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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 2022-09-13 Dnr  3153-19 

Handläggare 

Pia Ovik 

Fiskeriuppföljningsenheten 

pia.ovik@havochvatten.se Enligt sändlista 

 
 

Remiss gällande förslag till nya föreskrifter om ersättning för skada 

av vilt på fångad fisk och fiskeredskap 

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

föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller Havs- och vattenmyndighetens nya 

föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fångad fisk och fiskeredskap. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 2023-01-01. 

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2022-10-25. 

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

havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer i 

e-postmeddelandets ärendemening. 

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och 

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

mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med 

remisshanteringen på Havs- och vattenmyndighetens webbsida. 

Eventuella frågor om förslaget kan ställas i e-post till Pia Ovik eller Therese Hansson. 

pia.ovik@havochvatten.se 
therese.hansson@havochvatten.se 

Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Niclas Törnell efter föredragning av 

utredaren Pia Ovik. I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschefen Ellinor 

Rutgersson samt verksjuristerna Therese Hansson och Åsa Häggström medverkat. 

 

 

Niclas Törnell 

Pia Ovik 

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
file:///C:/Users/thehan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KEOAZZOT/Pia.ovik@havochvatten.se
file:///C:/Users/thehan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KEOAZZOT/Therese.hansson@havochvatten.se
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Bakgrund och syfte 

I Sverige är grundprincipen att viltskador på egendom främst ska förebyggas genom jakt 

och andra förebyggande åtgärder. Trots detta sker skador som orsakas av vilt. Skador av 

vilt på fångad fisk och fiskeredskap orsakas framför allt av säl. 

Genom viltskadeanslaget (1:7) ap.3 ska Havs- och vattenmyndigheten bland annat fördela 

medel till länsstyrelserna som ska användas till att ersätta den som drabbats av skada av 

säl. 

Länsstyrelserna ska enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 

2008:16) om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ 

viltskadeförordningen (2001:724) varje år ta emot ansökningar från yrkesfiskare som 

drabbats av skada av säl. 

Genom en ändring i viltskadeförordningen (SFS 2015:841) är det Havs- och 

vattenmyndigheten som är bemyndigad att meddela föreskrifter om ersättning för skada av 

vilt på fisk och fiskeredskap. 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på nya föreskrifter som ska ersätta 14 

§, 19 § 1 stycket andra punkten och 21 § (NFS 2008:16). I samband med att de nya 

föreskrifterna träder i kraft, enligt förslag den 1 januari 2023, kommer NFS 2008:16 att 

upphävas i sin helhet. 

Målet med de nya föreskrifterna är att överföra gällande regler med så få förändringar i sak 

som möjligt. En del mindre tillägg och justeringar har dock gjorts. Som komplement till 

föreskriften har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om en rutin som mer i detalj anger 

vilka uppgifter länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har att utföra i arbetet 

med hanteringen av bidrag och ersättningar från viltskadeanslaget för att uppfylla de krav 

som finns. 

För att åstadkomma en mer enhetlig hantering och likvärdig beräkning av ersättningarna till 

yrkesfisket pågår en diskussion med berörda län om hur hanteringen av anslaget framöver 

behöver förändras. När diskussionerna är klara ska föreskriften och rutinen ses över och 

vid behov justeras. 
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Havs- och vattenmyndighetens föreslagna föreskriftsändringar med 

motivering 

Föreskrifter som berörs 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på nya föreskrifter som ska ersätta 14 

§, 19 § 1 stycket andra punkten och 21 § (NFS 2008:16). I samband med att de nya 

föreskrifterna träder i kraft, enligt förslag den 1 januari 2023, kommer Naturvårdsverket 

upphäva NFS 2008:16 i dess helhet. 

Bemyndigande 

Med stöd av 13 § andra stycket viltskadeförordningen (2001:724) är Havs- och 

vattenmyndigheten bemyndigad att meddela föreskrifter om ersättning för skada av vilt på 

fisk och fiskeredskap. 

Ikraftträdande 

Senast den 1 januari 2023 så att föreskrifterna kan tillämpas under nästa års utbetalningar 

av ersättning för skada av vilt på fångad fisk och fiskeredskap. 

 

Tillämpningsområde m.m. (1 §) 

Föreslagen lydelse: 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av länsstyrelsen vid hanteringen av de medel 

som Havs- och vattenmyndigheten årligen lämnar till länsstyrelserna från 

viltskadeanslaget för att användas som ersättning till den som drabbats av skada på 

fångad fisk eller fiskeredskap orsakad av säl. 

