


person får högst ha inflytande över två 


sådana fisketillstånd. 


Motivering 


Förtydligande att föreskriften avser fisketillståndet för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt. 


Fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön omfattas av ny paragraf (8 kap. 3 §). 


Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 


5 kap. 1 §). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av 


fisketillstånd. 


För att underlätta för fiskeföretagen ändras regelverket om att en fiskelicensinnehavare endast får 


ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha inflytande över högst 


två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt). 


Se närmare motivering under 6 kap. 1 §. 


10 kap. 1 § 


Nuvarande rubrik: Fiske av demersala arter som kräver tilldelning av fiskemöjligheter utöver 


särskilt tillstånd 


Föreslagen rubrik: Fiske av demersala arter som kräver tilldelning av fiskemöjligheter utöver 


fisketillstånd 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Följande fisken, som kräver fisketillstånd, ska 


förenas med årliga individuella 


fiskemöjligheter. 


1. 5 kap. 1 § (fiske efter pelagiska arter),  


2. 6 kap. 1 § (fiske med torskfångande 


redskap i Västerhavet),  


3. 6 kap. 9 § första stycket 1 (aktiva 


torskfångande redskap i Östersjön),  


 


4. 7 kap. 1 § (fiske efter havskräfta med bur), 


  


5. 8 kap. 1 § (fiske efter nordhavsräka),  


6. 4 kap. 1 § (fiske efter nordhavsräka och 


fiske med torskfångande redskap i norsk 


ekonomisk zon i Nordsjön).  


     


    Första stycket gäller vid fiske efter följande 


arter och i följande havsområden.  


1. torsk i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och 


Östersjön,  


2. kolja i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  


3. vitling i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  


4. gråsej i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  


5. nordhavsräka i Skagerrak, Kattegatt och 


Nordsjön,  


6. havskräfta i Skagerrak och Kattegatt,  


7. rödspotta i Skagerrak. 


    Efter särskilt beslut från Havs- och 


vattenmyndigheten kan ytterligare arter och  


kvotområden omfattas av bestämmelsen i 


andra stycket. 


Följande fisken, som kräver fisketillstånd, ska 


förenas med årliga individuella 


fiskemöjligheter. 


1. 5 kap. 1 § (fiske efter pelagiska arter),  


2. 6 kap. 1 § (fiske med torskfångande 


redskap i Västerhavet),  


3. 6 kap. 1 a § (fiske med torskfångande 


redskap i norsk ekonomisk zon i 


Nordsjön), 


4. 6 kap. 9 § första stycket 1 (aktiva 


torskfångande redskap i Östersjön),  


5. 7 kap. 1 § (fiske efter havskräfta med bur),  


6. 8 kap. 1 § (fiske efter nordhavsräka i 


Skagerrak och Kattegatt),  


7. 8 kap. 3 § (fiske efter nordhavsräka i 


norsk ekonomisk zon i Nordsjön).  


    Första stycket gäller vid fiske efter följande 


arter och i följande havsområden.  


1. torsk i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och 


Östersjön,  


2. kolja i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  


3. vitling i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  


4. gråsej i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  


5. nordhavsräka i Skagerrak, Kattegatt och 


Nordsjön,  


6. havskräfta i Skagerrak och Kattegatt,  


     


    Efter särskilt beslut från Havs- och 


vattenmyndigheten kan ytterligare arter och  


kvotområden omfattas av bestämmelsen i 


andra stycket. 


Motivering 


Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 


5 kap. 1 §). 


Då nya paragrafer föreslås för fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön (fiske med torskfångande 


redskap och fiske efter nordhavsräka) så ska även dessa fisken omfattas av årliga individuella 


fiskemöjligheter. 


Rödspotta i Skagerrak föreslås att inte längre omfattas av årliga individuella fiskemöjligheter. I det 


demersala fördelningssystemet fördelas i dagsläget sju arter (torsk, kolja, vitling, gråsej, rödspotta, 


nordhavsräka och havskräfta) i ett eller flera olika havs-/kvotområden. Avsikten, vid systemets 


införande, var att fördela målarter samt arter/kvoter som bedömdes kunna bli begränsande vid 
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införandet av landningsskyldigheten. När det gäller rödspotta, som har separata kvotområden för 


Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, fördelades kvoten i Skagerrak genom årliga demersala 


fiskemöjligheter då den kvoten, efter diskussion med fiskerinäringen, bedömdes kunna bli 


begränsande i framtiden. Kvotnyttjandet för rödspotta i Skagerrak har dock de senaste åren varit 


lågt (5,6 % år 2021, 8,4 % år 2020, 5,5 % år 2019, 11 % år 2018 och 20,3 % år 2017). Även på 


individnivå har nyttjandet av de individuella tilldelningarna varit lågt. I ett fåtal fall har 


tillståndshavare med låg tilldelning av kvoten behövt överlåta till sig rödspotta för att täcka sina 


fångster, men i övrigt har ingen tillståndshavare fiskat upp sin tilldelning av rödspotta sedan 


systemet infördes.    


Innan systemet med årliga individuella fiskemöjligheter infördes var nyttjandet dock högre (43,1 % 


år 2016 och 62,8 % år 2015). Då gjordes bedömningen att fisket på kvoten ytterligare skulle kunna 


öka de kommande åren, vilket var en viktig anledning till att rödspotta i Skagerrak inkluderades i 


systemet med årliga individuella fiskemöjligheter.  


Eftersom rödspotta ingår i grundtilldelningen på 1 200 kg (se 10 kap. 8 §) för vissa fisketillstånd 


skulle mer av andra arter (torsk, gråsej, kolja, vitling, havskräfta) kunna delas ut i grundtilldelningen 


om rödspotta tas bort. Det skulle gynna de som sedan tidigare har en låg tilldelning av de andra 


arterna/kvoterna som nämnts. 


I relation till landningsskyldighetens genomförande och efterlevnad är det bättre att ha så få 


fångstbegränsningar som möjligt för att minska risken för utkast (om en tillståndshavare till exempel 


inte lyckas byta till sig fiskemöjligheter och börjar få ont om en kvot så ökar risken för utkast). Fiske 


utan fångstbegränsningar leder till en regelförenkling för yrkesfisket och är bättre för 


genomförandet av landningsskyldigheten i detta fall eftersom kvoten för rödspotta i Skagerrak varit 


lågt nyttjad under en lägre period och är det fortsatt. Den 7 juli 2022 har endast 3 % (20 av 610 


ton) av kvoten landats. Som ovan nämnts var också syftet vid systemets införande att fördela 


målarter samt kvoter som bedömdes bli begränsande under en landningsskyldighet, vilket inte 


motiverar att rödspotta i Skagerrak fortsatt ska ingå i systemet.  


Det finns därmed flera anledningar till att denna kvot inte bör omfattas av årliga individuella 


fiskemöjligheter. En eventuell ändring av detta bör dock träda ikraft den 1 januari 2023 (i 


samband med nästa års fördelning av årliga individuella fiskemöjligheter). 


10 kap. 5 a § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Om tillgången på fisk tillåter det, får Havs- 


och vattenmyndigheten, efter ansökan, 


bevilja en fiskelicensinnehavare fisketillstånd 


för nyetablering av fiske som fördelas genom 


årliga demersala fiskemöjligheter enligt 10 


kap. 1 § stycket 2–6. Vid prövningen ska 


hänsyn tas till utrymmet på botten eller i det 


aktuella vattenområdet i fisken där detta är 


begränsande.  


    För att en sökande ska få sin ansökan om 


nyetablering prövad, ska den ha kommit in till 


Havs- och vattenmyndigheten mellan den 1 


Om tillgången på fisk tillåter det, får Havs- 


och vattenmyndigheten, efter ansökan, 


bevilja en fiskelicensinnehavare fisketillstånd 


för nyetablering av fiske som fördelas genom 


årliga demersala fiskemöjligheter enligt 10 


kap. 1 § första stycket 2–7. Vid prövningen 


kan hänsyn tas till regionala skäl.  


     


 


    För att en sökande ska få sin ansökan om 


nyetablering prövad, ska den ha kommit in till 


Havs- och vattenmyndigheten mellan den 1 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


juni–1 november, året före det kalenderår 


som den sökande avser att påbörja fisket. En 


ansökan som kommer in utanför 


ovanstående tidsperiod avvisas. 


september–1 november, året före det 


kalenderår som den sökande avser att 


påbörja fisket. En ansökan som kommer in 


utanför ovanstående tidsperiod avvisas. 


Motivering 


Enligt praxis har fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön omfattats av möjligheten till nyetablering. 


Det framkommer nu även i föreskriften. 


Det har visat sig svårt att uppskatta om utrymme på botten finns när det kommer till att bedöma om 


nyetablering kan ske. HaV har inte kunnat få fram adekvat underlag gällande detta. Det föreslås 


därför att det tas bort och istället ersätts med att HaV ska kunna ta hänsyn till regionala skäl vid 


bedömning om nyetablering kan beviljas eller inte. Exempelvis är torskbeståndet i Östersjön svagt 


i nuläget och ingen nyetablering tillåts. Om det i framtiden blir möjligt med nyetablering kopplat till 


torskfiske i Östersjön så skulle i första hand en regionalt baserad fiskare kunna beviljas tillstånd 


med den föreslagna ändringen. 


Vidare föreslås det att ansökningsperioden för när ansökan om nyetablering kan ske kortas. Det 


har visat sig att de som ansökt i början av juni inte kunnat få svar förrän efter årsskiftet eftersom 


TAC- och kvotförordningen i Västerhavet tidigast publiceras i slutet av december. Förordningen är 


en viktig del i bedömningen eftersom det utifrån den kan utläsa hur kvoterna utvecklas och är 


därmed också en del i prövningen gällande om tillgång på fisk kan tänkas finnas för att bevilja 


nyetablering. För att sökanden inte ska behöva vänta så länge, samtidigt som tillräcklig tid ges till 


HaV att handlägga ansökningarna, bedöms en ansökningsperiod från 1 september – 1 november 


vara tillräcklig. Då ändringarna i remissen föreslås träda ikraft den 1 oktober 2022 så skulle denna 


del först vara tillämplig år 2023. 


10 kap. 10 a § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Den som enbart har fisketillstånd för 


torskfångande redskap i Östersjön enligt 6 


kap. 9 § första stycket 1 kan, utöver den 


fångstmängd som grundas på en överlåtbar 


demersal fiskemöjlighet enligt 1 §, tilldelas en 


extra fångstmängd av torsk i Östersjön 


(regional tilldelning). 


     


 


 


    Den regionala tilldelningen ska utgå från 


det fiske som Havs- och vattenmyndigheten 


har kvotavräknat från fiskelicensinnehavaren 


de två åren före det föregående kalenderåret. 


I de fall där samtliga fysiska eller juridiska 


personer med inflytande över ett 


fiskefartyg som enbart har fisketillstånd för 


torskfångande redskap i Östersjön enligt 6 


kap. 9 § första stycket 1 kan 


tillståndshavaren, utöver den fångstmängd 


som grundas på en överlåtbar demersal 


fiskemöjlighet enligt 1 §, tilldelas en extra 


fångstmängd av torsk i Östersjön (regional 


tilldelning). 


    Den regionala tilldelningen ska utgå från 


det fiske som Havs- och vattenmyndigheten 


har kvotavräknat fiskelicensinnehavaren de 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


 


     


    Den regionala tilldelningen kvotavräknas 


före de årliga demersala fiskemöjligheterna. 


två åren före det föregående kalenderåret 


som fiske har tillåtits under hela året. 


    Den regionala tilldelningen kvotavräknas 


före de årliga demersala fiskemöjligheterna. 


Motivering 


Skrivelserna i föreskriften som gäller vilka som är berättigade till regional tilldelning fokuserar på 


fiskelicensinnehavaren men behöver utökas till att omfatta alla med inflytande över tillståndet. 


Endast i de fall där samtliga fysiska eller juridiska personer med inflytande över ett fiskefartyg, som 


enbart har fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön, kan tillståndshavaren vara 


berättigad till regional tilldelning i Östersjön. Om någon som har inflytande över fartyget även har 


inflytande över fiskemöjligheter i Västerhavet så är tillståndshavaren för det berörda fartyget inte 


berättigad till regional tilldelning.   


Eftersom det inte varit möjligt att bedriva torskfiske med bottentrål i Östersjön i någon större 


utsträckning sedan mitten av år 2019, på grund av den allvarliga beståndssituationen, har 


nuvarande skrivelse ingen funktion vad gäller referensperioden för den regionala tilldelningen. Om 


det i närtid blir möjligt med riktat torskfiske för trålfartyg i Östersjön så behöver det finnas regelverk 


infört som redogör för vilken referensperiod som ska användas vid beräkning av regional tilldelning. 


10 kap. 13 § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


En fiskelicensinnehavares innehav av årliga 


demersala fiskemöjligheter får motsvara 


högst följande procentandelar av den del av 


den nationella fiskekvoten som görs 


tillgänglig för fiske genom demersala årliga 


kvoter.  


1. Torsk i östra Östersjön, 8 procent.  


2. Torsk i västra Östersjön, 11 procent.  


3. Havskräfta, 5 procent.  


4. Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt 


för fiskelicensinnehavare som har 


anteckningen ”Ransonsklass A–C” i sitt 


fisketillstånd för nordhavsräka, 4 procent.  


5. Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt 


för fiskelicensinnehavare som har 


anteckningen ”Ransonsklass D–E” i sitt 


fisketillstånd, 8 procent.  


6. Torsk i Skagerrak, 8 procent.  


7. Torsk i Kattegatt, 13 procent.  


8. Kolja i Skagerrak och Kattegatt, 15 


procent.  


En fysisk eller juridisk person får ha 


inflytande över årliga demersala 


fiskemöjligheter som högst får motsvara 


följande procentandelar av den del av den 


nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för 


fiske genom demersala årliga kvoter.  


