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Hej, 

Vi vill uppmärksamma er på att fel diarienummer angavs i remissutskicket idag gällande förändrat uppgiftslämnande 
samt rapporteringsförfarande för yrkesfisket i sötvattensområden. Fel diarienummer angavs även i 
remissdokumentet. Rätt diarienummer som ska anges i remissvar är 02969-2022. Bifogat finns även ny version av 
remissdokumenten med rätt diarienummer.  

Med vänliga hälsningar, 

Ulrika Parsons 

Automatisk nedladdning av den här bilden från Internet  
stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.
hav-logo

Ulrika Parsons 
Utredare 
Fiskeriövervakningsenheten 
Havs- och vattenmyndigheten 
+46106986075

Från: Ulrika Parsons  
Skickat: den 29 september 2022 09:12 
Till: Ulrika Parsons <ulrika.parsons@havochvatten.se> 
Ämne: Remiss gällande förändrat uppgiftslämnande samt rapporteringsförfarande för yrkesfisket i 
sötvattensområden 

Hej, 

Härmed översändes en remiss gällande förändrat uppgiftslämnande samt rapporteringsförfarande för 
yrkesfisket i sötvattensområden. 

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade 
förslagen. Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 26 oktober 2022. 
Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2023. Vänligen ange ärendets diarienummer, 02696-2022, när 
ni svarar. 

Med vänliga hälsningar, 
Ulrika Parsons 
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Ulrika Parsons 
Utredare 
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Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på 

www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter  

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-

behandlar-hav-dina-personuppgifter  
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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 2022-09-28 Dnr  02969-2022 

Handläggare 

Ulrika Parsons 

Fiskeriövervakningsenheten 

ulrika.parsons@havochvatten.se 

Se sändlista 

Remiss gällande förändrat uppgiftslämnande samt 

rapporteringsförfarande för yrkesfisket i sötvattensområden 

Hantering 

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

föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller elektronisk rapportering för alla som enligt 

FIFS 2004:37 har en skyldighet att rapportera yrkesmässigt fiske i sötvattensområden, samt ett 

förändrat uppgiftslämnande. För de som idag rapporterar i en rapport för inlandsfiske innebär 

även förslaget en ökad rapporteringsfrekvens. För redovisning av lax från sötvattensområden 

vilka angränsar till Östersjön föreslås även att rapporteringen harmoniseras med den som gäller 

vid fiske av lax från Östersjöns havsområden.  

Förslaget föreslås träda i kraft den 2023-01-01 

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2022-10-26 

HaV ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. 

Ange ärendets diarienummer i e-postmeddelandets ärendemening. 

HaV 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 till Ulrika Parsons på telefon 010- 698 6075 eller e-

post, ulrika.parsons@havochvatten.se  

Denna remiss har beslutats av avdelningschefen Niclas Törnell efter föredragning av utredaren 

Ulrika Parsons. I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschefen Anette Ohlsson 

Kling och verksjuristen Åsa Häggström medverkat. 

 

Niclas Törnell 

Ulrika Parsons 

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

Det yrkesfiske som bedrivs i Sveriges sötvattensområden förvaltas nationellt och det är HaV som 

har det övergripande ansvaret för hur fisket regleras, bedrivs och kontrolleras.  

Till skillnad från många fiskerier i havet styrs inte sötvattensfisket av kvotbegränsningar, utan 

istället genom begränsningar av när, var och hur man får fiska. De viktigaste arterna kan skilja sig 

från sjö till sjö, men utifrån ett ekonomiskt perspektiv var under 2020 gös och signalkräfta de mest 

betydelsefulla arterna.  

Uppgifter om fiskets upptag och redskapsanvändning är viktig ur förvaltningssynpunkt. De 

uppgifter som fisket rapporterar in till HaV vidareförmedlas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

som arbetar med bland annat beståndsuppskattningar. HaV sammanställer varje år statistik om 

yrkesmässigt fiske i sötvatten vilken huvudsakligen används för resursöversikt och 

resursförvaltning, vid internationell rapportering samt som en del i den information till media och 

allmänhet som den officiella statistiken1 ska täcka in.    

Rapporteringskrav 

HaV har två typer av rapporteringskrav för de som bedriver yrkesmässigt fiske i Sveriges 

sötvattensområden med stöd av personlig fiskelicens eller bedriver fiske i näringsverksamhet 

utan stöd av personlig fiskelicens om fångsten förmedlas till försäljning eller säljs till en 

förstahandsmottagare;  

1) sötvattensjournal  

2) fångstrapport för inlandsfiske  

Sötvattensjournalen ska användas av de som fiskar i de fem stora sjöarna, det vill säga Vänern, 

Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön. Det är en journal i pappersformat som ska fyllas i och 

skickas in till HaV månadsvis.  

Fångstrapport för inlandsfiske är även den i pappersformat och ska användas av de som fiskar i 

övriga sjöar och vattendrag där inte sötvattensjournalen gäller. Fångstrapporten för inlandsfiske 

ska skickas in årligen och innehåller även uppgifter om uppskattat försäljningspris.  

Varför nya bestämmelser? 

Det finns olika anledningar till varför HaV föreslår förändringar i uppgiftslämnandet och 

rapporteringsförfarandet för de personer som bedriver och rapporterar yrkesfiske i 

sötvattensområden.  

Dels har det framkommit att de uppgifter som rapporteras in på pappersblanketter ofta är mycket 

bristfälliga. Det är lätt att rapportera fel koder för både arter och redskap. Utifrån hur 

uppgiftslämnandet ser ut i sötvattensjournalen är det även svårt för SLU att effektivt beräkna hur 

mycket som fiskas av olika arter med olika redskap i de olika fångstområdena.  