Föreskrifterna kompletterar bestämmelserna om länsstyrelsernas användning av 

medel från viltskadeanslaget i 11 och 11 d §§ viltskadeförordningen (2001:724) och 2, 

4-7 och 9 §§ förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom 

jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk. 

 

Motivering 

Det första stycket upplyser om vad föreskrifterna handlar om i stort, när de ska tillämpas 

och vem de riktar sig till. 

Andra stycket upplyser om att det finns bestämmelser i andra regelverk som måste beaktas 

i handläggningen av ersättningen.   
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Definitioner (2 §) 

Föreslagen lydelse: 

2 § I dessa föreskrifter avses med  

1. viltskada: skada på egendom som orsakas av vilt, inklusive skada på fångad fisk eller 
fiskeredskap som orsakas av säl 

2. företag: en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form 
och hur den finansieras 

3. stödförordningen: förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom 
jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk 

4. stöd av mindre betydelse: stöd till ett företag som sammanlagt inte överstiger 30 000 
euro under tre beskattningsår i rad. 

Därutöver används med samma innebörd de begrepp och definitioner som finns i 

fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 

samt EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. 

 

Motivering 

I denna paragraf definieras olika uttryck som används i föreskriften. 

 

Ansökan om ersättning  

Föreslagen lydelse: 

3 § Ansökan om ersättning för viltskada ska göras på blankett som länsstyrelsen 

tillhandahåller. Ansökan ska göras till länsstyrelsen i det län där fisket bedrivs. Om 

länsstyrelsen inte beslutar annat, ska ansökan ha kommit in senast den 31 januari året efter 

det år under vilket skadan inträffat. Till ansökan ska fogas de handlingar som länsstyrelsen 

särskilt beslutar om samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. 

Motivering 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om formen för ansökan och när ansökan om 

ersättning senast ska ha kommit in till länsstyrelsen samt vilka underlag som sökanden ska 

bifoga. 

 

Föreslagen lydelse: 

4 § Länsstyrelsen beslutar om ersättning och om ersättningens storlek. Ersättningen ska 

baseras på det beräkningssätt som länsstyrelsen särskilt beslutar om. 
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Motivering 

Paragrafen fastställer att det är länsstyrelsen som beslutar om hur beräkningen av 

ersättningen ska göras samt dess storlek. 

 

Föreslagen lydelse: 

5 § Länsstyrelsen ska följa rutiner som kompletterar dessa föreskrifter och som beslutas av 

Havs- och vattenmyndigheten. Sådana rutiner publiceras på Havs- och vattenmyndighetens 

webbplats. 

Motivering 

Paragrafen fastställer att länen ska följa de rutiner som Havs- och vattenmyndigheten 

beslutar i syfte att tydliggöra vilka uppgifter länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten har att utföra i arbetet med hanteringen av ersättningar för skada 

orsakad av vilt (säl). 

Förutsättningar för ersättning 

Föreslagen lydelse: 

6 § Länsstyrelsen får endast lämna ersättning för viltskador till innehavare av fiskelicens. 

Motivering 

Paragrafen begränsar till vem och vad de medel som Havs- och vattenmyndigheten lämnar 

till länsstyrelsen får användas till. Fiskelicens inkluderar även personlig fiskelicens. 

 

Föreslagen lydelse: 

7 § Länsstyrelsen får inte lämna ersättning för viltskada som inte är rapporterad till Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Motivering 

Paragrafen begränsar vem de medel som Havs- och vattenmyndigheten lämnar till 

länsstyrelsen får utbetalas till och ställer krav på att den som drabbas av viltskada orsakad 

av säl rapporterar in skadorna till Havs- och vattenmyndigheten. 
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Föreslagen lydelse: 

8 § Länsstyrelsen får inte lämna ersättning för viltskada i de fall där sökanden har tilldelats en 

eller flera prickar för de allvarliga brott och överträdelser som anges i 51-53 §§ fiskelagen 

(1993:787). 

Motivering 

Paragrafen ställer krav på länsstyrelsen att kontrollera om sökanden tilldelats prickar och 

begränsar möjligheten att utbetala ersättning i de fall en sökande tilldelats en eller flera 

prickar. Det är en allmän princip att stöd inte bör beviljas i de fall där EU-lagstiftningen, och 

i synnerhet reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken, inte följs. Denna princip gäller 

även för stöd av mindre betydelse. 

 

Föreslagen lydelse: 

9 § Ersättning för viltskada på fiskeredskap som används i näringsverksamhet får inte 

inkludera mervärdesskatt. 