1. Torsk i östra Östersjön, 8 procent.  


2. Torsk i västra Östersjön, 11 procent.  


3. Havskräfta, 5 procent.  


4. Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt 


för fiskelicensinnehavare som har 


anteckningen ”Ransonsklass A–C” i sitt 


fisketillstånd för nordhavsräka, 4 procent.  


5. Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt 


för fiskelicensinnehavare som har 


anteckningen ”Ransonsklass D–E” i sitt 


fisketillstånd, 8 procent.  


6. Torsk i Skagerrak, 8 procent.  


7. Torsk i Kattegatt, 13 procent.  


8. Kolja i Skagerrak och Kattegatt, 15 


procent.  
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


9. Vitling i Skagerrak och Kattegatt, 9 


procent.  


10. Gråsej i Skagerrak, Kattegatt och 


Nordsjön, 9 procent.  


    Om det finns särskilda skäl kan Havs- och 


vattenmyndigheten i ett särskilt beslut för en 


begränsad period fastställa andra 


procentsatser.  


9. Vitling i Skagerrak och Kattegatt, 9 


procent.  


10. Gråsej i Skagerrak, Kattegatt och 


Nordsjön, 9 procent.  


    Om det finns särskilda skäl kan Havs- och 


vattenmyndigheten i ett särskilt beslut för en 


begränsad period fastställa andra 


procentsatser.  


Motivering 


Ändringen görs för att tydliggöra att det inte bara är fiskelicensinnehavare HaV utgår från vid 


beräkning av koncentrationsnivåer, utan ser till alla fiskemöjligheter som en person på olika sätt 


har inflytande över. Det ska exempelvis inte vara möjligt att överskrida koncentrationsnivåerna 


genom att använda sig av s.k. ”passiva tillståndshavare” (tillståndshavare som egentligen inte 


bedriver något eget fiske). 


Ny föreskrift: 2 kap. 6 a § 


Föreslagen lydelse: 


Ny fiskelicens för fiske som omfattas av 10 kap. 1 § kan inte beviljas om sökanden 


sedan tidigare har inflytande över fiskefartyg som inte omfattas av 10 kap. 1 § 


(kustkvot).  


Motivering 


Paragrafen tillkommer för att säkerställa att en fysisk eller juridisk inte får inflytande över 


fiskelicenser som ingår i både det demersala systemet och fiskar på kustkvoten (som inte är 


individuellt fördelat). Med sökande avses både den som ansöker om fiskelicens samt de som 


innehar ägarandelar eller inflytande i fartyget som ansökan sker med. 


Ny föreskrift: 6 kap. 1 a § 


Föreslagen lydelse: 


I norsk ekonomisk zon i Nordsjön får ett svenskt fiskefartyg endast med stöd av 


fisketillstånd från Havs- och vattenmyndigheten ombord medföra eller använda 


torskfångande redskap. 


    En fysisk eller juridisk person får högst ha inflytande över två sådana fisketillstånd. 


Motivering 


Ny paragraf införs av vilken det framkommer att det krävs fisketillstånd för att bedriva fiske med 


torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon i Nordsjön. Det är viktigt att notera att det endast är 


möjligt att använda de torskfångande redskap som tillåts enligt norsk lagstiftning och vad som 
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beslutats i avtal mellan EU och Norge. Det kommer vara upp till tillståndshavaren själv att ta reda 


på vilka redskap de får bedriva fiske med.   


För att underlätta för större delen av fiskeföretagen ändras tidigare praxis om att en fiskelicens-


innehavare endast får ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha 


inflytande över två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för torskfångande 


redskap i norsk ekonomisk zon i Nordsjön). Se närmare motivering under 6 kap. 1 §. 


Ny föreskrift: 8 kap. 3 § 


Föreslagen lydelse: 


Nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön får endast fiskas av ett svenskt 


fiskefartyg med stöd av fisketillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. En fysisk eller 


juridisk person får högst ha inflytande över två sådana fisketillstånd. 


Motivering 


Ny paragraf införs av vilken det framkommer att det krävs fisketillstånd för att bedriva fiske efter 


nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön. 


För att underlätta för större delen av fiskeföretagen ändras tidigare praxis om att en fiskelicens-


innehavare endast får ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha 


inflytande över två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för nordhavsräka i norsk 


ekonomisk zon i Nordsjön). Se närmare motivering under 6 kap. 1 §. 
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Föreskrifter som berörs 


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


Bemyndigande 


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


Ikraftträdande 


2022-10-01.  


3 kap. 12 a § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


Utöver vad som framgår i 12 § gäller följande 


i området innanför trålgränsen, norr om 


latituden 58 31,50 N till gränsen mot Norge:  


1. Trålfiske får inte bedrivas inom de 


områden som anges i bilaga 8.  


2. Trålfiske efter nordhavsräka får endast 


bedrivas med fisketillstånd från Havs- och 


vattenmyndigheten. Tillstånd får endast 


beviljas en fiskelicenshavare, eller behörig 


företrädare för denne, som deltagit i Havs- 


och vattenmyndighetens 


introduktionsutbildning om naturvärdena i 


Koster- och Väderöområdet. Kravet på 


deltagande i introduktionsutbildningen gäller 


även den som för befäl ombord vid 


bedrivande av trålfisket. 


 


 


3. Trålfiske får endast bedrivas med fartyg 


som har ett fungerande automatiskt 


identifieringssystem (AIS) ombord och som 


ska vara påslagen under hela fiskeresan.  


4. Tillståndet ska som längst gälla under ett 


år inom ramen för en förvaltningsperiod som 


löper från 1 juni till 31 maj. 


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


Utöver vad som framgår i 12 § gäller följande 


i området innanför trålgränsen, norr om 


latituden 58 31,50 N till gränsen mot Norge:  


1. Trålfiske får inte bedrivas inom de 


områden som anges i bilaga 8.  


2. Trålfiske efter nordhavsräka får endast 


bedrivas med stöd av fisketillstånd från 


Havs- och vattenmyndigheten. Tillstånd får 


endast beviljas en fiskelicenshavare, eller 


behörig företrädare för denne, som deltagit i 


Havs- och vattenmyndighetens 


introduktionsutbildning om naturvärdena i 


Koster- och Väderöområdet. En fysisk eller 


juridisk person får högst ha inflytande 


över två sådana fisketillstånd. Kravet på 


deltagande i introduktionsutbildningen gäller 


även den som för befäl ombord vid 


bedrivande av trålfisket.  


3. Trålfiske får endast bedrivas med fartyg 


som har ett fungerande automatiskt 


identifieringssystem (AIS) ombord och som 


ska vara påslagen under hela fiskeresan.  


4. Tillståndet ska som längst gälla under ett 


år inom ramen för en förvaltningsperiod som 


löper från 1 juni till 31 maj. 


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


Motivering 


Språket justeras något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av fisketillstånd. 
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För att underlätta för fiskeföretagen ändras tidigare praxis om att en fiskelicensinnehavare endast 


får ha ett tillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person endast får ha inflytande över 


högst två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för nordhavsräka i Kosterhavet). 


Se närmare motivering ovan under 6 kap. 1 § HVMFS 2014:19. 


3 kap. 12 b § 


Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 


I Gullmarsfjorden innanför en rät linje från 


Stångö huvud över sjömärket Spättan till 


Skaftölandet gäller, utöver villkoren i 12 §, 


följande.  


1. Trålfiske får bedrivas endast efter särskilt 


tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten. 


Tillstånd lämnas för högst ett år åt gången 


och med giltighet endast under de tider och 


på de särskilda villkor som anges i tillståndet. 


Antalet samtidigt gällande tillstånd får avse 


högst fyra fartyg. Vid tillståndsprövningen ska 


beaktas tidigare fiske i Gullmarsfjorden eller 


inom trålfiskeområdena A 1-3 enligt bilaga 7 


samt det aktuella fiskets betydelse för den 


sökandes totala inkomst från fiske. 


 


 


 


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


I Gullmarsfjorden innanför en rät linje från 


Stångö huvud över sjömärket Spättan till 


Skaftölandet gäller, utöver villkoren i 12 §, 


följande.  


1. Trålfiske får bedrivas endast med stöd av 


fisketillstånd från Havs- och 


vattenmyndigheten. Tillstånd lämnas för 


högst ett år åt gången och med giltighet 


endast under de tider och på de särskilda 


villkor som anges i tillståndet. Antalet 


samtidigt gällande tillstånd får avse högst 


fyra fartyg. En fysisk eller juridisk person 


får högst ha inflytande över två sådana 


fisketillstånd. Vid tillståndsprövningen ska 


beaktas tidigare fiske i Gullmarsfjorden eller 


inom trålfiskeområdena A 1-3 enligt bilaga 7 


samt det aktuella fiskets betydelse för den 


sökandes totala inkomst från fiske. 


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


Motivering 


Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring ovan 


under 5 kap. 1 § HVMFS 2014:19). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast 


får ske med stöd av fisketillstånd. 


För att underlätta för fiskeföretagen ändras tidigare praxis om en fiskelicensinnehavare endast får 


ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha inflytande över högst 


två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för nordhavsräka i Gullmarsfjorden). Se 


närmare motivering ovan under 6 kap. 1 § HVMFS 2014:19. 


 


Bilagor: 


- Konsekvensutredning 


- Sändlista 
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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 


  Bilaga 2 


 


Konsekvensutredning  


Allmänt 


Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 


Förslagen gällande koncentration av fiskemöjligheter: Ett av flera viktiga mål vid fördelning av 


fiskemöjligheter är att motverka för hög koncentration (innehav) av fiskemöjligheter hos enskilda 


aktörer. En för hög koncentration av fiskemöjligheter hos enskilda aktörer står i strid med flera mål 


inom fiskeriförvaltningen, som till exempel att undvika geografisk och ekonomisk koncentration. En 


viktig åtgärd för att motverka för hög koncentration av fiskemöjligheter är att fastställa 


koncentrationsnivåer för hur stor andel av kvoterna som en aktör får förfoga över. Sådana nivåer 


infördes för flera kvoter i samband med att det nya demersala fördelningssystemet infördes år 


2017. En fiskelicensinnehavares innehav av årliga demersala fiskemöjligheter får inte motsvara 


mer än en högsta tillåten procentandel av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig 


för fiske genom demersala årliga kvoter. 


Utöver fiskelicensinnehavaren kan det finnas andra personer som har inflytande över ett fartygs 


fiskemöjligheter vilket illustreras i figur 1. Person med inflytande över fiskemöjligheter kan till 


exempel vara fiskefartygets ägare och fysiska personer som står bakom juridisk person som äger 


fartyg och/eller innehar fiskelicens. Vid beräkning av kvotkoncentrationer bör detta därför tas 


hänsyn till på så sätt att samtliga fiskemöjligheter som en person på olika sätt har inflytande över 


beaktas (se figur 2). Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har år 2020 infört regler som möjliggör 


detta. Remissens förslag innebär en ytterligare översyn och förtydligande av dessa regler. Det är 


viktigt att HaV får kännedom om ändringar vad gäller firmatecknare och personer som står bakom 


fysiska eller juridiska personer som äger fartyg och/eller innehar fiskelicens. Enligt förslaget 


kommer en licensinnehavare bli skyldig att inkomma med dessa uppgifter. Även när det gäller 


högsta antal tillåtna fisketillstånd av en viss typ och huruvida en licensinnehavare är berättigad till 


regional tilldelning av torsk i Östersjön (se nedan) föreslås att hänsyn tas till samtliga 


fiskemöjligheter, fiskelicenser och fisketillstånd som en person på olika sätt har inflytande över.  


 


 



mailto:havochvatten@havochvatten.se
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Figur 1: Personer med inflytande över ett fartyg med fiskemöjligheter. 


 


 


Figur 2: Fiskemöjligheter som en person har inflytande över. 


 


Förslag gällande högsta antal tillåtna fisketillstånd: När det gäller flera av fisketillstånden för 


demersala fisken som kräver fisketillstånd (torskfångande redskap i Västerhavet, norsk ekonomisk 


zon i Nordsjön samt Östersjön (med trål), fiske efter havskräfta med bur och fiske efter 


nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt och norsk ekonomisk zon i Nordsjön) finns i gällande regelverk 


en begränsning på att en fiskelicensinnehavare högst får ha ett sådant tillstånd. I remissen föreslås 


att det högsta antalet tillåtna tillstånd ökas från ett till två, men samtidigt med en ändring att 


begränsningen på antal tillstånd ska avse de tillstånd en person har inflytande över. I nuvarande 


regelverk gäller begränsningen för licensinnehavaren. 


Förslag gällande regional tilldelning av torsk i Östersjön: Remissen innehåller även förslag till 


ändringar i fördelningsmodellen för regional tilldelning av torsk Östersjön. Enligt gällande regelverk 


baseras den regionala tilldelningen på det fiske som HaV har kvotavräknat fiskelicensinnehavaren 


de två åren före det föregående kalenderåret. Med tanke på beståndssituationen för torsk, där det 


varit förbud mot riktat torskfiske sedan mitten av år 2019, kan en fördelning inte baseras på fiske 
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de två föregående åren. Fördelningsmodellen behöver därför justeras så att den istället grundar 


sig på de två sista åren då fiske kunnat bedrivas.  


Nuvarande regelverk fokuserar på fiskelicensinnehavaren när det gäller vilka som är berättigade 


till regional tilldelning men behöver justeras till att ta hänsyn till vilka som har inflytande över 


fisketillståndet. Den föreslagna justeringen innebär att regional tilldelning endast kan ges till de som 


enbart har inflytande över fiskemöjligheter för torsk i Östersjön, eftersom syftet med den regionala 


tilldelningen är att gynna dem som endast har fiskemöjligheter för torsk i Östersjön.  