                                                   
1 HaV publicerar SM Statistiska meddelande via SCB https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-

statistik/officiell-statistik/officiell-statistik---fiske/sm---statistiska-meddelanden.html  

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-statistik/officiell-statistik/officiell-statistik---fiske/sm---statistiska-meddelanden.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-statistik/officiell-statistik/officiell-statistik---fiske/sm---statistiska-meddelanden.html
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Gällande rapporteringen från övriga sjöar och vattendrag (det vill säga, de uppgifter som idag 

rapporteras i fångstrapport för inlandsfiske) inkommer uppgifter ofta för sent för att de ska hinna 

inkluderas i beståndsanalyser. Då dessa uppgifter endast rapporteras på årsbasis blir det heller 

inte tydligt när under året som fisket sker.  

Processen med pappersblanketter för uppgiftslämnande innebär en hög administrativ börda för 

myndigheteten. Det innebär även en administrativ börda för enskilda rapporterande, som först 

fyller i blanketten, därefter postar den och betalar portokostnad, för att därefter finnas tillgänglig 

för att svara på frågor från HaV per telefon när uppgifter på blanketten exempelvis inte går att 

tyda.  

År 2020 besökte EU-kommissionen Sverige och kontrollerade bland annat Sveriges kontroll av 

laxfisket i Östersjön. Efter besöket presenterades Sverige med en åtgärdsplan då kommissionen 

ansåg att det fanns brister i vissa delar av kontrollen. En av åtgärderna var en ökad 

rapporteringsfrekvens för den sötvattensfångade laxen som fiskats med fasta redskap, och syftet 

var att öka möjligheten till att administrativt kunna kontrollera att den fångst som rapporteras som 

sötvattensfångad respektive havsfångad stämmer. Idag är det mycket svårt att följa upp och 

jämföra dessa två typer av rapportering eftersom redovisningen av sötvattenslaxen inte behöver 

skickas in förrän januari efterföljande år, trots att fisket av sötvattenslax och laxen i havet sker 

under samma period och att fångsten tillhör samma bestånd.  

Föreslagna föreskriftsändringar 

Baserat på nämnda problemområden vill HaV med denna remiss föreslå ett paket med 

ändringsförslag vilka syftar till att förbättra datakvalitén, minska den administrativa bördan, 

förbättra SLU:s möjligheter att mer effektivt ta tillvara på de uppgifter som behövs för bland annat 

beståndsanalyser och beräkningar av fiskeansträngning, uppfylla kommissionens krav på 

åtgärder gällande laxen samt även underlätta för fisket i deras möjligheter att redovisa rätt 

uppgifter om sitt fiske.  

Elektronisk fångstrapportering 

”Det ska vara lätt att göra rätt” är mottot för det projekt som utvecklar HaV:s nya elektroniska 

fångstrapporteringssystem (EFR). Projektet har som mål att öka kvalitéten på inkommande data 

samt minska den administrativa bördan för både myndighet och fiskets aktörer. Avsikten är att 

ersätta befintliga flöden för fångstrapportering, såväl blanketter som befintliga elektroniska 

system, genom ett digitaliserat rapporteringsflöde för uppgiftslämnande i fisket.  

Stort fokus läggs på en förenklad och automatiserad inmatningsprocess med kvalitetssäkrade 

fångstuppgifter vilket genererar en ökad regelefterlevnad och ett bättre underlag för 

fiskförvaltningen. Den nya lösningen behovsanpassas utifrån skiftande förutsättningar för att ge 

alla yrkesfiskare möjligheten att rapportera elektroniskt.  

Det nya systemet innehåller smarta och moderna lösningar med anpassade flöden med 

återkoppling i realtid. Detta skapar en ökad möjlighet för aktören att skicka in en komplett 

rapportering med mindre risk att missa obligatoriska uppgifter. I EFR kan man logga in med 

BankID på sin smartphone, surfplatta eller dator, men det går även bra att använda 

användarnamn och lösenord.  

Övriga fördelar med det nya systemet är: 
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• Alla relevanta uppgifter samlat på ett och samma ställe. 

• Går att se fiskelicenser och fartygsinfo. 

• Frivillig rapportering av okända/invasiva arter (länk till separat rapportering för ändamålet). 

• Kvittenser och meddelanden. 

Mer information om det nya elektroniska fångstrapporteringssystemet finns på Havs- och 

vattenmyndighetens hemsida.  

Ökad rapporteringsfrekvens 

Vid fiske i de fem stora sjöarna sker idag rapporteringen månadsvis och den 

rapporteringsfrekvensen kommer inte förändras genom detta förslag. För de som fiskar i övriga 

sjöar och vattendrag och som redovisar årligen, kommer förslaget innebära ett ökat krav med 

tätare rapportering då även fisket från dessa områden kommer omfattas av en 

månadsrapportering. För de som fiskar lax, med fasta fällor i sötvattensområden vilka angränsar 

till Östersjön norr om latitud 59 30 N, föreslås att rapporteringen sker med samma krav som för 

den havsfångade laxen. Det vill säga, uppgifter ska registreras per fiskeinsats och rapporteras in 

till myndigheten senast 2 dagar efter den dag då redskapet vittjades.   

Rapportering av uppgifter 

Det elektroniska fångstrapporteringssystemet (EFR) kommer erbjuda en så kallad flexibel 

rapportering. Det innebär att befälhavaren kommer att ha möjlighet att välja mellan att: 

1) Rapportera allt sitt fiske under en kalendermånad i en och samma rapport och skicka den 

då månadens fiske är avslutat, och senast 2 dagar efter den kalendermånads slut då 

fisket bedrevs. 

2) Löpande fylla i och spara (men inte skicka in) sina uppgifter under månaden och sedan 

skicka in samtliga uppgifter från kalendermånaden samlat då månadens fiske är avslutat, 

men senast 2 dagar efter den kalendermånads slut då fisket bedrevs.  