Motivering 

Mervärdesskatt är avdragsgillt för företag och är därför ingen kostnad som ska ersättas. 

 

Föreslagen lydelse: 

10 § Av 2 § stödförordningen framgår att stöd får lämnas med de begränsningar som följer av 

kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av 

artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre 

betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. 

Motivering 

Denna bestämmelse upplyser om att det finns bestämmelser i andra regelverk som kan 

begränsa ersättningen samt säkerställer att länsstyrelsernas handläggning följer EU:s 

statsstödsregler. Kommissionens förordning nr 717/2014 gäller till och med den 31 

december 2022 enligt kommissionens genomförandeförordning 2020/2008. 

Kommissionen har föreslagit att förordningens tillämpningsperiod förlängs till den 31 

december 2027. 
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Föreslagen lydelse: 

11 § Av 4 och 7 §§ stödförordningen framgår att länsstyrelsen före beslut om stöd ska 

kontrollera att det totala stödet som lämnas till ett och samma företag inte under någon period 

av tre beskattningsår överstiger 30 000 euro. 

Länsstyrelsen ska skriftligen underrätta sökanden om det planerade stödbeloppet och om 

stödets karaktär av stöd av mindre betydelse genom att uttryckligen hänvisa till 

kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 och en uppgift till offentliggörandet av den i 

Europeiska unionens officiella tidning (EGT L 190, 28.6.2014, s. 45). 

Motivering 

Denna bestämmelse upplyser om att det finns bestämmelser i andra regelverk som kan 

begränsa ersättningen samt säkerställer att länsstyrelsernas handläggning följer EU:s 

statsstödsregler. 

 

Föreslagen lydelse: 

12 § Av 6 § stödförordningen framgår att sökanden till länsstyrelsen, innan ett stöd beviljas, 

ska lämna en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som sökanden tagit emot 

under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. 

Motivering 

Denna bestämmelse upplyser om att det finns bestämmelser i andra regelverk som kan 

begränsa ersättningen samt säkerställer att länsstyrelsernas handläggning följer EU:s 

statsstödsregler. 

 

Föreslagen lydelse: 

13 § Av 9 § stödförordningen framgår att länsstyrelsen ska föra de register som avses i artikel 

6.4 kommissionens förordning (EU) nr 717/2014. 

Motivering 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa att länsstyrelsernas handläggning följer EU:s 

statsstödsregler. Av 9 § stödförordningen framgår att det är det organ som beviljar stödet, i 

detta fall länsstyrelsen, som ska föra det register som krävs enligt EU-förordningen. 
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Bilagor: 

Konsekvensutredning 

Sändlista 



 

 

 

1 

  

Havs- och vattenmyndighetens 

författningssamling  

  

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

om ersättning för viltskada orsakad av säl på fångad fisk 

och fiskeredskap 

HVMFS Nr 

Utkom från trycket den  

Ange datum 

beslutade den Ange datum.  

 

Havs- och vattenmyndigheten föreskriver med stöd av 13 § andra 

stycket viltskadeförordningen (2001:724) följande 

Tillämpningsområde m.m. 

1 §  Dessa föreskrifter ska tillämpas av länsstyrelsen vid hanteringen 

av de medel som Havs- och vattenmyndigheten årligen lämnar till 

länsstyrelserna från viltskadeanslaget för att användas som ersättning till 

den som drabbats av skada på fångad fisk eller fiskeredskap orsakad av 

säl. 

Föreskrifterna kompletterar bestämmelserna om länsstyrelsernas 

användning av medel från viltskadeanslaget i 11 och 11 d §§ 

viltskadeförordningen (2001:724) och 2, 4-7 och 9 §§ förordningen 

(2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn 

och sektorn för fiskeri och vattenbruk. 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter avses med  

1. viltskada: skada på egendom som orsakas av vilt, inklusive skada på 

fångad fisk eller fiskeredskap som orsakas av säl 

2. företag: en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett 

enhetens rättsliga form och hur den finansieras 

3. stödförordningen: förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre 

betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk 

4. stöd av mindre betydelse: stöd till ett företag som sammanlagt inte 

överstiger 30 000 euro under tre beskattningsår i rad 

Därutöver används med samma innebörd de begrepp och definitioner 

som finns i fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen samt EU:s förordningar om den 

gemensamma fiskeripolitiken. 
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Ansökan om ersättning 

3 § Ansökan om ersättning för viltskada ska göras på blankett som 

länsstyrelsen tillhandahåller. Ansökan ska göras till länsstyrelsen i det län 

där fisket bedrivs. Om länsstyrelsen inte beslutar annat, ska ansökan ha 

kommit in senast den 31 januari året efter det år under vilket skadan 

inträffat. Till ansökan ska fogas de handlingar som länsstyrelsen särskilt 

beslutar om samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.   