Förslag gällande att kvoten för rödspotta i Skagerrak inte längre ska omfattas av årliga individuella 


fiskemöjligheter: I det demersala fördelningssystemet som infördes år 2017 fördelas sju arter (torsk, 


kolja, vitling, gråsej, rödspotta, nordhavsräka och havskräfta) i ett eller flera olika havs-


/kvotområden. Avsikten, vid systemets införande var att fördela målarter samt arter/kvoter som 


bedömdes kunna bli begränsande vid införandet av landningsskyldigheten. När det gäller 


rödspotta, som har separata kvotområden för Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, fördelades 


kvoten i Skagerrak genom årliga demersala fiskemöjligheter då den kvoten uppskattades kunna bli 


begränsande i framtiden. Kvoten har dock inte varit begränsande sedan fördelningssystemet 


infördes och föreslås därför att inte längre omfattas av årliga individuella fiskemöjligheter. 


Övriga förslag i remissen: Remissen innehåller även ytterligare förslag till föreskriftsändringar. 


Dessa handlar främst om mindre korrigeringar gällande terminologi och ändring av kriterier vid 


nyetablering av vissa fisketillstånd. 


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


reglering inte kommer till stånd  


Förslagen gällande koncentration av fiskemöjligheter: Ett alternativ är att inte genomföra de 


föreslagna ändringarna. En risk med detta är att det inte går att motverka för hög koncentration av 


fiskemöjligheter hos enskilda aktörer eftersom det inte blir möjligt att ta hänsyn till vem som på olika 


sätt har inflytande över fiskelicens, fiskemöjligheter eller fisketillstånd. Mer specifikt innebär det att 


det skulle kunna vara möjligt att stå bakom fiskefartyg som tillsammans innehar demersala 


fiskemöjligheter som överskrider koncentrationsnivåerna, att det skulle vara möjligt att stå bakom 


fler än två fisketillstånd av samma typ, och att man skulle kunna vara berättigad till regional 


tilldelning av torsk i Östersjön trots att man även står bakom fartyg som bedriver fiske i Västerhavet. 


Syftena med regelverket skulle kunna kringgås.  


Förslag gällande högsta antal tillåtna fisketillstånd: Förslaget innebär dels en regelförenkling som 


innebär att det högsta antalet tillåtna tillstånd ökas från ett till två, men samtidigt innebär förslaget 


att begränsningen ska gälla de tillstånd en person har inflytande över (istället för att utgå från 


fiskelicensinnehavaren). Det kommer inte vara möjligt att kringgå regelverket om ett tillstånd per 


licensinnehavare genom att exempelvis inrätta juridiska personer. Idag finns exempel på personer 


som har ett fisketillstånd både i sitt namn (som fysisk person) och som juridisk person. Om förslaget 


inte kommer till stånd kommer det fortsättningsvis vara möjligt att skaffa sig flera tillstånd genom 


att skapa juridiska personer eller på annat sätt ha inflytande över fler tillstånd än det tillåtna.  


Det bör samtidigt nämnas att vid byte av fiskelicensinnehavare eller ägare inom fiskeföretaget så 


finns idag möjlighet att beakta vilka personer som har inflytande över en fiskelicens. På så sätt 


innebär även reglerna om högsta tillåtna innehav av fiskemöjligheter för olika kvoter att antalet 


fisketillstånd en person kan ha inflytande över begränsas.   


Förslag gällande regional tilldelning av torsk i Östersjön: Ingen regional tilldelning ges så länge 


ingen individuell fördelning av torsk i Östersjön görs (på grund av förbudet mot riktat torskfiske), 
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men när fiske och individuell fördelning av torsk återigen blir möjligt kommer nuvarande fördelnings-


modell för den regionala tilldelningen inte vara tillämplig. Detta beror av att den kommer baseras 


på en tidsperiod när inget riktat fiske varit tillåtet. Om fördelningsmodellen för den regionala 


tilldelningen inte ändras innebär det därför att ingen regional tilldelning kan ges. En alternativ 


lösning till remissens förslag (att basera fördelningen på infiskningen de två sista åren då fiske 


kunnat bedrivas hela året) vore att basera fördelningen på åren 2017 och 2018 (åren innan riktat 


fiske efter torsk förbjöds). Detta skulle dock innebära att en ny remiss skulle behöva skickas ut efter 


två år då fördelningsmodellen för regional tilldelning är tänkt att baseras på de två åren före det 


föregående kalenderåret där fiske har kunnat bedrivas.   


Förslag gällande att kvoten för rödspotta i Skagerrak inte längre ska omfattas av årliga individuella 


fiskemöjligheter: Ett alternativ till förslaget är att kvoten för rödspotta i Skagerak fortsatt ska 


omfattas av årliga individuella fiskemöjligheter. Detta skulle innebära att ett fåtal tillståndshavare 


med låg tilldelning av kvoten kan komma att behöva överlåta till sig rödspotta för att täcka sina 


fångster, trots att kvoten totalt sett har mycket lågt nyttjande. De senaste åren har i ett fåtal fall 


tillståndshavare med låg tilldelning av kvoten behövt överlåta till sig rödspotta för att täcka sina 


fångster. 


Att fortsatt låta kvoten omfattas av årliga demersala fiskemöjligheter innebär också att en möjlig 


regelförenkling inte genomförs. Alla typer av fångstbegränsningar kan innebära incitament till 


utkast. I det fall en kvot är mycket lågt nyttjad och det inte tycks finnas ett stort intresse för fiske 


efter kvoten har en fångstbegränsning ingen funktion. I relation till landningsskyldighetens 


genomförande och efterlevnad är det bättre att ha så få fångstbegränsningar som möjligt för att 


minska risken för otillåtna utkast (om en tillståndshavare exempelvis inte lyckas byta till sig 


fiskemöjligheter). Fiske utan fångstbegränsningar leder till en regelförenkling för yrkesfisket och är, 


i detta fall då kvoten är lågt nyttjad, bättre för genomförandet av landningsskyldigheten.   


Eftersom rödspotta ingår i den så kallade grundtilldelningen på 1 200 kg (se 10 kap. 8 § i HVMFS 


2014:19) för vissa fisketillstånd skulle, om kvoten inte längre omfattas av årliga demersala 


fiskemöjligheter, inte rödspotta behöva ingå i grundtilldelningen. Om förslaget inte genomförs 


innebär det att rödspotta fortsättningsvis ingår, men om förslaget genomförs skulle istället mer av 


övriga kvoter kunna ingå i grundtilldelningen.     


Övriga förslag i remissen: När det gäller ändringen av kriterier vid nyetablering av vissa 


fisketillstånd grundar sig förslaget i att det har visat sig att det inte är möjligt att bedöma utrymmet 


på botten och därför föreslås det ersättas med ”hänsyn till regionala skäl”. Det behöver finnas 


kriterier som går att beakta vid överväganden om nyetablering ska kunna genomföras.  


Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 


Förslagen gällande koncentration av fiskemöjligheter samt gällande högsta antalet tillåtna 


fisketillstånd: Det totala antalet fiskelicensinnehavare som potentiellt kan beröras, genom att de 


innehar demersalt tillstånd, är ungefär 240 stycken. Utöver detta kan även beredningsindustrin och 


förstahandsmottagare i Sverige indirekt beröras. 


Förslag gällande regional tilldelning Östersjön: Det totala antalet fiskelicensinnehavare som 


potentiellt kan beröras, genom att de innehar fisketillstånd för torskfångande redskap med trål i 


västra och/eller östra Östersjön, är i nuläget 32 stycken. Utav dessa är det bara en mindre andel, 


de som är berättigade till regional tilldelning, som direkt berörs. De är mellan 15-20 tillståndshavare.  


Förslag gällande att kvoten för rödspotta i Skagerrak inte längre omfattas av årliga individuella 


fiskemöjligheter: Det totala antalet fiskelicensinnehavare som berörs, genom att de har individuell 


tilldelning för rödspotta i Skagerrak, är 126 stycken.  
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Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 


jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen  


Förslagen gällande koncentration av fiskemöjligheter: Regleringen innebär ingen direkt 


kostnadsmässig effekt men innebär begränsningar för hur stort en persons inflytande över 


fiskemöjligheter kan bli och därmed också begränsningar för fiskeföretagens omfattning och 


framtida utveckling.  


Förslagen gällande högsta antal tillåtna fisketillstånd: Regleringen innebär ingen direkt 


kostnadsmässig effekt men innebär en begränsning för antal fisketillstånd en person kan ha 


inflytande över. I och med att en höjning från ett till två tillåtna tillstånd föreslås innebär det för de 


flesta fiskelicensinnehavare en utökad möjlighet. För ett fåtal större företag, som idag har flera 


fisketillstånd som fysisk/juridisk person, innebär det dock en begränsning.  


Förslag gällande att kvoten för rödspotta i Skagerrak inte längre omfattas av årliga individuella 


fiskemöjligheter: Regleringen innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens inom dagens 


fördelningssystem, förutom att fiskelicensinnehavare inte behöver överlåta till sig rödspotta i 


Skagerrak (vilket de eventuellt behöver ge ekonomisk kompensation för).    


Förslag gällande regional tilldelning Östersjön: Regleringen innebär att de tillståndshavare som är 


berättigade till regional tilldelning får en sådan baserat på deras infiskning de två senaste åren som 


fiske kunnat bedrivas. Regional tilldelning innebär ökade fiskemöjligheter och därmed möjligheter 


till ökat fiske för de berörda tillståndshavarna.   


Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 


Bemyndigande för de föreslagna föreskriftsändringarna finns i 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § i 


förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.  


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


Sveriges anslutning till Europeiska unionen 


Regleringen är i överensstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 


Europeiska unionen.  


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


om det finns behov av speciella informationsinsatser 


Förslagen i remissen föreslås träda ikraft den 1 oktober 2022. Förslaget gällande att kvoten för 


rödspotta i Skagerrak inte längre ska omfattas av individuella årliga fiskemöjligheter föreslås träda 


ikraft först den 1 januari 2023 då individuell fördelning av kvoten redan är gjord för år 2022.  


Information om ändrade bestämmelser kommer meddelas genom att ett ”Fiskenytt” publiceras på 


HaV:s hemsida. Information kommer även lämnas på kommande informations- och samrådsmöte 


med det demersala fisket, som anordnas av HaV. 


Föreskrifterna kommer att kungöras i vanlig ordning. 


Företag 


Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 


eller villkor i övrigt.  
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Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 


storleken på företagen 


Det totala antalet fiskelicensinnehavare som kan tänkas beröras, genom att de innehar ett 


demersalt tillstånd, är ungefär 240 stycken. När det gäller förslaget om regional tilldelning i 


Östersjön är det upp till 32 tillståndshavare som direkt eller indirekt berörs. 


Storleken på företagen varierar, majoriteten är solo- och mikroföretag men det finns även ett fåtal 


småföretag. Uppgifter om antalet anställda på fiskeföretagen saknas, då detta inte är en uppgift 


som HaV har tillgång till. 


Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen 


innebär för företagens administrativa kostnader 


Förslagen väntas inte föra med sig någon tidsåtgång eller administrativ kostnad för enskilda 


fiskelicensinnehavare.  


Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka 


förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna 


regleringen 


Förslagen väntas inte medföra några övriga kostnader och förändringar än de som nämnts ovan.  


Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena 


för företagen 


Konkurrensförhållandena kommer bli mer likvärdiga inom svenskt fiske då bakgrunden till flertalet 


av förslagen är att ingen ska kunna överskrida de koncentrationsgränser som finns eller ha 


inflytande över fler fisketillstånd än det tillåtna.  


Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen 


Inga andra effekter av föreskriftsförslagen än de som nämnts ovan bedöms finnas.  


Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning  


Nej, förslagen är inte av sådan karaktär. Det är dock viktigt att notera att mindre företag normalt 


sett har svårare att hantera administrativa krav än större. De förslag som förenklar regelverket 


kommer därför även att underlätta företagandet (med allt vad det innebär) för de mindre företagen. 


Samråd 


Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 


Ett tidigt samråd har genomförts med producentorganisationerna SFPO och HKPO gällande frågan 


om ägarkoncentration av fiskemöjligheter och fisketillstånd. 


Kontaktperson 


För eventuella frågor, kontakta:  


Qamer Chaudhry, Fisketillståndsenheten, tfn. 010-698 60 87, qamer.chaudhry@havochvatten.se  


Karin Kataria, Fisketillståndsenheten, tfn. 010-698 61 85 karin.kataria@havochvatten.se. 



mailto:qamer.chaudhry@havochvatten.se

mailto:karin.kataria@havochvatten.se
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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 


  Bilaga 2 


 


Sändlista  


 Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)  


 Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO)  


 Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation (NKFPO) 


 PO Kustfiskarna Bottenhavet  


 Swedish Pelagic Federation PO (SPFPO) 


 Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF) 


 Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund (SIC) 


 Fiskbranschens Riksförbund (FR) 


 Jordbruksverket  


 Kustbevakningen  


 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)  


 Regelrådet  


 Länsstyrelsen i Hallands län 


 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 


 Länsstyrelsen i Skåne län 


 Länsstyrelsen i Blekinge län 


 Länsstyrelsen i Kalmar län 


 Länsstyrelsen i Gotlands län 


 Länsstyrelsen i Östergötlands län 


 Länsstyrelsen i Stockholms län 


 Länsstyrelsen i Södermanlands län 


 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 


 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 


 Länsstyrelsen i Västerbottens län 


 Länsstyrelsen i Norrbottens län 


 Karlskrona kommun 


 Karlshamns kommun  


 Simrishamns kommun 


 Ystads kommun 


 Lysekils kommun 


 Öckerö kommun 


 Tjörns kommun 


 Strömstads kommun 


 Sotenäs kommun 


 Fiskekommunerna  


 Sportfiskarna 


 Världsnaturfonden (WWF)  


 Naturskyddsföreningen (SNF) 


 MSC Marine Stewardship Council  
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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 2022-07-08 Dnr 2394-2022  

Handläggare 

Qamer Chaudhry 

Fisketillståndsenheten 

qamer.chaudhry@havochvatten.se 

Se sändlista 

Remiss gällande bland annat regelverket kring koncentration av 

demersala fiskemöjligheter  

Hantering 

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

och konsekvensutredning. Förslaget gäller framförallt regelverket kring koncentration av 

demersala fiskemöjligheter, men även regelverket kring regional tilldelning i Östersjön och 

rödspotta i Skagerrak samt ytterligare mindre förslag på föreskriftsändringar.  