3) Löpande fylla i och skicka in sina fiskerapporter under månaden, men säkerställa att allt 

fiske under föregående kalendermånad har rapporterats senast 2 dagar efter den 

kalendermånads slut då fisket bedrevs.   

Registrering av uppgifter 

I samband med övergången till elektronisk rapportering föreslår HaV att den uppdelning av 

uppgiftslämnande som finns idag mellan de fem stora sjöarna och övriga sjöar och vattendrag tas 

bort. Den gemensamma rapporteringen kommer fortsatt att hänvisas till som sötvattensjournal, 

dock med några mindre avvikelser för den rapportering som avser övriga sjöar och vattendrag. 

I syfte att förbättra möjligheterna att mer effektivt beräkna redskapsansträngningen (vilken utförs 

av Sveriges Lantbruksuniversitet), föreslås ett nytt upplägg av uppgiftslämnande. För varje 

redskap ska redskapsmängd, antal redskapsdagar samt total fångstmängd per redskap anges 

per månad. Registreringen är lik den som idag sker i fångstrapporten för inlandsfiske.  

 

https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/rapportering-och-e-tjanster/yrkesfiske/elektronisk-fangstrapportering-efr.html
https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/rapportering-och-e-tjanster/yrkesfiske/elektronisk-fangstrapportering-efr.html
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Bifångst av däggdjur och fågel 

Enligt nuvarande regelverk, HVMFS 2018:11 bilaga 2, finns krav på att lämna uppgifter om fåglar 

och däggdjur som fastnat i redskap även om dessa djur lösgjorts innan fångsten omhändertagits. 

I de remitterade ändringsförslagen föreslår HaV att förtydliga att kravet för uppgiftslämnandet 

gäller från första individ och att mängden ska anges i antal.  

Lyfta ut uppgifterna om uppskattat försäljningspris från fångstrapporten 

Vid försäljning av fångst från de fem stora sjöarna ska en avräkningsnota upprättas av köparen. 

Idag finns inga motsvarande krav för fångst från övriga sjöar och vattendrag som säljs. Däremot 

ska fiskaren fylla i uppskattat försäljningspris på fångstrapporten för inlandsfiske i samband med 

redovisningen av sina fiskeinsatser. I samband med övergången till elektronisk fångstrapportering 

föreslår HaV att särskilja rapporteringen av fiskeinsatserna och försäljningspris vid försäljning av 

fångst från övriga sjöar och vattendrag. Hur redovisningen av försäljningspris ska ske önskar 

myndigheten återkomma med information om.  

Information och support 

Under hösten kommer HaV att arbeta intensivt med att informera aktuella aktörer om det nya 

rapporteringssystemet. På HaV:s hemsida finns bra information och myndigheten planerar även 

att anordna informationsträffar. Det finns en förståelse för att olika personer har olika 

förutsättningar att rapportera sitt fiske elektroniskt och HaV har ett support-team som kan nås på 

telefon eller mail och som kan svara på frågor samt guida vid användningen av e-tjänsten. 

Eventuell möjlighet att ansöka om bidrag för inköp av digitalt verktyg 

Den nya e-tjänsten är utvecklad för en smart telefon och surfplatta och får bäst funktionalitet på 

dessa plattformar, men fungerar även på en dator med vissa utseendemässiga skillnader i själva 

tjänsten. För dig som inte har någon av dessa plattformar, och i de fall du uppfyller vissa kriterier, 

går det att ansöka om bidrag genom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFVF) hos 

Jordbruksverket. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.  

 

  

https://jordbruksverket.se/stod/stod-till-fiske-och-vattenbruk-2021-2027
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Havs- och vattenmyndighetens föreslagna föreskriftsändringar med 

motivering 

Föreskrifter som berörs 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena 

Bemyndigande 

5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 

Ikraftträdande 

Föreskriften föreslås att träda ikraft 1 januari 2023 

 

1 b kap. 1 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

1 b kap. Sötvattensjournal och fångstrapport för 

inlandsfiske2 

1 §  Sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske 

ska föras vid fiske med stöd av personlig fiskelicens i 

insjöar, vattendrag och vattenområden innanför räta linjer 

mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag 

som mynnar i havet. Fiske som bedrivs i Vänern, 

Hjälmaren, Vättern, Mälaren och Storsjön i Jämtland ska 

redovisas i sötvattensjournal medan övriga 

redovisningspliktiga fiskare ska redovisa i fångstrapport för 

inlandsfiske. 

Uppgiftsskyldigheten enligt första stycket gäller även 

fiske som bedrivs i näringsverksamhet utan stöd av 

personlig fiskelicens om fångsten förmedlas till försäljning 

av eller säljs till en av Havs- och vattenmyndigheten enligt 

10 kap. 1 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om 

resurstillträde och kontroll på fiskets område registrerad 

förstahandsmottagare.  

Sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske 

ska också föras vid fiske med stöd av särskilt tillstånd för 

fiske av ål enligt 1 kap. 8 §. 

1 b kap. Sötvattensjournal  

Allmänna bestämmelser 

 

1 § Sötvattensjournal ska föras vid 

1. fiske med stöd av personlig fiskelicens i insjöar, 

vattendrag och vattenområden innanför räta linjer 

mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje 

vattendrag som mynnar i havet,  

2. fiske som bedrivs i näringsverksamhet utan stöd 

av personlig fiskelicens om fångsten förmedlas 

till försäljning av eller säljs till en 

förstahandsmottagare som är registrerad hos 

Havs- och vattenmyndigheten enligt 10 kap. 1 § 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om 

resurstillträde och kontroll på fiskets område,  

3. fiske med stöd av särskilt tillstånd för fiske av ål 

enligt 1 kap. 8 §. 