 

4 § Länsstyrelsen beslutar om ersättning och om ersättningens storlek. 

Ersättningen ska baseras på det beräkningssätt som länsstyrelsen särskilt 

beslutar om. 

 

5 § Länsstyrelsen ska följa rutiner och anvisningar som kompletterar 

dessa föreskrifter och som beslutas av Havs- och vattenmyndigheten. 

Sådana rutiner och anvisningar publiceras på Havs- och 

vattenmyndighetens webbplats. 

Förutsättningar för ersättning 

6 § Länsstyrelsen får endast lämna ersättning för viltskador till 

innehavare av fiskelicens. 

 

7 § Länsstyrelsen får inte lämna ersättning för viltskada som inte är 

rapporterad till Havs- och vattenmyndigheten.  

 

8 § Länsstyrelsen får inte lämna ersättning för viltskada i de fall där 

sökanden har tilldelats en eller flera prickar för de allvarliga brott och 

överträdelser som anges i 51-53 §§ fiskelagen (1993:787). 

 

9 § Ersättning för viltskada på fiskeredskap som används i 

näringsverksamhet får inte inkludera mervärdesskatt. 

 

10 § Av 2 § stödförordningen framgår att stöd får lämnas med de 

begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 

av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom 

fiskeri- och vattenbrukssektorn. 

 

11 § Av 4 och 7 §§ stödförordningen framgår att länsstyrelsen före 

beslut om stöd ska kontrollera att det totala stödet som lämnas till ett och 

samma företag inte under någon period av tre beskattningsår överstiger 

30 000 euro. 

Länsstyrelsen ska skriftligen underrätta sökanden om det planerade 

stödbeloppet och om stödets karaktär av stöd av mindre betydelse genom 

att uttryckligen hänvisa till kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 

och en uppgift till offentliggörandet av den i Europeiska unionens 

officiella tidning (EGT L 190, 28.6.2014, s. 45). 

 

12 § Av 6 § stödförordningen framgår att sökanden till länsstyrelsen, 

innan ett stöd beviljas, ska lämna en redogörelse för allt annat stöd av 
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mindre betydelse som sökanden tagit emot under de två föregående 

beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. 

Register 

13 § Av 9 § stödförordningen framgår att länsstyrelsen ska föra de 

register som avses i artikel 6.4 kommissionens förordning (EU) nr 

717/2014. 

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 

På Havs- och vattenmyndighetens vägnar 

JAKOB GRANIT 

 

 

 

 

Therese Hansson 
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Konsekvensutredning 

Förslag till nya föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fångad fisk och fiskeredskap 

Det remitterade förslaget ersätter bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd 

(NFS 2008:16) om bidrag och ersättning för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen 

(2001:724). 

Allmänt 

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

I Sverige är grundprincipen att viltskador på egendom främst ska förebyggas genom jakt och 

andra förebyggande åtgärder. Trots detta sker skador som orsakas av vilt. Skador på fångad fisk 

och fiskeredskap orsakas framförallt av säl. 

Genom viltskadeanslaget (1:7) ap.3 ska Havs- och vattenmyndigheten bland annat fördela medel 

till länsstyrelserna som ska användas till att ersätta den som drabbats av skada av säl. 

Länsstyrelserna ska enligt 14 § (NFS 2008:16) varje år ta emot ansökningar från yrkesfiskare 

som drabbats av skada av säl. 

Havs- och vattenmyndigheten har sedan den 1 januari 2016 bemyndigande i 13 § andra stycket 

viltskadeförordningen att meddela föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fisk och 

fiskeredskap. 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på nya föreskrifter som ska ersätta 14 §, 19 § 

1 stycket andra punkten och 21 § NFS 2008:16. I samband med att de nya föreskrifterna träder i 

kraft, enligt förslag den 1 januari 2023, kommer Naturvårdsverket upphäva NFS 2008:16 i dess 

helhet. 

Målet med de nya föreskrifterna är att överföra gällande regler med så få förändringar som 

möjligt. En del mindre tillägg och justeringar har dock gjorts. Som komplement till föreskriften har 

Havs- och vattenmyndigheten beslutat om en rutin som mer i detalj fastställer vilka uppgifter 

länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har att utföra i arbetet med hanteringen av 

bidrag och ersättningar från viltskadeanslaget. 