Förslaget föreslås träda i kraft den 2022-10-01 

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2022-08-31 

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

havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer 2394-2022 

i e-postmeddelandets ärendemening. 

Havs- och vattenmyndigheten kan publicera remissvar från myndigheter, företag och 

organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Du hittar mer 

information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i samband med 

remisshanteringen på Havs- och vattenmyndighetens webbsida. 

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Qamer Chaudhry; telefon 010-698 60 87, e-post 

qamer.chaudhry@havochvatten,se och Karin Kataria; telefon 010-698 61 85, e-post 

karin.kataria@havochvatten,se. 

Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Mats Svensson efter föredragning av utredaren 

Qamer Chaudhry. I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschefen Patrik 

Persson och utredaren Karin Kataria medverkat. 

Mats Svensson 

Qamer Chaudhry 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
http://www.havochvatten.se/
mailto:havochvatten@havochvatten.se
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/om-webbplatsen/om-personuppgifter.html
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Bakgrund och syfte 

I syfte att underlätta införandet av landningsskyldigheten införde Havs- och vattenmyndigheten 

(HaV) den 1 januari 2017 ett nytt system att fördela fiskemöjligheterna inom det demersala fisket. 

Systemet baseras på årsvisa individuellt fördelade fiskemöjligheter. Fiskemöjligheterna kan, med 

vissa begränsningar, överlåtas mellan fiskelicensinnehavare under året.  

Ett av flera viktiga mål vid fördelning av fiskemöjligheter är att motverka för hög koncentration av 

fiskemöjligheter hos enskilda aktörer. En för hög koncentration av fiskemöjligheter hos enskilda 

aktörer står i strid med flera mål inom fiskeriförvaltningen, som till exempel att undvika geografisk 

och ekonomisk koncentration. En viktig åtgärd för att motverka för hög koncentration av 

fiskemöjligheter är att ha en begränsning gällande hur mycket av en kvot som en aktör högst får 

förfoga över. Sådana nivåer infördes för flera kvoter i samband med att  det nya demersala 

fördelningssystemet infördes år 2017. En fiskelicensinnehavares innehav av årliga demersala 

fiskemöjligheter får inte motsvara mer än en högsta tillåten procentandel av den del av den 

nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för fiske genom demersala årliga kvoter. 

Utöver fiskelicensinnehavaren kan det finnas andra personer som har inflytande över ett fartygs 

fiskemöjligheter, vilket illustreras i figur 1. Person med inflytande över fiskemöjligheter kan till 

exempel vara fiskefartygets ägare och fysiska personer som står bakom en juridisk person som 

äger fartyg och/eller innehar fiskelicens. Vid beräkning av koncentration av fiskemöjligheter bör 

detta därför tas hänsyn till på så sätt att samtliga fiskemöjligheter som en person på olika sätt har 

inflytande över beaktas (se figur 2). HaV har tidigare (år 2020) infört regler som möjliggör detta. 

Remissens förslag innebär en ytterligare översyn och förtydligande av dessa regler. Det är viktigt 

att HaV får kännedom om ändringar vad gäller firmatecknare och personer som står bakom fysiska 

eller juridiska personer som äger fartyg och/eller innehar fiskelicens. Enligt förslaget kommer en 

licensinnehavare bli skyldig att inkomma med dessa uppgifter till HaV inom 30 dagar efter att 

ändring har skett.  

Även när det gäller högsta antal tillåtna fisketillstånd av en viss typ och huruvida en fiskelicens-

innehavare är berättigad till regional tilldelning av torsk i Östersjön föreslås att man ser till samtliga 

de fiskemöjligheter, fiskelicenser och fisketillstånd som en person på olika sätt har inflytande över. 

Det föreslås samtidigt också att det högsta antalet tillåtna fisketillstånd för en viss tillståndstyp ökas 

från ett till två. Det är idag flera som redan har inflytande över fler än ett tillstånd, genom exempelvis 

att någon innehar ett tillstånd som fysisk person och ett som juridisk person.   

Figur 1: Personer med inflytande över ett fartyg med fiskemöjligheter. 
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Figur 2: Fiskemöjligheter som en person har inflytande över. 

 

Remissen innehåller även förslag till ändringar i fördelningsmodellen för regional tilldelning av torsk 

i Östersjön. Enligt gällande föreskrift baseras den regionala tilldelningen på det fiske som HaV har 

kvotavräknat fiskelicensinnehavaren de två åren före det föregående kalenderåret. Med tanke på 

den speciella situationen för detta fiske, där det varit förbud mot riktat torskfiske sedan mitten av år 

2019, kan en fördelning inte baseras på fiske de två föregående åren. Det föreslås därför att 

fördelningsmodellen justeras så att den istället grundar sig på de två sista åren då fiske kunnat 

bedrivas hela året.  

Ytterligare förslag i remissen är att kvoten för rödspotta i Skagerrak från och med den 1 januari 

2023 inte längre ska omfattas av det demersala fördelningssystemet. När det demersala systemet 

infördes den 1 januari 2017 beslutades det att målarter och begränsande arter (eng. ”choke 

species”) skulle inkluderas i systemet. Efter samråd med fiskerinäringen beslutades det att kvoten 

för rödspotta i Skagerrak skulle omfattas av systemet även om nyttjandet tidigare inte varit högt. 

Kvoten bedömdes dock kunna bli begränsande om den inte fördelades individuellt. Sedan 

systemets införande har kvotnyttjandet varit lågt (i genomsnitt 10 % de senaste fem åren). Kvoten 

anses därmed inte längre vara begränsande och det finns därför inget behov av att kvoten ska vara 

individuellt fördelad. 

Remissen innehåller även ytterligare förslag till mindre föreskriftsändringar. Dessa handlar främst 

om mindre korrigeringar gällande terminologi och ändring av kriterier vid nyetablering av vissa 

fisketillstånd. 
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Havs- och vattenmyndighetens föreslagna föreskriftsändringar med 

motivering 

Föreskrifter som berörs 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för 

yrkesmässigt fiske i havet. 

Bemyndigande 

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

Ikraftträdande 

2022-10-01.  

10 kap. 1 § ska träda ikraft 2023-01-01. 

1 kap. 2 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

I dessa föreskrifter avses med  
1. fiskelicens: en sådan licens som avses i 
artikel 4.9 i rådets förordning (EG) nr 
1224/2009 och som ger rätt att nyttja ett visst 
fiskefartyg för yrkesmässigt fiske i havet, 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
 

I dessa föreskrifter avses med  
1. fiskelicens: en sådan licens som avses i 
artikel 4.9 i rådets förordning (EG) nr 
1224/2009 och som ger rätt att nyttja ett visst 
fiskefartyg för yrkesmässigt fiske i havet, 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
18. kustkvot: fiske efter kvoterade 
fördelade arter som omfattas av 5 kap. 1 § 
och 10 kap. 1 § men som inte omfattas av 
individuella fiskemöjligheter. 
 
19. fysisk eller juridisk person med 
inflytande över fiskefartyg/fiskelicens/ 
fisketillstånd/fiskemöjligheter: avser 
fiskelicensinnehavare, fiskefartygets 
ägare, firmatecknare eller annan person 
bakom en fysisk eller juridisk person som 
innehar fiskelicensen eller äger en andel 
av fiskefartyget och därmed har påverkan 
på företaget. 

Motivering 

Tillägg av definition för ”kustkvot”. Med kustkvot avses fiske efter de arter som ingår i det demersala 

och pelagiska fördelningssystemet och som inte omfattas av individuella fiskemöjligheter/ 

fiskerättigheter. Mängden fisk som får fångas individuellt av dem som bedriver fiske på kustkvoten 

är i de flesta fall oreglerad, men begränsas i vissa fall av fångstbegränsningar (ransoner) som 

anger en högsta fångstmängd per art och bestämd tidsperiod (veckor, månader eller år).  
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Tillägg av definition av ”fysisk eller juridisk person med inflytande över fiskefartyg/fiskelicens/ 

fisketillstånd/fiskemöjligheter”. Definitionen läggs till eftersom flera av förslagen till föreskrifts-

ändringar i denna remiss syftar till att beakta vilka fartyg, fiskelicenser, fisketillstånd eller 

fiskemöjligheter en fysisk eller juridisk person har inflytande över. Exempel på vad som avses med 

”annan person bakom fysisk eller juridisk person” är en yrkesfiskare vars familjemedlem innehar 

fiskelicens eller står bakom ett företag som äger ett fartyg och familjemedlemmen inte själv bedriver 

fiske eller har en aktiv roll i företaget. Med ”aktiv roll” avses att man är aktiv fiskare och inte endast 

ansvarar för administrativa uppgifter eller liknande.     

2 kap. 4 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

En ansökan om ny fiskelicens eller 

förlängning av eller ändring av fiskeinriktning 

i en redan gällande fiskelicens ska lämnas till 

Havs- och vattenmyndigheten på en 

fastställd blankett. 

En ansökan om ny fiskelicens eller 
förlängning av eller ändring av en redan 
gällande fiskelicens ska vara skriftlig och 
lämnas till Havs- och vattenmyndigheten på 
det sätt som myndigheten anvisar. 
     
    Ändringar i redan gällande fiskelicens 
ska meddelas inom trettio dagar. 

Motivering 

För att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska få kännedom om och i olika beslut kunna beakta 

vilka som har inflytande över en fiskelicens samt de eventuella fisketillstånd och fiskemöjligheter 

som är knutet till fartyget, införs krav på att dessa uppgifter ska rapporteras till HaV. När uppgifter 

i fiskelicensen ändras ska fiskelicensinnehavaren och ägaren till fartyget ansöka om detta 

skriftligen på det sätt som myndigheten anvisar inom trettio dagar. Vilka uppgifter som kräver 

ansökan om ändring av gällande fiskelicens kommer att specificeras under villkor i licensen och 

kommer bland annat inkludera ändringar gällande vilka personer som har inflytande över en 

fiskelicens och fartyget. Om fiskelicensen baseras på oriktiga uppgifter kan det leda till att licensen 

återkallas. 

2 kap. 5 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

För att beviljas en förlängd fiskelicens ska 

den sökande visa att fisket under 

innevarande licensperiod har bedrivits i 

näringsverksamhet enligt 30 § fiskelagen 

(1993:787). Detta ska ske genom  

1. den redovisning som 

fiskelicensinnehavaren rapporterat till Havs- 

och vattenmyndigheten i loggböcker eller 

kustfiskejournaler, och  

2. uppgifter i avräkningsnotor som 

förstahandsmottagare har rapporterat till 

För att beviljas en förlängd fiskelicens ska 

den sökande visa att fisket under 

innevarande licensperiod har bedrivits i 

näringsverksamhet enligt 30 § fiskelagen 

(1993:787). Detta ska ske genom  

1. den redovisning som rapporterats till Havs- 

och vattenmyndigheten i loggböcker eller 

kustfiskejournaler med det fartyg som 

ansökan avser, och  

2. uppgifter i avräkningsnotor som 

förstahandsmottagare har rapporterat till 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Havs- och vattenmyndigheten och som visar 

den sökandes fiskeaktivitet. 

Havs- och vattenmyndigheten och som visar 

den sökandes fiskeaktivitet. 

Motivering 

Ändringen föreslås då en juridisk person inte kan rapportera i loggbok eller kustfiskejournal, utan 

endast en fysisk person kan göra det. I flertalet fall är heller inte befälhavaren på fiskeresan och 

fiskelicensinnehavaren samma fysiska person, och det är befälhavaren som ansvarar för att 

rapportering sker. 

2 kap. 8 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Kravet på utförsel av fiskekapacitet i 30 § 

fiskelagen (1993:787) ska uppfyllas genom 

att sökande visar att fiskekapacitet, räknat i 

fiskefartygets bruttotonnage och 

motorstyrkans kilowatt, har förts ut från den 

svenska fiskeflottan genom att fiskelicensen 

har upphört att gälla för ett eller flera svenska 

fiskefartyg. Bruttoton och kilowatt får 

åberopas som utförd fiskekapacitet om 

ansökan om fiskelicens för det fartyg som 

införseln avser har inkommit senast 36 

månader efter den dag som fiskelicensen 

upphörde att gälla för det fartyg som utförseln 

avser. En fiskelicens som upphörde att gälla 

före den 1 september 2017 får dock inte 

åberopas. 

Kravet på utförsel av fiskekapacitet i 30 § 

fiskelagen (1993:787) ska uppfyllas genom 

att sökande visar att fiskekapacitet, räknat i 

fiskefartygets bruttotonnage och 

motorstyrkans kilowatt, har förts ut från den 

svenska fiskeflottan genom att fiskelicensen 

har upphört att gälla för ett eller flera svenska 

fiskefartyg. Bruttoton och kilowatt får 

åberopas som utförd fiskekapacitet om 

ansökan om fiskelicens för det fartyg som 

införseln avser har inkommit senast 36 

månader efter den dag som fiskelicensen 

upphörde att gälla för det fartyg som utförseln 

avser. 

Motivering 

Sista meningen är inte längre aktuell då mer än 36 månader har förflutit sedan den 1 september 

2017. Det  finns därför inte någon anledning att tynga bestämmelsen med text som inte längre är 

aktuell. 

2 kap. 19 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

En fiskelicens får beviljas en ny 

fiskelicensinnehavare under förutsättning att 

den nye licensinnehavaren  

1. under de tre senaste åren kontinuerligt har 

haft ägarandelar i den innevarande 

En fiskelicens får beviljas en ny 

fiskelicensinnehavare under förutsättning att 

den nye licensinnehavaren  

1. under de tre senaste åren kontinuerligt har 

haft ägarandelar i den innevarande 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

licensinnehavarens fartyg (ägarkontinuitet), 

eller  

2. har anknytning till den innevarande 

licensinnehavaren genom släktskap så som 

vid generationsskifte inom familj. 