Motivering 

En del i det remitterade förslaget är att redovisningen i sötvattensjournalen och redovisningen i 

fångstrapporten för inlandsfisket slås ihop till en gemensam redovisning, med vissa skillnader 

mellan de som redovisar fiskeuppgifter från de fem stora sjöarna och från övriga sjöar och 

vattendrag. Den gemensamma redovisningen kommer ha benämningen sötvattensjournal. Utifrån 

förslaget har referenser till fångstrapporten för inlandsfiske i 1 § strukits och paragrafen har 

strukturerats om.  

                                                   
2 Kapitlet infört genom HVMFS 2014:22. 
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 1 b kap. 2 §  

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

2 § Sötvattensjournalen ska föras på av Havs- och 

vattenmyndigheten fastställd blankett i löpnummerordning. 

En ny blankett ska föras för varje kalendermånad då fiske 

sker. En blankett kan bara avse ett fiskeredskap. En fiskare 

får inte använda en blankett som Havs- och 

vattenmyndigheten utfärdat till en annan fiskare. 

Blanketten ska fyllas i med följande uppgifter. 

1. Namn, personnummer och underskrift som styrker 

uppgifternas riktighet. 

2. Koden på den sjö där fisket skett, enligt bilaga 8 till 

dessa föreskrifter. I de fall där sjön i bilagan är uppdelad i 

delområden anges också delområdet. 

3. År och kalendermånad som redovisningen avser. 

4. Antal dagar till sjöss. 

5. Uppgifter om fiskeredskap, enligt bilaga 1 till Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) 

om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla 

yrkesmässigt fiske i havet, samt vid fiske med nät/garn, 

redskapets maskstorlek och nätets/garnets djup. 

6. Redskapsanvändning under den period som 

redovisningen avser uttryckt genom de datum som redskap 

satts i sjön eller tagits upp och använd redskapsmängd. 

Redskapsanvändningen under en fiskeperiod för ål, enligt 

bilaga 7, ska särredovisas enligt anvisningarna till 

sötvattensjournalen. 

7. Fångst angiven i kilogram levande vikt för varje art 

och redskap summerat för redovisningsperioden. Artkoden, 

enligt bilaga 2 till Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares 

skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i 

havet, ska anges eller artens namn om kod saknas. Även 

fångst som sumpats under månaden utan att landas ska ingå 

i redovisningen. (HVMFS 2018:14). 

2 § Den som är skyldig att föra sötvattensjournal ska 

registrera och rapportera sina fiskeinsatser elektroniskt på 

det sätt som myndigheten anvisar. Kontakta FMC på Havs- 

och vattenmyndigheten för att få behörighet till e-tjänsten.  

   Vid fångst av lax, med fasta fällor i sötvattensområden 

vilka angränsar till Östersjön norr om latitud 59 30N, får 

en fiskerapport endast omfatta uppgifter om fiskeinsatser 

från en fiskeresa.   Vid fångst av andra arter än de som 

nämns i första punkten får en fiskerapport omfatta 

uppgifter om fiskeinsatser från maximalt en 

kalendermånad.  

 

 

  

Motivering 

Av nuvarande lydelse av 2 § föreslås huvudsakligen bestämmelsen om rapporteringsfrekvens 

behållas i 2 §. Bestämmelsen om rapporteringsfrekvens anpassas vidare till det föreslagna 

rapporteringsförfarandet. Stycket innehåller ett tillägg från nuvarande lydelse vilket innebär att 

rapportören i sin registrering och rapportering av uppgifter i sötvattensjournalen, utöver 

anvisningar i föreskriften, även måste förhålla sig till andra anvisningar. Exempel på sådana är 

manualer på HaV:s hemsida samt länk till e-tjänstens inloggningsfunktion. 

Resterande del av 2 § vilken i nuvarande lydelse beskriver vilka uppgifter som ska anges, 

föreslås flyttas till 4 § och formuleras om, så att den bestämmelsen reglerar uppgiftslämnande för 

samtliga sötvattensrapporterande.  
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1 b kap. 3 §  

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

3 § Samtliga originalblanketter ur sötvattensjournalen 

ska fortlöpande sändas eller lämnas till Havs- och 

vattenmyndigheten. Senaste tidpunkt för avlämnande är 

den fjortonde i månaden efter den månad då fisket bedrevs. 

Blanketterna får sändas per telefax. I sådana fall ska 

originalblanketter sändas eller lämnas till Havs- och 

vattenmyndigheten minst två gånger per år, dels senast den 

14 juli för fisket under första halvåret, dels senast den 14 

januari för fisket under sista halvåret under föregående 

kalenderår. 

3 § Upphävs 

Motivering 

Paragrafen föreslås upphävas då pappersformat föreslås fasas ut ur rapporteringen. Senaste tid 

för inlämnande av uppgifter, anpassat till elektronisk rapportering, föreslås anges i nya 5 §.  

 

Nya föreskrifter 3 a §  

Föreslagen lydelse: 

Rapportering av fiskeuppgifter 

 

3 a § Vid fiske av lax, med fasta fällor i sötvattensområden vilka angränsar till Östersjön norr om latitud 59 30N, ska den 

rapporteringsskyldige skicka de registrerade uppgifterna i sötvattensjournalen till Havs- och vattenmyndigheten senast två 

dagar efter den dag då redskapen vittjades. 

   Vid övrigt fiske ska den rapporteringsskyldige skicka in de registrerade uppgifterna i sötvattensjournalen till Havs- och 

vattenmyndigheten senast två dagar efter den kalendermånads slut som fisket bedrevs. 