För att åstadkomma en mer enhetlig hantering och likvärdig beräkning av ersättningarna till 

yrkesfisket pågår en diskussion med berörda län om hur hanteringen av anslaget framöver 
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behöver förändras. När diskussionerna är klara ska föreskriften och rutinen ses över och vid 

behov justeras. 

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

reglering inte kommer till stånd  

Naturvårdsverket lämnade över hanteringen av sälskadorna till Havs- och vattenmyndigheten år 

2012 och 2015 bemyndigades Havs- och vattenmyndigheten föreskriftsrätt. Naturvårdsverket har 

sedan dess väntat på att Havs- och vattenmyndigheten ska meddela nya föreskrifter så att NFS 

2018:16 kan upphöra att gälla. Några gångbara alternativa lösningar finns därför inte. 

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

De som berörs av regleringen är följande; 

 yrkesfiskare som ansöker om bidrag för viltskada orsakad av säl 

 länsstyrelserna som handlägger ansökningar och beslutar om bidrag enligt ovan 

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 

jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen  

Bedömningen är att de föreslagna ändringarna inte medför några kostnadsmässiga 

konsekvenser. 

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 

Enligt 13 § andra stycket viltskadeförordningen (2001:724) får Havs- och vattenmyndigheten 

meddela föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fisk och fiskeredskap. 

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

Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Regleringen överensstämmer 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 

Föreskriften behöver träda i kraft innan, eller senast i samband med att relevanta bestämmelser i 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:16) upphävs. Föreskriften planeras att träda i kraft den 

1 januari 2023. Då är den tillämplig inför nästa års handläggning och beslut om ersättning för 

viltskada på fångad fisk och fiskeredskap. 

Havs- och vattenmyndigheten lämnar information till länsstyrelsen i samband med de nya 

föreskrifternas remissrunda samt under ordinarie höstmöte med berörda sälskadehandläggare på 

länsstyrelserna. 

Företag 

Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

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

storleken på företagen 

Nedan tabell visar antalet fartyg som möjligtvis berörs av regleringen. År 2020 var det 26 fartyg 

som fiskade ca 837 ton till ett värde av cirka 4 miljoner kronor. Fartygen hade under perioden ett 

förädlingsvärde på strax under 1,4 miljoner kronor och redovisade ett negativt bruttoresultat. 

Fartygen förser ca 34 personer med arbete vilket uppskattas till 15 heltidsekvivalenter (HTE).  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fartyg (antal) 21 22 23 23 25 26 27 

Infiskad vikt (ton) 1 096 852 958 1 163 847 837 622 

Infiskat värde (tkr) 3 535 3 623 3 180 3 873 3 321 3 985 3 734 

Förädlingsvärde (tkr) 1 347 1 252 1 025 1 726 1 387 1 365   

Bruttoresultat (tkr) -2 089 -2 238 -2 852 -2 161 -2 868 -3 164   

Arbetare (antal) 26 26 30 32 32 34   

HTE (antal heltidsekvivalenter) 13 12 13 16 14 15   

 

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

innebär för företagens administrativa kostnader 

Regleringen innebär ingen förändring för företagen då ansökningsförfarandet inte ändrats från 

tidigare. 

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 

Effekten för den som inte längre kan söka bidraget, på grund av reglerna som utesluter den 

yrkesfiskare som tilldelats en eller flera prickar, är att fiskaren själv får stå för hela 

inkomstbortfallet på den skadade fisken samt kostnaden på det skadade redskapet. 

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena 

för företagen 

Den som själv måste stå för inkomstbortfallet av den skadade fisken och kostnaden för skadade 

redskap hamnar i ett sämre läge än den som erhåller bidrag för skada av vilt. 

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

Inga i dagsläget kända andra effekter. 

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

Bidraget som föreskriften reglerar är viktigt för de mindre fiskeriföretagen. Ett undantag från 

regeln att pricksatta yrkesfiskare inte ska kunna erhålla bidrag bedöms ändå inte kunna ges då 

detta skulle gå emot grundläggande EU-regler om mottagaren av bidrag. 
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Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Samråd hölls med länsstyrelsen den 18 juni 2019. Efter det har förslaget ändrats så att det nu 
innebär så få förändringar av nuvarande hantering som möjligt. Samråd har den 17 juni skickats i 
e-post till den så kallade sälskadegruppen på länsstyrelsen. 

Kontaktperson 

Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

För eventuella frågor kontakta:  

Pia Ovik, Fiskeriuppföljningsenheten, pia.ovik@havochvatten.se, eller 

Therese Hansson, Juridiska enheten, therese.hansson@havochvatten.se. 
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