  

    Första stycket gäller inte de 

fiskelicensinnehavare som har fisketillstånd 

för ål enligt 3 kap. 1 § i Fiskeriverkets 

föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i 

Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. 

    Vid prövning av ansökan om byte av 

fiskelicensinnehavare eller ägare kan Havs- 

och vattenmyndigheten beakta vilka fysiska 

personer som har ett bestämmande 

inflytande över en fiskelicens, såsom ägare 

eller firmatecknare för en juridisk person eller 

fiskefartygets ägare. Byte av 

licensinnehavarare eller ägare får inte 

innebära att fysiska eller juridiska personer 

får ett bestämmande inflytande över en eller 

flera särskilda tillstånd för årliga demersala 

fiskemöjligheter och därmed överskrider de 

begränsningar i innehav av årliga demersala 

fiskemöjligheter som framgår av 10 kap. 13 

§. 

licensinnehavarens fartyg (ägarkontinuitet), 

eller  

2. har anknytning till den innevarande 

licensinnehavaren genom närliggande 

släktskap så som vid generationsskifte inom 

familj. 

    Första stycket gäller inte de 

fiskelicensinnehavare som har fisketillstånd 

för ål enligt 3 kap. 1 § i Fiskeriverkets 

föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i 

Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. 

    Vid prövning av ansökan om byte av 

fiskelicensinnehavare eller ägare kan Havs- 

och vattenmyndigheten beakta vilka fysiska 

personer som har ett inflytande över en 

fiskelicens, såsom firmatecknare eller 

person som står bakom en juridisk person, 

eller fiskefartygets ägare. Byte av 

licensinnehavarare eller ägare får inte 

innebära att fysiska eller juridiska personer 

får inflytande över årliga demersala 

fiskemöjligheter som innebär att de 

begränsningar i innehav av årliga demersala 

fiskemöjligheter som framgår av 10 kap. 13 § 

överskrids. Byte av licensinnehavarare 

eller ägare får heller inte innebära att 

fysiska eller juridiska personer får 

inflytande över fiskefartyg som både 

omfattas av 10 kap. 1 § och som inte 

omfattas av den paragrafen (kustkvot). 

Motivering 

Tillägget av ordet ”närliggande” tydliggör att övertagande av fiskelicens i normalfallet endast kan 

ske genom nära släktskap, som exempelvis från förälder till barn, och inte mellan exempelvis 

kusiner. I normalfallet ska det också endast vara möjligt i nedanstående led, och exempelvis inte 

från barn till förälder.  

Med skrivningen ”person som står bakom” är tanken att samtliga som står bakom en juridisk 

person, exempelvis de som även ingår i ett bolag, fångas upp och omfattas av regelverket. Om det 

istället skulle stå ”ägare för en juridisk person” så kan det vara ett bolag som äger en juridisk person 

och då omfattas inte de fysiska personerna som ingår i bolaget av förslaget.  

Tillägg görs även för att säkerställa att ingen får inflytande över fiskefartyg som både ingår i det 

demersala systemet med fiskemöjligheter och bedriver fiske på kustkvoten. 
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3 kap. 7 a § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Område 
Norsk ekonomisk zon i Nordsjön 

Redskap 

Torskfångande redskap 

Kvantitet 

1 000 kg 

Arter 

Fördelade arter som har avräknats 

licensinnehavarens demersala 

fiskemöjligheter vid fiske med stöd av 

fisketillstånd enligt 6 kap. 1 § och 4 kap. 1 §. 

Område 

Norsk ekonomisk zon i Nordsjön 

Redskap 

Fiske efter nordhavsräka 

Kvantitet 

1 000 kg 

Arter 

Fördelade arter som har avräknats 

licensinnehavarens demersala 

fiskemöjligheter vid fiske med stöd av 

fisketillstånd enligt 8 kap. 1 § och 4 kap. 1 §. 

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

Område 

Norsk ekonomisk zon i Nordsjön 

Redskap 

Torskfångande redskap 

Kvantitet 

1 000 kg 

Arter 

Fördelade arter som har avräknats 

licensinnehavarens demersala 

fiskemöjligheter vid fiske med stöd av 

fisketillstånd enligt 6 kap. 1 a §. 

Område 

Norsk ekonomisk zon i Nordsjön 

Redskap 

Fiske efter nordhavsräka 

Kvantitet 

1 000 kg 

Arter 

Fördelade arter som har avräknats 

licensinnehavarens demersala 

fiskemöjligheter vid fiske med stöd av 

fisketillstånd enligt 8 kap. 3 §. 

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

Motivering 

I remissen föreslås nya paragrafer införas för fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön. Detta avser 

fiske som sker med torskfångande redskap (6 kap. 1 a §) och räkfiske (8 kap. 3 §). Hänvisningen 

till fisketillstånden ändras därmed. 

5 kap. 1 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Ett svenskt fiskefartyg får endast fiska efter 

pelagiska arter efter särskilt tillstånd från 

Havs- och vattenmyndigheten. Fisket ska i så 

fall bedrivas med  

Ett svenskt fiskefartyg får endast med stöd 

av fisketillstånd från Havs- och 

vattenmyndigheten fiska efter pelagiska 

arter. Fisket ska i så fall bedrivas med  
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

1. vadredskap som har ett djup av 45 meter 

eller mer och en omkrets av 360 meter, eller  

2. trål. 

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

1. vadredskap som har ett djup av 45 meter 

eller mer och en omkrets av 360 meter, eller  

2. trål. 

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

Motivering 

I EU:s regelverk används ordet fisketillstånd för de kompletterande tillstånd som krävs för vissa 

fisken (exempelvis redskapstillstånd). Samtliga skrivningar i föreskriften om särskilt tillstånd ändras 

därför till fisketillstånd för att använda samma terminologi som finns på EU-nivå. 

Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av fisketillstånd. 

6 kap. 1 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

I Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön får ett 

svenskt fiskefartyg endast efter särskilt 

tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten 

ombord medföra eller använda 

  

1. aktiva redskap bestående av bottentrålar 

och not vilkas maskstorlek är  

a) 100 millimeter eller större (TR1),  

b) 70 millimeter eller större men mindre än 

100 millimeter (TR2),  

c) 70 millimeter eller större och försedd med 

artsorterande rist (TR2_R),  

2. bomtrålar med maskor som är  

a) 120 millimeter eller större (BT1),  

b) 80 millimeter eller större men mindre än 

120 millimeter (BT2),  

3. passiva redskap bestående av  

a) nät och insnärjningsnät (GN),  

b) grimgarn (GT), eller  

c) långrevar (LL). 

    En fiskelicensinnehavare får högst inneha 

ett sådant särskilt tillstånd. 

     

    Tillståndskravet i första stycket gäller inte 

fartyg under tio meter som fiskar med 

passiva redskap. 

I Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön får ett 

svenskt fiskefartyg endast med stöd av 

fisketillstånd från Havs- och 

vattenmyndigheten ombord medföra eller 

använda  

1. aktiva redskap bestående av bottentrålar 

och not vilkas maskstorlek är  

a) 100 millimeter eller större (TR1),  

b) 70 millimeter eller större men mindre än 

100 millimeter (TR2),  

c) 70 millimeter eller större och försedd med 

artsorterande rist (TR2_R),  

2. bomtrålar med maskor som är  

a) 120 millimeter eller större (BT1),  

b) 80 millimeter eller större men mindre än 

120 millimeter (BT2),  

3. passiva redskap bestående av  

a) nät och insnärjningsnät (GN),  

b) grimgarn (GT), eller  

c) långrevar (LL). 

    En fysisk eller juridisk person får högst 

ha inflytande över två sådana 

fisketillstånd.  

    Tillståndskravet i första stycket gäller inte 

fartyg under tio meter som fiskar med 

passiva redskap. 
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Motivering 

Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 

5 kap. 1 §). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av 

fisketillstånd. 

För att underlätta för den största delen av fiskeföretagen samtidigt som koncentration av 

fisketillstånd till ett fåtal aktörer undviks ändras regelverket till att en fysisk eller juridisk person får 

ha inflytande över två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för torskfångande 

redskap i Västerhavet) gentemot att en fiskelicensinnehavare tidigare endast fick ha ett 

fisketillstånd av samma typ. Med inflytande avses en fysisk person som har inflytande över ett 

tillstånd genom att denne är licensinnehavare (och därigenom tillståndshavare) på fiskefartyget, är 

ägare till fiskefartyget som fisketillståndet är kopplat till, har andelar i en juridisk person kopplat till 

fiskefartyget, har inflytande över en person som är ägare eller licensinnehavare på fiskefartyget 

eller på annat sätt har inflytande över ett tillstånd. Om en fysisk person är tillståndshavare på ett 

fiskefartyg och samtidigt är ägare till ett annat fiskefartyg där ett fisketillstånd av samma typ finns, 

innebär det att den fysiske personen har inflytande över två fisketillstånd av samma typ. I vissa fall 

räknas det även in att en fysisk person kan ha inflytande över en annan familjemedlem som är 

anknuten till ett fiskefartyg, exempelvis i de fall där familjemedlemmen inte avser att bedriva fiske 

själv.  

6 kap. 2 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Den som har fisketillstånd att fiska med 

sådan trål som anges i 1 § första stycket 1 a 

eller b får även beviljas tillstånd att fiska med 

sådan rist som anges i 1 § första stycket 1 c.  

    Om tillgången på fisk tillåter det och efter 

bedömning av omfattningen av 

fiskeansträngningen i området får också den 

som endast har fisketillstånd för sådana 

aktiva redskap som anges i 9 § första stycket 

1 beviljas ett tillfälligt tillstånd under 

återstoden av förvaltningsperioden. Ett 

sådant tillfälligt fisketillstånd får beviljas efter 

ansökan till Havs- och vattenmyndigheten 

och omfattas inte av 3 kap. 5 §. 

Den som har fisketillstånd att fiska med 

sådan trål som anges i 1 § första stycket 1 a 

eller b får även beviljas tillstånd att fiska med 

sådan rist som anges i 1 § första stycket 1 c.  

    Om tillgången på fisk tillåter det och efter 

bedömning av omfattningen av 

fiskeansträngningen i området får också den 

som endast har fisketillstånd för sådana 

aktiva redskap som anges i 9 § första stycket 

1 beviljas ett tillfälligt tillstånd med sådan rist 

som anges i 1 § första stycket 1 c under 

återstoden av förvaltningsperioden. Ett 

sådant tillfälligt fisketillstånd får beviljas efter 

ansökan till Havs- och vattenmyndigheten 

och omfattas inte av 3 kap. 7 a §. 

Motivering 

Det förtydligas att tillfälligt tillstånd för de med fisketillstånd för torsktrål i Östersjön endast kan ges 

för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist. Det finns ingen möjlighet 

för dem att få tillfälligt tillstånd för fiske med bottentrål utan artstorterande rist. 

Hänvisningen görs till annan paragraf om att detta fiske inte omfattas av infiskningskrav och 

därmed inte kan förnyas. Ansökan måste ske årligen till HaV. 
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6 kap. 9 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

I västra respektive östra Östersjön får ett 

svenskt fiskefartyg endast efter fisketillstånd 

av Havs- och vattenmyndigheten ombord 

medföra eller använda  

 

1. aktiva redskap bestående av trål, 

snurrevad eller liknande släpredskap vilkas 

maskstorlek är 105 millimeter eller mer, eller  

2. passiva redskap bestående av  

a) bottensatta nät, insnärjningsnät eller 

grimgarn vilkas maskstorlek är 110 millimeter 

eller mer, eller  

b) krokredskap vid fiske efter torsk.     

    En fiskelicensinnehavare får högst inneha 

ett sådant fisketillstånd i var och ett av 

områdena som anges i första stycket. 

     

Tillståndskravet i första stycket gäller inte 

fartyg under åtta meter som fiskar med 

passiva redskap. 

I västra respektive östra Östersjön får ett 

svenskt fiskefartyg endast med stöd av 

fisketillstånd från Havs- och 

vattenmyndigheten ombord medföra eller 

använda  

1. aktiva redskap bestående av trål, 

snurrevad eller liknande släpredskap vilkas 

maskstorlek är 105 millimeter eller mer, eller  

2. passiva redskap bestående av  

a) bottensatta nät, insnärjningsnät eller 

grimgarn vilkas maskstorlek är 110 millimeter 

eller mer, eller  

b) krokredskap vid fiske efter torsk.     

    En fysisk eller juridisk person får högst 

ha inflytande över två sådana fisketillstånd 

i var och ett av områdena som anges i första 

stycket. 

    Tillståndskravet i första stycket gäller inte 

fartyg under åtta meter som fiskar med 

passiva redskap. 

Motivering 

Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 

5 kap. 1 §). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av 

fisketillstånd. 

För att underlätta för fiskeföretagen ändras regelverket om att en fiskelicensinnehavare endast får 

ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha inflytande över högst 

två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön). 

Se närmare motivering under 6 kap. 1 §. 

7 kap. 1 § 

Nuvarande rubrik: 7 kap. Tillstånd för fiske efter havskräfta med bur 

Föreslagen rubrik: 7 kap. Fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bur 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Fiske efter havskräfta med fler än sex burar 

med ett svenskt fiskefartyg får endast 

bedrivas med fisketillstånd från Havs- och 

vattenmyndigheten. Ett tillstånd får omfatta 

fiske med högst 800 burar vid ensamfiske 

Fiske efter havskräfta med fler än sex burar 

med ett svenskt fiskefartyg får endast 

bedrivas med stöd av fisketillstånd från 

Havs- och vattenmyndigheten. En fysisk 

eller juridisk person får högst ha 

inflytande över två sådana fisketillstånd. 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

och högst 1 400 burar per fartyg då flera 

personer deltar i företagets fiske.  

Ett tillstånd får omfatta fiske med högst 800 

burar vid ensamfiske och högst 1 400 burar 

per fartyg då flera personer deltar i företagets 

fiske. 

Motivering 

Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 

5 kap. 1 §). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av 

fisketillstånd. 