Motivering 

Paragrafen anger senast tid för inlämnande av uppgifter i sötvattensjournalen. Första stycket är 

en skärpning från nuvarande krav, där lax från sötvattensområden vilka angränsar till Östersjön 

redovisas i fångstrapport för inlandsfiske en gång per år. Det föreslås att rapporteringen av 

fiskeuppgifter vid fiske av lax, med fasta fällor i sötvattensområden vilka angränsar till Östersjön 

norr om latitud 59 30N, ska ske med samma frekvens som vid fiske av lax i Östersjön. Det 

innebär att uppgifterna ska skickas in senast två dagar efter den dag då redskapet vittjades. 

Anledningen till det skärpta kravet är att det ska vara möjligt att i större utsträckning än idag 

genomföra administrativ kontroll av sötvattensfångad lax och havsfångad lax i syfte att upptäcka 

felaktig registrering av fångstområde.  

Andra stycket omfattar övrigt fiske. För de som fiskar i de fem stora sjöarna innebär 

bestämmelsen ingen förändring då dessa redan idag har en månatlig rapporteringsfrekvens. 

Enligt förslaget ska sötvattensjournalen även inkludera de som idag rapporterar årligen i 

fångstrapport för inlandsfiske. För dessa fiskare kommer därför andra stycket innebära ett skärpt 

krav på rapporteringsfrekvens. Syftet med en ökad rapporteringsfrekvens för dessa fiskare är 
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dels att synliggöra när på året fisket sker, dels minska risken att uppgifter lämnas in för sent och 

därmed inte kan komma till nytta i beståndsanalyser.  

 

1 b kap. 4 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

4 § Fångstrapporten för inlandsfiske ska föras vid 

redovisning av fiske i insjövatten där enligt 1 § 

sötvattensjournal inte ska användas. Rapporten ska lämnas 

på av Havs- och vattenmyndigheten fastställd blankett som 

ska fyllas i med följande uppgifter. 

1. Året för fiskets bedrivande, insjö eller vattendrag, 

fiskarens namn och kontaktuppgifter, i förekommande fall 

licensnumret samt underskrift som styrker uppgifternas 

riktighet. 

2. Fångst angiven i kilogram levande vikt för varje art 

och genomsnittligt försäljningspris. 

3. Redskapsanvändningen och antalet fiskedygn. 

Redskapsanvändningen under en fiskeperiod för ål enligt 

bilaga 7 ska särredovisas enligt anvisningarna till 

fångstrapporten. 

4 § Upphävs 

Motivering 

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppgiftslämnande i fångstrapporten för inlandsfiske. Då 

detta rapporteringsformat föreslås tas bort i stort, föreslås paragrafen upphävas. Vilka uppgifter 

som ska anges återges samlat i ny 4 a §.  

 

Nya föreskrifter 4 a §  

Föreslagen lydelse: 

Registrering av uppgifter 

 

4 a § I sötvattensjournalen ska den rapporteringsskyldige lämna följande uppgifter. 

1. Sitt förnamn, efternamn, person- eller samordningsnummer, e-postadress samt mobiltelefonnummer. 

2.     Fartygets distriktbeteckning vid fiske av lax, med fasta fällor i sötvattensområden vilka angränsar till Östersjön 

norr om latitud 59 30N, 

  3.      Uppgift om fångstområde enligt 5 §. 

       4.     Antal dagar till sjöss.  

       5.     Uppgifter om redskapsanvändning enligt 6 §. 

       6.     Uppgifter om fångst enligt 7 §. 

       7.     Uppgifter om utkast enligt 9 §. 

 

Motivering 

Paragraf 4 a är en sammanslagning av andra stycket i nuvarande lydelse av 2 §, vilket innehåller 

information om vilka uppgifter som ska redovisas i sötvattensjournalen, samt nuvarande lydelse i 

4 § vilken innehåller motsvarande information för fångstrapporten för inlandsfiske. Det 

remitterade förslaget innebär en gemensam redovisning för de som fiskar i de fem stora sjöarna 
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samt övriga sjöar och vattendrag och i 4 a § anges vilka uppgifter som ska registreras i den 

gemensamma rapporteringen, som fortsatt kommer att benämnas sötvattensjournal.  

I första punkten föreslås tillägg av e-postadress samt mobilnummer såsom ett utökat 

uppgiftslämnande, vilka är en anpassning till den elektroniska rapporteringen. Uppgifterna i punkt 

1 kommer att lämnas i samband med att ett behörighetskonto till e-tjänsten upprättas och 

uppgifterna följer sedan med till journalen per automatik. Samma princip gäller för uppgifterna i 

punkt 2. Dessa anges i samband med upprättandet av behörighetskonto och följer sedan med 

per automatik och kommer alltså inte behöva läggas in vid varje rapportering  

Punkt 3, 5 och 6 innebär inga ändringar i sak från nuvarande föreskrift utan har flyttats från andra 

bestämmelser.   

Punkt 4, dagar till sjöss, innebär ett utökat uppgiftslämnande för de som idag rapporterar i 

fångstrapport för inlandsfisket. Uppgiften ersätter uppgift om redovisningsperiod (år), vilket 

tidigare har angetts i pappersformuläret. För de som idag rapporterar i sötvattensjournal ersätter 

dagar till sjöss även punkt 3 i 2 § vilken idag avser redovisningsperioden (år och kalendermånad). 

Punkt 7 avser uppgifter om utkast. Tillägget av bestämmelsen förändrar mycket lite i sak då den 

avser registrering av utkast av däggdjur och tumlare. Krav på uppgiftslämnande av dessa djur 

återges idag i bilaga 2, HVMFS 2018:11. I remitterat förslag förtydligas (i 9 §) att fåglar och 

däggdjur ska registreras i antal från första individ.    