För att underlätta för fiskeföretagen ändras regelverket om att en fiskelicensinnehavare endast får 

ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha inflytande över högst 

två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för havskräfta med bur). Se närmare 

motivering under 6 kap. 1 §. 

8 kap. 1 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Nordhavsräka får fiskas av ett svenskt 

fiskefartyg endast efter fisketillstånd av Havs- 

och vattenmyndigheten. En 

fiskelicensinnehavare får högst inneha ett 

sådant fisketillstånd. 

Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt får 

endast fiskas av ett svenskt fiskefartyg med 

stöd av fisketillstånd från Havs- och 

vattenmyndigheten. En fysisk eller juridisk 

person får högst ha inflytande över två 

sådana fisketillstånd. 

Motivering 

Förtydligande att föreskriften avser fisketillståndet för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt. 

Fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön omfattas av ny paragraf (8 kap. 3 §). 

Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 

5 kap. 1 §). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av 

fisketillstånd. 

För att underlätta för fiskeföretagen ändras regelverket om att en fiskelicensinnehavare endast får 

ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha inflytande över högst 

två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt). 

Se närmare motivering under 6 kap. 1 §. 

10 kap. 1 § 

Nuvarande rubrik: Fiske av demersala arter som kräver tilldelning av fiskemöjligheter utöver 

särskilt tillstånd 

Föreslagen rubrik: Fiske av demersala arter som kräver tilldelning av fiskemöjligheter utöver 

fisketillstånd 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Följande fisken, som kräver fisketillstånd, ska 

förenas med årliga individuella 

fiskemöjligheter. 

1. 5 kap. 1 § (fiske efter pelagiska arter),  

2. 6 kap. 1 § (fiske med torskfångande 

redskap i Västerhavet),  

3. 6 kap. 9 § första stycket 1 (aktiva 

torskfångande redskap i Östersjön),  

 

4. 7 kap. 1 § (fiske efter havskräfta med bur), 

  

5. 8 kap. 1 § (fiske efter nordhavsräka),  

6. 4 kap. 1 § (fiske efter nordhavsräka och 

fiske med torskfångande redskap i norsk 

ekonomisk zon i Nordsjön).  

     

    Första stycket gäller vid fiske efter följande 

arter och i följande havsområden.  

1. torsk i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och 

Östersjön,  

2. kolja i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  

3. vitling i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  

4. gråsej i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  

5. nordhavsräka i Skagerrak, Kattegatt och 

Nordsjön,  

6. havskräfta i Skagerrak och Kattegatt,  

7. rödspotta i Skagerrak. 

    Efter särskilt beslut från Havs- och 

vattenmyndigheten kan ytterligare arter och  

kvotområden omfattas av bestämmelsen i 

andra stycket. 

Följande fisken, som kräver fisketillstånd, ska 

förenas med årliga individuella 

fiskemöjligheter. 

1. 5 kap. 1 § (fiske efter pelagiska arter),  

2. 6 kap. 1 § (fiske med torskfångande 

redskap i Västerhavet),  

3. 6 kap. 1 a § (fiske med torskfångande 

redskap i norsk ekonomisk zon i 

Nordsjön), 

4. 6 kap. 9 § första stycket 1 (aktiva 

torskfångande redskap i Östersjön),  

5. 7 kap. 1 § (fiske efter havskräfta med bur),  

6. 8 kap. 1 § (fiske efter nordhavsräka i 

Skagerrak och Kattegatt),  

7. 8 kap. 3 § (fiske efter nordhavsräka i 

norsk ekonomisk zon i Nordsjön).  

    Första stycket gäller vid fiske efter följande 

arter och i följande havsområden.  

1. torsk i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och 

Östersjön,  

2. kolja i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  

3. vitling i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  

4. gråsej i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön,  

5. nordhavsräka i Skagerrak, Kattegatt och 

Nordsjön,  

6. havskräfta i Skagerrak och Kattegatt,  

     

    Efter särskilt beslut från Havs- och 

vattenmyndigheten kan ytterligare arter och  

kvotområden omfattas av bestämmelsen i 

andra stycket. 

Motivering 

Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring under 

5 kap. 1 §). 

Då nya paragrafer föreslås för fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön (fiske med torskfångande 

redskap och fiske efter nordhavsräka) så ska även dessa fisken omfattas av årliga individuella 

fiskemöjligheter. 

Rödspotta i Skagerrak föreslås att inte längre omfattas av årliga individuella fiskemöjligheter. I det 

demersala fördelningssystemet fördelas i dagsläget sju arter (torsk, kolja, vitling, gråsej, rödspotta, 

nordhavsräka och havskräfta) i ett eller flera olika havs-/kvotområden. Avsikten, vid systemets 

införande, var att fördela målarter samt arter/kvoter som bedömdes kunna bli begränsande vid 
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införandet av landningsskyldigheten. När det gäller rödspotta, som har separata kvotområden för 

Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, fördelades kvoten i Skagerrak genom årliga demersala 

fiskemöjligheter då den kvoten, efter diskussion med fiskerinäringen, bedömdes kunna bli 

begränsande i framtiden. Kvotnyttjandet för rödspotta i Skagerrak har dock de senaste åren varit 

lågt (5,6 % år 2021, 8,4 % år 2020, 5,5 % år 2019, 11 % år 2018 och 20,3 % år 2017). Även på 

individnivå har nyttjandet av de individuella tilldelningarna varit lågt. I ett fåtal fall har 

tillståndshavare med låg tilldelning av kvoten behövt överlåta till sig rödspotta för att täcka sina 

fångster, men i övrigt har ingen tillståndshavare fiskat upp sin tilldelning av rödspotta sedan 

systemet infördes.    

Innan systemet med årliga individuella fiskemöjligheter infördes var nyttjandet dock högre (43,1 % 

år 2016 och 62,8 % år 2015). Då gjordes bedömningen att fisket på kvoten ytterligare skulle kunna 

öka de kommande åren, vilket var en viktig anledning till att rödspotta i Skagerrak inkluderades i 

systemet med årliga individuella fiskemöjligheter.  

Eftersom rödspotta ingår i grundtilldelningen på 1 200 kg (se 10 kap. 8 §) för vissa fisketillstånd 

skulle mer av andra arter (torsk, gråsej, kolja, vitling, havskräfta) kunna delas ut i grundtilldelningen 

om rödspotta tas bort. Det skulle gynna de som sedan tidigare har en låg tilldelning av de andra 

arterna/kvoterna som nämnts. 

I relation till landningsskyldighetens genomförande och efterlevnad är det bättre att ha så få 

fångstbegränsningar som möjligt för att minska risken för utkast (om en tillståndshavare till exempel 

inte lyckas byta till sig fiskemöjligheter och börjar få ont om en kvot så ökar risken för utkast). Fiske 

utan fångstbegränsningar leder till en regelförenkling för yrkesfisket och är bättre för 

genomförandet av landningsskyldigheten i detta fall eftersom kvoten för rödspotta i Skagerrak varit 

lågt nyttjad under en lägre period och är det fortsatt. Den 7 juli 2022 har endast 3 % (20 av 610 

ton) av kvoten landats. Som ovan nämnts var också syftet vid systemets införande att fördela 

målarter samt kvoter som bedömdes bli begränsande under en landningsskyldighet, vilket inte 

motiverar att rödspotta i Skagerrak fortsatt ska ingå i systemet.  

Det finns därmed flera anledningar till att denna kvot inte bör omfattas av årliga individuella 

fiskemöjligheter. En eventuell ändring av detta bör dock träda ikraft den 1 januari 2023 (i 

samband med nästa års fördelning av årliga individuella fiskemöjligheter). 

10 kap. 5 a § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Om tillgången på fisk tillåter det, får Havs- 

och vattenmyndigheten, efter ansökan, 

bevilja en fiskelicensinnehavare fisketillstånd 

för nyetablering av fiske som fördelas genom 

årliga demersala fiskemöjligheter enligt 10 

kap. 1 § stycket 2–6. Vid prövningen ska 

hänsyn tas till utrymmet på botten eller i det 

aktuella vattenområdet i fisken där detta är 

begränsande.  

    För att en sökande ska få sin ansökan om 

nyetablering prövad, ska den ha kommit in till 

Havs- och vattenmyndigheten mellan den 1 

Om tillgången på fisk tillåter det, får Havs- 

och vattenmyndigheten, efter ansökan, 

bevilja en fiskelicensinnehavare fisketillstånd 

för nyetablering av fiske som fördelas genom 

årliga demersala fiskemöjligheter enligt 10 

kap. 1 § första stycket 2–7. Vid prövningen 

kan hänsyn tas till regionala skäl.  

     

 

    För att en sökande ska få sin ansökan om 

nyetablering prövad, ska den ha kommit in till 

Havs- och vattenmyndigheten mellan den 1 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

juni–1 november, året före det kalenderår 

som den sökande avser att påbörja fisket. En 

ansökan som kommer in utanför 

ovanstående tidsperiod avvisas. 

september–1 november, året före det 

kalenderår som den sökande avser att 

påbörja fisket. En ansökan som kommer in 

utanför ovanstående tidsperiod avvisas. 

Motivering 

Enligt praxis har fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön omfattats av möjligheten till nyetablering. 

Det framkommer nu även i föreskriften. 

Det har visat sig svårt att uppskatta om utrymme på botten finns när det kommer till att bedöma om 

nyetablering kan ske. HaV har inte kunnat få fram adekvat underlag gällande detta. Det föreslås 

därför att det tas bort och istället ersätts med att HaV ska kunna ta hänsyn till regionala skäl vid 

bedömning om nyetablering kan beviljas eller inte. Exempelvis är torskbeståndet i Östersjön svagt 

i nuläget och ingen nyetablering tillåts. Om det i framtiden blir möjligt med nyetablering kopplat till 

torskfiske i Östersjön så skulle i första hand en regionalt baserad fiskare kunna beviljas tillstånd 

med den föreslagna ändringen. 

Vidare föreslås det att ansökningsperioden för när ansökan om nyetablering kan ske kortas. Det 

har visat sig att de som ansökt i början av juni inte kunnat få svar förrän efter årsskiftet eftersom 

TAC- och kvotförordningen i Västerhavet tidigast publiceras i slutet av december. Förordningen är 

en viktig del i bedömningen eftersom det utifrån den kan utläsa hur kvoterna utvecklas och är 

därmed också en del i prövningen gällande om tillgång på fisk kan tänkas finnas för att bevilja 

nyetablering. För att sökanden inte ska behöva vänta så länge, samtidigt som tillräcklig tid ges till 

HaV att handlägga ansökningarna, bedöms en ansökningsperiod från 1 september – 1 november 

vara tillräcklig. Då ändringarna i remissen föreslås träda ikraft den 1 oktober 2022 så skulle denna 

del först vara tillämplig år 2023. 

10 kap. 10 a § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Den som enbart har fisketillstånd för 

torskfångande redskap i Östersjön enligt 6 

kap. 9 § första stycket 1 kan, utöver den 

fångstmängd som grundas på en överlåtbar 

demersal fiskemöjlighet enligt 1 §, tilldelas en 

extra fångstmängd av torsk i Östersjön 

(regional tilldelning). 

     

 

 

    Den regionala tilldelningen ska utgå från 

det fiske som Havs- och vattenmyndigheten 

har kvotavräknat från fiskelicensinnehavaren 

de två åren före det föregående kalenderåret. 

I de fall där samtliga fysiska eller juridiska 

personer med inflytande över ett 

fiskefartyg som enbart har fisketillstånd för 

torskfångande redskap i Östersjön enligt 6 

kap. 9 § första stycket 1 kan 

tillståndshavaren, utöver den fångstmängd 

som grundas på en överlåtbar demersal 

fiskemöjlighet enligt 1 §, tilldelas en extra 

fångstmängd av torsk i Östersjön (regional 

tilldelning). 

    Den regionala tilldelningen ska utgå från 

det fiske som Havs- och vattenmyndigheten 

har kvotavräknat fiskelicensinnehavaren de 
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

 

     

    Den regionala tilldelningen kvotavräknas 

före de årliga demersala fiskemöjligheterna. 

två åren före det föregående kalenderåret 

som fiske har tillåtits under hela året. 

    Den regionala tilldelningen kvotavräknas 

före de årliga demersala fiskemöjligheterna. 

Motivering 

Skrivelserna i föreskriften som gäller vilka som är berättigade till regional tilldelning fokuserar på 

fiskelicensinnehavaren men behöver utökas till att omfatta alla med inflytande över tillståndet. 

Endast i de fall där samtliga fysiska eller juridiska personer med inflytande över ett fiskefartyg, som 

enbart har fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön, kan tillståndshavaren vara 

berättigad till regional tilldelning i Östersjön. Om någon som har inflytande över fartyget även har 

inflytande över fiskemöjligheter i Västerhavet så är tillståndshavaren för det berörda fartyget inte 

berättigad till regional tilldelning.   

Eftersom det inte varit möjligt att bedriva torskfiske med bottentrål i Östersjön i någon större 

utsträckning sedan mitten av år 2019, på grund av den allvarliga beståndssituationen, har 

nuvarande skrivelse ingen funktion vad gäller referensperioden för den regionala tilldelningen. Om 

det i närtid blir möjligt med riktat torskfiske för trålfartyg i Östersjön så behöver det finnas regelverk 

infört som redogör för vilken referensperiod som ska användas vid beräkning av regional tilldelning. 

10 kap. 13 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

En fiskelicensinnehavares innehav av årliga 

demersala fiskemöjligheter får motsvara 

högst följande procentandelar av den del av 

den nationella fiskekvoten som görs 

tillgänglig för fiske genom demersala årliga 

kvoter.  

1. Torsk i östra Östersjön, 8 procent.  

2. Torsk i västra Östersjön, 11 procent.  

3. Havskräfta, 5 procent.  

4. Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt 

för fiskelicensinnehavare som har 

anteckningen ”Ransonsklass A–C” i sitt 

fisketillstånd för nordhavsräka, 4 procent.  

5. Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt 

för fiskelicensinnehavare som har 

anteckningen ”Ransonsklass D–E” i sitt 

fisketillstånd, 8 procent.  

6. Torsk i Skagerrak, 8 procent.  

7. Torsk i Kattegatt, 13 procent.  

8. Kolja i Skagerrak och Kattegatt, 15 

procent.  

En fysisk eller juridisk person får ha 

inflytande över årliga demersala 

fiskemöjligheter som högst får motsvara 

följande procentandelar av den del av den 

nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för 

fiske genom demersala årliga kvoter.  

1. Torsk i östra Östersjön, 8 procent.  

2. Torsk i västra Östersjön, 11 procent.  

3. Havskräfta, 5 procent.  

4. Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt 

för fiskelicensinnehavare som har 

anteckningen ”Ransonsklass A–C” i sitt 

fisketillstånd för nordhavsräka, 4 procent.  

5. Nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt 

för fiskelicensinnehavare som har 

anteckningen ”Ransonsklass D–E” i sitt 

fisketillstånd, 8 procent.  

6. Torsk i Skagerrak, 8 procent.  

7. Torsk i Kattegatt, 13 procent.  

8. Kolja i Skagerrak och Kattegatt, 15 

procent.  
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

9. Vitling i Skagerrak och Kattegatt, 9 

procent.  

10. Gråsej i Skagerrak, Kattegatt och 

Nordsjön, 9 procent.  

    Om det finns särskilda skäl kan Havs- och 

vattenmyndigheten i ett särskilt beslut för en 

begränsad period fastställa andra 

procentsatser.  

9. Vitling i Skagerrak och Kattegatt, 9 

procent.  

10. Gråsej i Skagerrak, Kattegatt och 

Nordsjön, 9 procent.  

    Om det finns särskilda skäl kan Havs- och 

vattenmyndigheten i ett särskilt beslut för en 

begränsad period fastställa andra 

procentsatser.  

Motivering 

Ändringen görs för att tydliggöra att det inte bara är fiskelicensinnehavare HaV utgår från vid 

beräkning av koncentrationsnivåer, utan ser till alla fiskemöjligheter som en person på olika sätt 

har inflytande över. Det ska exempelvis inte vara möjligt att överskrida koncentrationsnivåerna 

genom att använda sig av s.k. ”passiva tillståndshavare” (tillståndshavare som egentligen inte 

bedriver något eget fiske). 

Ny föreskrift: 2 kap. 6 a § 

Föreslagen lydelse: 

Ny fiskelicens för fiske som omfattas av 10 kap. 1 § kan inte beviljas om sökanden 

sedan tidigare har inflytande över fiskefartyg som inte omfattas av 10 kap. 1 § 

(kustkvot).  

Motivering 

Paragrafen tillkommer för att säkerställa att en fysisk eller juridisk inte får inflytande över 

fiskelicenser som ingår i både det demersala systemet och fiskar på kustkvoten (som inte är 

individuellt fördelat). Med sökande avses både den som ansöker om fiskelicens samt de som 

innehar ägarandelar eller inflytande i fartyget som ansökan sker med. 

Ny föreskrift: 6 kap. 1 a § 

Föreslagen lydelse: 

I norsk ekonomisk zon i Nordsjön får ett svenskt fiskefartyg endast med stöd av 

fisketillstånd från Havs- och vattenmyndigheten ombord medföra eller använda 

torskfångande redskap. 

    En fysisk eller juridisk person får högst ha inflytande över två sådana fisketillstånd. 

Motivering 

Ny paragraf införs av vilken det framkommer att det krävs fisketillstånd för att bedriva fiske med 

torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon i Nordsjön. Det är viktigt att notera att det endast är 

möjligt att använda de torskfångande redskap som tillåts enligt norsk lagstiftning och vad som 
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beslutats i avtal mellan EU och Norge. Det kommer vara upp till tillståndshavaren själv att ta reda 

på vilka redskap de får bedriva fiske med.   

För att underlätta för större delen av fiskeföretagen ändras tidigare praxis om att en fiskelicens-

innehavare endast får ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha 

inflytande över två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för torskfångande 

redskap i norsk ekonomisk zon i Nordsjön). Se närmare motivering under 6 kap. 1 §. 

Ny föreskrift: 8 kap. 3 § 

Föreslagen lydelse: 

Nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön får endast fiskas av ett svenskt 

fiskefartyg med stöd av fisketillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. En fysisk eller 

juridisk person får högst ha inflytande över två sådana fisketillstånd. 

Motivering 

Ny paragraf införs av vilken det framkommer att det krävs fisketillstånd för att bedriva fiske efter 

nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön. 

För att underlätta för större delen av fiskeföretagen ändras tidigare praxis om att en fiskelicens-

innehavare endast får ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha 

inflytande över två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för nordhavsräka i norsk 

ekonomisk zon i Nordsjön). Se närmare motivering under 6 kap. 1 §. 
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Föreskrifter som berörs 

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

Bemyndigande 

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

Ikraftträdande 

2022-10-01.  

3 kap. 12 a § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Utöver vad som framgår i 12 § gäller följande 

i området innanför trålgränsen, norr om 

latituden 58 31,50 N till gränsen mot Norge:  

1. Trålfiske får inte bedrivas inom de 

områden som anges i bilaga 8.  

2. Trålfiske efter nordhavsräka får endast 

bedrivas med fisketillstånd från Havs- och 

vattenmyndigheten. Tillstånd får endast 

beviljas en fiskelicenshavare, eller behörig 

företrädare för denne, som deltagit i Havs- 

och vattenmyndighetens 

introduktionsutbildning om naturvärdena i 

Koster- och Väderöområdet. Kravet på 

deltagande i introduktionsutbildningen gäller 

även den som för befäl ombord vid 

bedrivande av trålfisket. 

 

 

3. Trålfiske får endast bedrivas med fartyg 

som har ett fungerande automatiskt 

identifieringssystem (AIS) ombord och som 

ska vara påslagen under hela fiskeresan.  

4. Tillståndet ska som längst gälla under ett 

år inom ramen för en förvaltningsperiod som 

löper från 1 juni till 31 maj. 

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

Utöver vad som framgår i 12 § gäller följande 

i området innanför trålgränsen, norr om 

latituden 58 31,50 N till gränsen mot Norge:  

1. Trålfiske får inte bedrivas inom de 

områden som anges i bilaga 8.  

2. Trålfiske efter nordhavsräka får endast 

bedrivas med stöd av fisketillstånd från 

Havs- och vattenmyndigheten. Tillstånd får 

endast beviljas en fiskelicenshavare, eller 

behörig företrädare för denne, som deltagit i 

Havs- och vattenmyndighetens 

introduktionsutbildning om naturvärdena i 

Koster- och Väderöområdet. En fysisk eller 

juridisk person får högst ha inflytande 

över två sådana fisketillstånd. Kravet på 

deltagande i introduktionsutbildningen gäller 

även den som för befäl ombord vid 

bedrivande av trålfisket.  

3. Trålfiske får endast bedrivas med fartyg 

som har ett fungerande automatiskt 

identifieringssystem (AIS) ombord och som 

ska vara påslagen under hela fiskeresan.  

4. Tillståndet ska som längst gälla under ett 

år inom ramen för en förvaltningsperiod som 

löper från 1 juni till 31 maj. 

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

Motivering 

Språket justeras något för att förtydliga att fiske endast får ske med stöd av fisketillstånd. 



20/20 

För att underlätta för fiskeföretagen ändras tidigare praxis om att en fiskelicensinnehavare endast 

får ha ett tillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person endast får ha inflytande över 

högst två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för nordhavsräka i Kosterhavet). 

Se närmare motivering ovan under 6 kap. 1 § HVMFS 2014:19. 

3 kap. 12 b § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

I Gullmarsfjorden innanför en rät linje från 

Stångö huvud över sjömärket Spättan till 

Skaftölandet gäller, utöver villkoren i 12 §, 

följande.  

1. Trålfiske får bedrivas endast efter särskilt 

tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten. 

Tillstånd lämnas för högst ett år åt gången 

och med giltighet endast under de tider och 

på de särskilda villkor som anges i tillståndet. 

Antalet samtidigt gällande tillstånd får avse 

högst fyra fartyg. Vid tillståndsprövningen ska 

beaktas tidigare fiske i Gullmarsfjorden eller 

inom trålfiskeområdena A 1-3 enligt bilaga 7 

samt det aktuella fiskets betydelse för den 

sökandes totala inkomst från fiske. 

 

 

 

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

I Gullmarsfjorden innanför en rät linje från 

Stångö huvud över sjömärket Spättan till 

Skaftölandet gäller, utöver villkoren i 12 §, 

följande.  

1. Trålfiske får bedrivas endast med stöd av 

fisketillstånd från Havs- och 

vattenmyndigheten. Tillstånd lämnas för 

högst ett år åt gången och med giltighet 

endast under de tider och på de särskilda 

villkor som anges i tillståndet. Antalet 

samtidigt gällande tillstånd får avse högst 

fyra fartyg. En fysisk eller juridisk person 

får högst ha inflytande över två sådana 

fisketillstånd. Vid tillståndsprövningen ska 

beaktas tidigare fiske i Gullmarsfjorden eller 

inom trålfiskeområdena A 1-3 enligt bilaga 7 

samt det aktuella fiskets betydelse för den 

sökandes totala inkomst från fiske. 

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

Motivering 

Samtliga benämningar för särskilt tillstånd i föreskriften ändras till fisketillstånd (se förklaring ovan 

under 5 kap. 1 § HVMFS 2014:19). Samtidigt justeras språket något för att förtydliga att fiske endast 

får ske med stöd av fisketillstånd. 

För att underlätta för fiskeföretagen ändras tidigare praxis om en fiskelicensinnehavare endast får 

ha ett fisketillstånd av samma typ till att en fysisk eller juridisk person får ha inflytande över högst 

två fisketillstånd av samma typ (i det här fallet fisketillstånd för nordhavsräka i Gullmarsfjorden). Se 

närmare motivering ovan under 6 kap. 1 § HVMFS 2014:19. 

 

Bilagor: 

- Konsekvensutredning 

- Sändlista 
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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 

  Bilaga 2 

 

Konsekvensutredning  

Allmänt 

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Förslagen gällande koncentration av fiskemöjligheter: Ett av flera viktiga mål vid fördelning av 

fiskemöjligheter är att motverka för hög koncentration (innehav) av fiskemöjligheter hos enskilda 

aktörer. En för hög koncentration av fiskemöjligheter hos enskilda aktörer står i strid med flera mål 

inom fiskeriförvaltningen, som till exempel att undvika geografisk och ekonomisk koncentration. En 

viktig åtgärd för att motverka för hög koncentration av fiskemöjligheter är att fastställa 

koncentrationsnivåer för hur stor andel av kvoterna som en aktör får förfoga över. Sådana nivåer 

infördes för flera kvoter i samband med att det nya demersala fördelningssystemet infördes år 

2017. En fiskelicensinnehavares innehav av årliga demersala fiskemöjligheter får inte motsvara 

mer än en högsta tillåten procentandel av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig 

för fiske genom demersala årliga kvoter. 

Utöver fiskelicensinnehavaren kan det finnas andra personer som har inflytande över ett fartygs 

fiskemöjligheter vilket illustreras i figur 1. Person med inflytande över fiskemöjligheter kan till 

exempel vara fiskefartygets ägare och fysiska personer som står bakom juridisk person som äger 

fartyg och/eller innehar fiskelicens. Vid beräkning av kvotkoncentrationer bör detta därför tas 

hänsyn till på så sätt att samtliga fiskemöjligheter som en person på olika sätt har inflytande över 

beaktas (se figur 2). Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har år 2020 infört regler som möjliggör 

detta. Remissens förslag innebär en ytterligare översyn och förtydligande av dessa regler. Det är 

viktigt att HaV får kännedom om ändringar vad gäller firmatecknare och personer som står bakom 

fysiska eller juridiska personer som äger fartyg och/eller innehar fiskelicens. Enligt förslaget 

kommer en licensinnehavare bli skyldig att inkomma med dessa uppgifter. Även när det gäller 

högsta antal tillåtna fisketillstånd av en viss typ och huruvida en licensinnehavare är berättigad till 

regional tilldelning av torsk i Östersjön (se nedan) föreslås att hänsyn tas till samtliga 

fiskemöjligheter, fiskelicenser och fisketillstånd som en person på olika sätt har inflytande över.  

 

 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
http://www.havochvatten.se/


2/6 

Figur 1: Personer med inflytande över ett fartyg med fiskemöjligheter. 

 

 

Figur 2: Fiskemöjligheter som en person har inflytande över. 

 

Förslag gällande högsta antal tillåtna fisketillstånd: När det gäller flera av fisketillstånden för 

demersala fisken som kräver fisketillstånd (torskfångande redskap i Västerhavet, norsk ekonomisk 

zon i Nordsjön samt Östersjön (med trål), fiske efter havskräfta med bur och fiske efter 

nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt och norsk ekonomisk zon i Nordsjön) finns i gällande regelverk 

en begränsning på att en fiskelicensinnehavare högst får ha ett sådant tillstånd. I remissen föreslås 

att det högsta antalet tillåtna tillstånd ökas från ett till två, men samtidigt med en ändring att 

begränsningen på antal tillstånd ska avse de tillstånd en person har inflytande över. I nuvarande 

regelverk gäller begränsningen för licensinnehavaren. 

Förslag gällande regional tilldelning av torsk i Östersjön: Remissen innehåller även förslag till 

ändringar i fördelningsmodellen för regional tilldelning av torsk Östersjön. Enligt gällande regelverk 

baseras den regionala tilldelningen på det fiske som HaV har kvotavräknat fiskelicensinnehavaren 

de två åren före det föregående kalenderåret. Med tanke på beståndssituationen för torsk, där det 

varit förbud mot riktat torskfiske sedan mitten av år 2019, kan en fördelning inte baseras på fiske 
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de två föregående åren. Fördelningsmodellen behöver därför justeras så att den istället grundar 

sig på de två sista åren då fiske kunnat bedrivas.  