 

1 b kap. 5 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

5 § Blanketter som avser fångstredovisning i 

fångstrapport för inlandsfiske ska sändas eller lämnas till 

Havs- och vattenmyndigheten en gång per år. Senaste 

tidpunkt för avlämnande är den 31 januari året efter det att 

fisket bedrevs. 

5 § Upphävs  

Motivering 

Nuvarande lydelse innehåller bestämmelser om tidpunkt för inlämnande av fångstrapporten för 

inlandsfiske. Då detta rapporteringsformat föreslås tas bort upphävs paragrafen. Tidpunkt för 

inlämnandet av sötvattensjournal anges i 3 a §. 
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Nya föreskrifter 5 a § 

Föreslagen lydelse: 

Uppgifter om fångstområde 

5 a §  Den sjö alternativt vattendrag där fisket skett, enligt bilaga 8 till dessa föreskrifter. I de fall där sjön i bilagan är 

uppdelad i delområden anges också delområdet.  

    En fiskerapport kan endast omfatta fiskeinsatser från en och samma sjö/delområde alternativt vattendrag. 

Motivering 

Den föreslagna bestämmelsen i första stycket motsvarar i sak punkt 2 i 2 § samt del av punkt 1 i 

4 §.  

Bestämmelsen i andra stycket är en anpassning till elektroniska rapporteringen och motsvarar i 

sak del av 2 § första stycket.  

 

Nya föreskrifter 6 §  

Föreslagen lydelse: 

Uppgifter om redskapsanvändning 

6 § Den rapporteringsskyldige ska i fiskerapporten ange den redskapsmängd och de antal dagar som varje redskap har 

använts under rapporteringsperioden. 

Varje redskapstyp ska anges separat och med den kod som framgår av kolumnen KOD i bilaga 1 till Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt 

fiske i havet. Vid fiske med garn eller nät ska maskans diagonalmått anges i millimeter. 

Motivering 

Paragraf 6 ersätter 2 § punkt 5 samt 4 § punkt 3. Uppgifter om redskapsanvändning förändras 

inte i sak, det vill säga, samma uppgifter kommer att anges, men för de som idag redovisar i 

sötvattensjournalen kommer uppgiftslämnandet förenklas. Den totala redskapsanvändningen 

uppdelat på olika typer av redskap ska redovisas för hela rapporteringsperioden. Det finns även 

möjlighet att redovisa redskapsanvändningen löpande under månaden.  
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Nya föreskrifter 7 §  

Föreslagen lydelse: 

Uppgifter om fångst 

7 § Den rapporteringsskyldige ska i fiskerapporten per redskap ange fångsten av varje art i kilogram levande vikt. För 

lax, öring, hummer, gädda, röding och gös ska även antalet individer anges. Även fångst som under rapporteringsperioden 

har sumpats utan att ha landats ska anges. 

 

Motivering 

Första meningen i förslaget motsvarar i sak första meningen i 2 § punkt 7, samt 4 § punkt 2. I 

nuvarande föreskrift ska även fångst som redovisas i fångstrapport för inlandsfiske redovisas 

med uppskattat försäljningspris. Den uppgiften föreslås att strykas i nya föreskriften.  

Andra meningen är förslag på ny bestämmelse som medför registrering av fångster även i antal, 

eftersom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har behov av den uppgiften i sina 

beståndsanalyser.  

Tredje meningen motsvarar i sak sista meningen i 2 § punkt 7. Motsvarande krav finns inte i 

dagens redovisning i fångstrapport för inlandsfiske eftersom redovisningsperioden för 

fångstrapporten sträcker sig ett helt år och all fångst kan redovisas sammanslaget.  

 

Nya föreskrifter 8 §  

Föreslagen lydelse: 

8 § Arterna ska i fiskerapporten anges med de artkoder som framgår av bilaga 2 till Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Om 

artkod saknas ska koden MZZ anges. Då ska också artens namn anges i en kommentar. 

Motivering 

Paragraf 8 motsvarar del av nuvarande 2 § punkt 8 och förändrar inget i sak.  
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Nya föreskrifter 9 §  

Föreslagen lydelse: 

Uppgifter om utkast  

9 § Uppskattade utkast av fåglar och marina däggdjur ska anges i antal från första individ med utkastkoden DIS.  

 

Motivering 

Enligt bilaga 2 i HVMFS 2018:11 ska uppgifter lämnas om däggdjur och fåglar som fastnat i 

redskapet, även om djuren lösgjorts innan fångsten omhändertagits. 9 § är ny och tydliggör att 

fåglar och marina däggdjur ska anges i antal från första individ. DIS är en redan befintlig kod som 

används för att beskriva att fångsten som redovisas har kastats ut. 

 

 

FIFS 2004:37, Bilaga 8 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Bilaga 8 

 

KODER FÖR SJÖAR3 

Koderna används för förande av sötvattensjournal enligt 1 

b kap. 2 § 2. 

 

Bilaga 8 

KODER FÖR SJÖAR4 

Koderna används för förande av sötvattensjournal enligt 1 

b kap. 5 §. 

Motivering 

Hänvisningen i bilaga 8 till fångstområden föreslås ändras för att anpassas till ändringsförslagen 

avseende 2 och 5 §§. 

 

 

Bilagor: 

Konsekvensutredning 

Sändlista 

 

                                                   
3 Bilagan enligt HVMFS 2014:22. 
4 Bilagan enligt HVMFS 2014:22. 
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  Bilaga 1 

 

 

 

 

Konsekvensutredning  

Allmänt 

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Havs- och vattenmyndigheten har två typer av rapporteringskrav för de som bedriver 

yrkesmässigt fiske i Sveriges sötvattensområden med stöd av personlig fiskelicens samt även vid 

fiske som bedrivs i näringsverksamhet utan stöd av personlig fiskelicens om fångsten förmedlas 

till försäljning eller säljs till en förstahandsmottagare.  

1) Rapportering i sötvattensjournal.  

2) Fångstrapport för inlandsfiske.  

Sötvattensjournalen ska användas av de som fiskar i de fem stora sjöarna, det vill säga Vänern, 

Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön. Det är en journal i pappersformat som ska fyllas i och 

skickas in till HaV månadsvis.  

Fångstrapport för inlandsfiske är även den i pappersformat och ska användas av de som fiskar i 

övriga sjöar och vattendrag där inte sötvattensjournalen gäller. Fångstrapporten för inlandsfiske 

ska skickas in årligen och innehåller även uppgifter om uppskattat försäljningspris.  

Uppgifter om fiskets upptag och redskapsanvändning är viktig ur förvaltningssynpunkt. De 

uppgifter som fisket rapporterar in till HaV vidareförmedlas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

som arbetar med bland annat beståndsuppskattningar. HaV sammanställer varje år statistik om 

yrkesmässigt fiske i sötvatten vilken huvudsakligen används för resursöversikt och 

resursförvaltning, vid internationell rapportering, till underlag för beslut om fisketillstånd och 

redskapsdispenser samt som en del i den information till media och allmänhet som den officiella 

statistiken1 ska täcka in.    

Det har framkommit att de uppgifter som rapporteras in till HaV från sötvattensfisket ofta är 

bristfälliga. Till exempel har vid många tillfällen fel redskapskod samt artkod använts. Utifrån hur 

uppgifterna rapporteras in i sötvattensjournalen har det även visat sig vara mycket svårt för SLU 

att beräkna redskapsansträngningen i de olika fångstområdena.  

Gällande data som erhålls från fångstrapporten från inlandsfisket ligger den största problematiken 

i att uppgifterna inkommer för sent. Sötvattenlaxen omfattas av den här rapporteringen och EU-

                                                   
1 HaV publicerar SM Statistiska meddelande via SCB https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-

statistik/officiell-statistik/officiell-statistik---fiske/sm---statistiska-meddelanden.html  

mailto:havochvatten@havochvatten.se
http://www.havochvatten.se/
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-statistik/officiell-statistik/officiell-statistik---fiske/sm---statistiska-meddelanden.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-statistik/officiell-statistik/officiell-statistik---fiske/sm---statistiska-meddelanden.html
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kommissionen har i en åtgärdsplan som tagits fram för Sveriges kontroll av laxfisket påpekat att 

Sverige bör öka rapporteringsfrekvensen för sötvattenlax i syfte att öka möjligheten att upptäcka 

felrapportering av sötvatten- respektive havsfångad lax i en administrativ kontroll.  

Syftet med de remitterade förslagen, det vill säga elektronisk registrering och rapportering av 

fiskeuppgifter samt en förändring av rapporteringsfrekvens, är att förbättra kvalitéten på inkomna 

uppgifter från sötvattensrapporteringen, möjliggöra en effektiv administrativ kontroll av laxfisket, 

minska den administrativa bördan för myndigheten samt förenkla rapporteringsförfarandet för 

yrkesfisket. 

 

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

reglering inte kommer till stånd  

Digitalisering anses vara den mest effektiva lösningen för att uppnå önskade resultat. I det fall 

regleringen inte kommer till stånd innebär det att uppgifterna fortsatt kommer att inkomma till HaV 

i pappersform med kopplad hög administrativ börda för myndigheten och för fiskets aktörer, samt 

i många fall felaktig eller ofullständig redovisning av fiskeinsatserna som behöver följas upp med 

telefonsamtal mellan myndighet och rapportörer.  

Genomförandet av förslaget om förändrat uppgiftslämnande är en nödvändighet i syfte att mer 

effektivt nyttja erhållna uppgifter för avsedda ändamål.  

Ett alternativ till de ökade rapporteringskraven på fisket av lax i sötvattensområden skulle kunna 

vara att även detta fiske redovisar månadsvis likt resterande sötvattensfiske. Det skulle 

fortfarande vara möjligt att administrativt kontrollera redovisningen av laxen i sötvattnet kontra 

havet, dock inte med samma noggrannhet. En av faktorerna som talar för remitterat förslag 

gällande laxen är att det är, oftast till 100 %, samma aktörer som fiskar lax i havet som fiskar lax i 

sötvattensområden. Dessa aktörer redovisar redan idag elektroniskt och omfattas likt havsfisket 

av krav på förhandsanmälan vid ankomst till hamn med fångst ombord samt krav på redovisning 

av fällornas position. Genom att även harmonisera reglerna för fångstrapporteringen är 

förhoppningen att det ska bli lättare för aktörerna att redovisa sina fiskeinsatser på ett korrekt 

sätt.  

 

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

De remitterade regleringsförslagen riktar sig till de personer som bedriver yrkesmässigt fiske i 

Sveriges sötvattensområden. Då HaV inte har något register över de personer som fiskar utan 

stöd av personlig fiskelicens, är det omöjligt att ge en exakt siffra på antal aktiva aktörer. År 2021 

var det ca 140 personer som rapporterade i sötvattensjournal och ca 40 personer som 

rapporterade in fångster i en fångstrapport för inlandsfiske från övriga sjöar och vattendrag.  
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Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 

jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen  

Användning av e-tjänsten ställer krav på tillgång till dator, smart mobiltelefon, ”datorplatta” eller 

annan teknik med vilken man kan logga in på HaV:s hemsida. Eftersom många bestämmelser 

och brådskande beslut om fiske kungörs på hemsidan bör de flesta fiskare redan ha sådan 

tillgång. De remitterade förslagen kan komma att innebära en ökad kostnad för de aktörer som 

inte innehar en smart mobiltelefon, surfplatta eller dator.  