Nuvarande regelverk fokuserar på fiskelicensinnehavaren när det gäller vilka som är berättigade 

till regional tilldelning men behöver justeras till att ta hänsyn till vilka som har inflytande över 

fisketillståndet. Den föreslagna justeringen innebär att regional tilldelning endast kan ges till de som 

enbart har inflytande över fiskemöjligheter för torsk i Östersjön, eftersom syftet med den regionala 

tilldelningen är att gynna dem som endast har fiskemöjligheter för torsk i Östersjön.  

Förslag gällande att kvoten för rödspotta i Skagerrak inte längre ska omfattas av årliga individuella 

fiskemöjligheter: I det demersala fördelningssystemet som infördes år 2017 fördelas sju arter (torsk, 

kolja, vitling, gråsej, rödspotta, nordhavsräka och havskräfta) i ett eller flera olika havs-

/kvotområden. Avsikten, vid systemets införande var att fördela målarter samt arter/kvoter som 

bedömdes kunna bli begränsande vid införandet av landningsskyldigheten. När det gäller 

rödspotta, som har separata kvotområden för Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, fördelades 

kvoten i Skagerrak genom årliga demersala fiskemöjligheter då den kvoten uppskattades kunna bli 

begränsande i framtiden. Kvoten har dock inte varit begränsande sedan fördelningssystemet 

infördes och föreslås därför att inte längre omfattas av årliga individuella fiskemöjligheter. 

Övriga förslag i remissen: Remissen innehåller även ytterligare förslag till föreskriftsändringar. 

Dessa handlar främst om mindre korrigeringar gällande terminologi och ändring av kriterier vid 

nyetablering av vissa fisketillstånd. 

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

reglering inte kommer till stånd  

Förslagen gällande koncentration av fiskemöjligheter: Ett alternativ är att inte genomföra de 

föreslagna ändringarna. En risk med detta är att det inte går att motverka för hög koncentration av 

fiskemöjligheter hos enskilda aktörer eftersom det inte blir möjligt att ta hänsyn till vem som på olika 

sätt har inflytande över fiskelicens, fiskemöjligheter eller fisketillstånd. Mer specifikt innebär det att 

det skulle kunna vara möjligt att stå bakom fiskefartyg som tillsammans innehar demersala 

fiskemöjligheter som överskrider koncentrationsnivåerna, att det skulle vara möjligt att stå bakom 

fler än två fisketillstånd av samma typ, och att man skulle kunna vara berättigad till regional 

tilldelning av torsk i Östersjön trots att man även står bakom fartyg som bedriver fiske i Västerhavet. 

Syftena med regelverket skulle kunna kringgås.  

Förslag gällande högsta antal tillåtna fisketillstånd: Förslaget innebär dels en regelförenkling som 

innebär att det högsta antalet tillåtna tillstånd ökas från ett till två, men samtidigt innebär förslaget 

att begränsningen ska gälla de tillstånd en person har inflytande över (istället för att utgå från 

fiskelicensinnehavaren). Det kommer inte vara möjligt att kringgå regelverket om ett tillstånd per 

licensinnehavare genom att exempelvis inrätta juridiska personer. Idag finns exempel på personer 

som har ett fisketillstånd både i sitt namn (som fysisk person) och som juridisk person. Om förslaget 

inte kommer till stånd kommer det fortsättningsvis vara möjligt att skaffa sig flera tillstånd genom 

att skapa juridiska personer eller på annat sätt ha inflytande över fler tillstånd än det tillåtna.  

Det bör samtidigt nämnas att vid byte av fiskelicensinnehavare eller ägare inom fiskeföretaget så 

finns idag möjlighet att beakta vilka personer som har inflytande över en fiskelicens. På så sätt 

innebär även reglerna om högsta tillåtna innehav av fiskemöjligheter för olika kvoter att antalet 

fisketillstånd en person kan ha inflytande över begränsas.   

Förslag gällande regional tilldelning av torsk i Östersjön: Ingen regional tilldelning ges så länge 

ingen individuell fördelning av torsk i Östersjön görs (på grund av förbudet mot riktat torskfiske), 
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men när fiske och individuell fördelning av torsk återigen blir möjligt kommer nuvarande fördelnings-

modell för den regionala tilldelningen inte vara tillämplig. Detta beror av att den kommer baseras 

på en tidsperiod när inget riktat fiske varit tillåtet. Om fördelningsmodellen för den regionala 

tilldelningen inte ändras innebär det därför att ingen regional tilldelning kan ges. En alternativ 

lösning till remissens förslag (att basera fördelningen på infiskningen de två sista åren då fiske 

kunnat bedrivas hela året) vore att basera fördelningen på åren 2017 och 2018 (åren innan riktat 

fiske efter torsk förbjöds). Detta skulle dock innebära att en ny remiss skulle behöva skickas ut efter 

två år då fördelningsmodellen för regional tilldelning är tänkt att baseras på de två åren före det 

föregående kalenderåret där fiske har kunnat bedrivas.   

Förslag gällande att kvoten för rödspotta i Skagerrak inte längre ska omfattas av årliga individuella 

fiskemöjligheter: Ett alternativ till förslaget är att kvoten för rödspotta i Skagerak fortsatt ska 

omfattas av årliga individuella fiskemöjligheter. Detta skulle innebära att ett fåtal tillståndshavare 

med låg tilldelning av kvoten kan komma att behöva överlåta till sig rödspotta för att täcka sina 

fångster, trots att kvoten totalt sett har mycket lågt nyttjande. De senaste åren har i ett fåtal fall 

tillståndshavare med låg tilldelning av kvoten behövt överlåta till sig rödspotta för att täcka sina 

fångster. 

Att fortsatt låta kvoten omfattas av årliga demersala fiskemöjligheter innebär också att en möjlig 

regelförenkling inte genomförs. Alla typer av fångstbegränsningar kan innebära incitament till 

utkast. I det fall en kvot är mycket lågt nyttjad och det inte tycks finnas ett stort intresse för fiske 

efter kvoten har en fångstbegränsning ingen funktion. I relation till landningsskyldighetens 

genomförande och efterlevnad är det bättre att ha så få fångstbegränsningar som möjligt för att 

minska risken för otillåtna utkast (om en tillståndshavare exempelvis inte lyckas byta till sig 

fiskemöjligheter). Fiske utan fångstbegränsningar leder till en regelförenkling för yrkesfisket och är, 

i detta fall då kvoten är lågt nyttjad, bättre för genomförandet av landningsskyldigheten.   

Eftersom rödspotta ingår i den så kallade grundtilldelningen på 1 200 kg (se 10 kap. 8 § i HVMFS 

2014:19) för vissa fisketillstånd skulle, om kvoten inte längre omfattas av årliga demersala 

fiskemöjligheter, inte rödspotta behöva ingå i grundtilldelningen. Om förslaget inte genomförs 

innebär det att rödspotta fortsättningsvis ingår, men om förslaget genomförs skulle istället mer av 

övriga kvoter kunna ingå i grundtilldelningen.     

Övriga förslag i remissen: När det gäller ändringen av kriterier vid nyetablering av vissa 

fisketillstånd grundar sig förslaget i att det har visat sig att det inte är möjligt att bedöma utrymmet 

på botten och därför föreslås det ersättas med ”hänsyn till regionala skäl”. Det behöver finnas 

kriterier som går att beakta vid överväganden om nyetablering ska kunna genomföras.  

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Förslagen gällande koncentration av fiskemöjligheter samt gällande högsta antalet tillåtna 

fisketillstånd: Det totala antalet fiskelicensinnehavare som potentiellt kan beröras, genom att de 

innehar demersalt tillstånd, är ungefär 240 stycken. Utöver detta kan även beredningsindustrin och 

förstahandsmottagare i Sverige indirekt beröras. 

Förslag gällande regional tilldelning Östersjön: Det totala antalet fiskelicensinnehavare som 

potentiellt kan beröras, genom att de innehar fisketillstånd för torskfångande redskap med trål i 

västra och/eller östra Östersjön, är i nuläget 32 stycken. Utav dessa är det bara en mindre andel, 

de som är berättigade till regional tilldelning, som direkt berörs. De är mellan 15-20 tillståndshavare.  

Förslag gällande att kvoten för rödspotta i Skagerrak inte längre omfattas av årliga individuella 

fiskemöjligheter: Det totala antalet fiskelicensinnehavare som berörs, genom att de har individuell 

tilldelning för rödspotta i Skagerrak, är 126 stycken.  
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Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 

jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen  

Förslagen gällande koncentration av fiskemöjligheter: Regleringen innebär ingen direkt 

kostnadsmässig effekt men innebär begränsningar för hur stort en persons inflytande över 

fiskemöjligheter kan bli och därmed också begränsningar för fiskeföretagens omfattning och 

framtida utveckling.  

Förslagen gällande högsta antal tillåtna fisketillstånd: Regleringen innebär ingen direkt 

kostnadsmässig effekt men innebär en begränsning för antal fisketillstånd en person kan ha 

inflytande över. I och med att en höjning från ett till två tillåtna tillstånd föreslås innebär det för de 

flesta fiskelicensinnehavare en utökad möjlighet. För ett fåtal större företag, som idag har flera 

fisketillstånd som fysisk/juridisk person, innebär det dock en begränsning.  

Förslag gällande att kvoten för rödspotta i Skagerrak inte längre omfattas av årliga individuella 

fiskemöjligheter: Regleringen innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens inom dagens 

fördelningssystem, förutom att fiskelicensinnehavare inte behöver överlåta till sig rödspotta i 

Skagerrak (vilket de eventuellt behöver ge ekonomisk kompensation för).    

Förslag gällande regional tilldelning Östersjön: Regleringen innebär att de tillståndshavare som är 

berättigade till regional tilldelning får en sådan baserat på deras infiskning de två senaste åren som 

fiske kunnat bedrivas. Regional tilldelning innebär ökade fiskemöjligheter och därmed möjligheter 

till ökat fiske för de berörda tillståndshavarna.   

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 

Bemyndigande för de föreslagna föreskriftsändringarna finns i 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § i 

förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.  

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

Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Regleringen är i överensstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen.  

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

om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Förslagen i remissen föreslås träda ikraft den 1 oktober 2022. Förslaget gällande att kvoten för 

rödspotta i Skagerrak inte längre ska omfattas av individuella årliga fiskemöjligheter föreslås träda 

ikraft först den 1 januari 2023 då individuell fördelning av kvoten redan är gjord för år 2022.  

Information om ändrade bestämmelser kommer meddelas genom att ett ”Fiskenytt” publiceras på 

HaV:s hemsida. Information kommer även lämnas på kommande informations- och samrådsmöte 

med det demersala fisket, som anordnas av HaV. 

Föreskrifterna kommer att kungöras i vanlig ordning. 

Företag 

Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga 

eller villkor i övrigt.  
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Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 

storleken på företagen 

Det totala antalet fiskelicensinnehavare som kan tänkas beröras, genom att de innehar ett 

demersalt tillstånd, är ungefär 240 stycken. När det gäller förslaget om regional tilldelning i 

Östersjön är det upp till 32 tillståndshavare som direkt eller indirekt berörs. 

Storleken på företagen varierar, majoriteten är solo- och mikroföretag men det finns även ett fåtal 

småföretag. Uppgifter om antalet anställda på fiskeföretagen saknas, då detta inte är en uppgift 

som HaV har tillgång till. 

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen 

innebär för företagens administrativa kostnader 

Förslagen väntas inte föra med sig någon tidsåtgång eller administrativ kostnad för enskilda 

fiskelicensinnehavare.  

Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka 

förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna 

regleringen 

Förslagen väntas inte medföra några övriga kostnader och förändringar än de som nämnts ovan.  

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena 

för företagen 

Konkurrensförhållandena kommer bli mer likvärdiga inom svenskt fiske då bakgrunden till flertalet 

av förslagen är att ingen ska kunna överskrida de koncentrationsgränser som finns eller ha 

inflytande över fler fisketillstånd än det tillåtna.  

Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen 

Inga andra effekter av föreskriftsförslagen än de som nämnts ovan bedöms finnas.  

Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning  

Nej, förslagen är inte av sådan karaktär. Det är dock viktigt att notera att mindre företag normalt 

sett har svårare att hantera administrativa krav än större. De förslag som förenklar regelverket 

kommer därför även att underlätta företagandet (med allt vad det innebär) för de mindre företagen. 

Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Ett tidigt samråd har genomförts med producentorganisationerna SFPO och HKPO gällande frågan 

om ägarkoncentration av fiskemöjligheter och fisketillstånd. 

Kontaktperson 

För eventuella frågor, kontakta:  

Qamer Chaudhry, Fisketillståndsenheten, tfn. 010-698 60 87, qamer.chaudhry@havochvatten.se  

Karin Kataria, Fisketillståndsenheten, tfn. 010-698 61 85 karin.kataria@havochvatten.se. 

mailto:qamer.chaudhry@havochvatten.se
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Sändlista  

 Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)  

 Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO)  

 Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation (NKFPO) 

 PO Kustfiskarna Bottenhavet  

 Swedish Pelagic Federation PO (SPFPO) 

 Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF) 

 Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund (SIC) 

 Fiskbranschens Riksförbund (FR) 

 Jordbruksverket  

 Kustbevakningen  

 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)  

 Regelrådet  

 Länsstyrelsen i Hallands län 

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 Länsstyrelsen i Skåne län 

 Länsstyrelsen i Blekinge län 

 Länsstyrelsen i Kalmar län 

 Länsstyrelsen i Gotlands län 

 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

 Karlskrona kommun 

 Karlshamns kommun  

 Simrishamns kommun 

 Ystads kommun 

 Lysekils kommun 

 Öckerö kommun 

 Tjörns kommun 

 Strömstads kommun 

 Sotenäs kommun 

 Fiskekommunerna  

 Sportfiskarna 

 Världsnaturfonden (WWF)  

 Naturskyddsföreningen (SNF) 

 MSC Marine Stewardship Council  
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