Den föreslagna regleringen innebär samtidigt en mindre kostnadsmässig lättnad då inga journaler 

eller rapporter kommer behöva skickas med brevporto.  

Förslaget om elektronisk rapportering kan föra med sig olika konsekvenser beroende på hur vana 

aktörerna är vid hantering av digital teknik och/eller elektroniskt uppgiftslämnande. Särskilt i 

början när individen lär sig hantera e-tjänsten kan det ta lite längre tid att hitta rätt och se vilken 

uppgift som hör hemma var. Viktigt att komma ihåg är att förslaget har till syfte att underlätta 

rapporteringen för aktörerna. För vissa personer krävs en längre period för att bekanta sig med 

verktyget (systemet), medan andra inte kommer ha några problem. Verktyget är även utvecklat 

baserat på olika aktörers förutsättningar.  

För myndigheten innebär övergången till nytt elektroniskt fångstrapporteringssystem en initial 

ökad administrativ börda i form av ökade utbildningsinsatser och support vid implementeringen. 

Dock anser myndigheten att dessa insatser är värdefulla och proportionerliga då övergången 

kommer att ge många administrativa fördelar samt kvalitativ data.  

  

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 

Av 5 kap. 1 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen följer att Havs- 

och vattenmyndigheten har bemyndigande att meddela föreskrifter om bl.a. befälhavares och 

fiskelicensinnehavares skyldighet att lämna uppgifter om fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, 

fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning och försäljning. 

 

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

Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Såväl nuvarande regler om rapportering i sötvattensjournal och fångstrapport för inlandsfiske som 

de föreslagna går utöver de skyldigheter som regleras i EU-förordningar om fiske, eftersom dessa 

endast avser fiske i havet. De är dock förenliga med de krav som följer av Sveriges anslutning till 

EU och Sveriges generella skyldighet att vidta kontrollåtgärder för att efterleva de krav som ställs 

inom den gemensamma fiskeripolitiken samt krav på miljöområdet för att säkerställa biodiversitet. 

Genom det nya rapporteringssystemet ska det bli enklare för fisket att rapportera sina fångster 

och enklare för myndigheten att ta del av dessa uppgifter.  
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 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och 

om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Föreslaget datum för ikraftträdande är den 1 januari 2023. 

I samband med implementeringen av det nya systemet kommer Havs- och vattenmyndigheten 

dels ha riktade informationsinsatser till berörda yrkesfiskare, dels lägga ut information på 

myndighetens hemsida. Systemet som sådant kommer att kunna laddas ner via Havs- och 

vattenmyndighetens hemsida, vilket myndigheten också kommer att skicka ut information om. 

 

Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 

storleken på företagen 

Totalt kommer ca 180 aktörer beröras av förslaget. Då del av den rapporteringen som sker idag 

inte kräver en registrering i HaV:s system, baseras siffran på rapportörer år 2021 och kan under 

2023 komma att ändras uppåt eller neråt. Uppgifter om företagsstruktur samt antalet anställda på 

fiskeföretagen saknas, då detta inte är en uppgift som HaV har tillgång till, men uppskattningen är 

att majoriteten av aktörerna är ensamföretagare eller har mikroföretag. 

 

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

innebär för företagens administrativa kostnader 

Regleringens kostnadsmässiga effekter är beroende av om företaget redan har en smartphone, 

surfplatta eller dator med hjälp av vilken rapporteringen kan göras. Det är synnerligen vanligt 

förekommande bland befolkningen i Sverige att ha dator, mobiltelefon eller surfplatta och att 

använda internet. De yrkesfiskare som inte har något av de nämnda elektroniska verktygen 

kommer att behöva köpa ett av alternativen.  

Regleringen innebär även en minskning i administrativ kostnad för företagen då de inte längre 

kommer behöva skicka pappersblanketter via posten och därmed slipper portokostnaden.  

 

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 

Regleringen förväntas inte medföra några övriga kostnader än de som nämns ovan. För de 

yrkesfiskare som inte är vana att hantera elektronisk utrustning kan regleringen komma att 

innebära en invänjningsperiod med en ökad arbetstid. Havs- och vattenmyndigheten kommer 

dock att erbjuda utbildning och informationsmaterial, och gör bedömningen att en eventuell 

ökning av administrativ börda för företagen till följd av att uppgifter läggs in digitalt istället för i 

pappersblankett kommer vara av begränsad omfattning och tillfällig.  
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Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena 

för företagen 

Regleringen bedöms inte påverka konkurrensförhållandena. 

 

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

De föreslagna ändringarna bedöms inte påverka företagen i några andra avseenden än de som 

nämnts tidigare i denna konsekvensutredning. 

 

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

Det remitterade förslaget riktar sig specifikt till delar av det småskaliga fisket, och någon specifik 

hänsyn utöver det som redan har nämnts tidigare i konsekvensutredningen, och som gäller för 

alla som omfattas av regleringen, behöver inte tas. 

 

Samråd 

Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

HaV har inte bjudit in till samråd gällande de remitterade förslagen.  

Kontaktperson 

För eventuella frågor kontakta:  

Ulrika Parsons, Fiskeriövervakningsenheten, tfn. 010-698 60 75 
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Sändlista 

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)  

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO)  

Producentorganisationen Gävlefisk  

Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation (NKFPO)  

PO Kustfiskarna Bottenhavet  

Öresundsfiskarna  

Fiskbranschens Riksförbund (FR)   

Jordbruksverket   

Kustbevakningen  

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)  

Regelrådet   

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Länsstyrelsen i Örebro län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Världsnaturfonden (WWF)  

Naturskyddsföreningen (SNF)  

Sportfiskarna   
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