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Hej, 

Härmed översändes en remiss gällande förslag om elektronisk rapportering för samtliga 
kustfiskejournalförare. 

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, 02970-2022, när 
ni svarar. 

Med vänliga hälsningar, 
Ulrika Parsons 

Automatisk nedladdning av den här bilden från Internet  
stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.
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Ulrika Parsons 
Utredare 
Fiskeriövervakningsenheten 
Havs- och vattenmyndigheten 
+46106986075

Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg 
Box 11930, SE-404 39 Göteborg 
ulrika.parsons@havochvatten.se 
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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  
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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  02970-2022 

Handläggare 

Ulrika Parsons 

Fiskeriövervakningsenheten 

ulrika.parsons@havochvatten.se 

Se sändlista 

Remiss gällande förslag om elektronisk rapportering för samtliga 

kustfiskejournalförare 

Hantering 

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

föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller elektronisk rapportering, i det nya 

elektroniska fångstrapporteringssystemet (EFR), för samtliga fiskare som enligt HVMFS 2018:11 

har en skyldighet att redovisa sina fiskeinsatser i en kustfiskejournal.  

Förslaget föreslås träda i kraft den 2023-01-01 

Remissvar ska ha inkommit till HaV 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 webbsida. 

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Ulrika Parsons på telefon 010- 698 6075 eller e-

post, ulrika.parsons@havochvatten.se. För frågor om elektroniska systemet (e-tjänsten), kontakta 

FMC på 0771- 10 15 00 (knappval 3).  

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
mailto:ulrika.parsons@havochvatten.se
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Bakgrund och syfte 

Fiskefartyg med fartygslängd under 10 meter omfattas generellt av nationella krav på 

rapportering i en så kallas kustfiskejournal, men med vissa undantag. När kravet om rapportering 

i kustfiskejournal infördes år 1999, erbjöds journalen endast i pappersformat och samtliga 

rapportörer omfattades av samma rapporteringsfrekvens, det vill säga månatlig rapportering. 

Därefter har förutsättningarna förändrats inom fiskförvaltningen. För vissa fiskerier utvecklades 

behov av snabb kvotuppföljning och år 2018 infördes krav på tätare rapporteringsfrekvens vid 

fiske av lax i Östersjön och vid fiske av makrill i Västerhavet. I samband med den ökade 

rapporteringsfrekvensen infördes även krav på att uppgifterna från dessa fiskerier skulle lämnas 

via en elektronisk rapportering i den så kallade E-journalen. Utöver de som omfattas av krav på 

elektronisk rapportering har det även funnits möjlighet att frivilligt rapportera i E-journal, och ca 

100 rapportörer utöver lax- eller makrillfiskarna har valt att göra så.  

Arbetet med att möjliggöra elektronisk rapportering har sedan fortsatt på myndigheten. År 2018 

startade ett projekt vilket 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, med ett 

digitaliserat rapporteringsflöde för uppgiftslämnande i fisket.  

Föreslagna föreskriftsändringar 

Majoriteten av de förslag till förskriftsändringar som presenteras i remissen har skrivits för att 

anpassa bestämmelserna till elektronisk rapportering av kustfiskejournalen i EFR e-tjänst, mer 

om denna nedan. Utöver detta har ett tillägg föreslagits gällande rapportering av däggdjur och 

fågel. Idag finns i HVMFS 2018:11, bilaga 2, krav på att bifångst av däggdjur och fågel ska 

rapporteras. HaV föreslår nu att i föreskriften tydliggöra att bifångst av däggdjur och fågel ska 

rapporteras från första individ och anges i antal.  

Implementering av EFR-systemet  

Det nya elektroniska fångstrapporteringssystemet har fått namnet EFR, och själva applikationen 

som används vid rapportering kallas för e-tjänsten. Under 2021 har rapportörer från olika delar av 

kustfisket bjudits in för att testa det nya systemet, vilket efter synpunkter har utvecklats och 

förbättrats löpande.  

Ett av projektets delmål har varit att under 2022 helt ersätta den gamla E-journalen med den nya 

e-tjänsten som erbjuder många nya bra digitala funktioner, och i april öppnade HaV upp e-

tjänsten för alla som idag rapporterar i elektronisk kustfiskejournal. Fokus låg först och främst på 

att introducera de som omfattas av krav på elektronisk rapportering i kustfiskejournalen, men har 

sedan löpande även inkluderat de som frivilligt valt att lämna uppgifter i kustfiskejournalen 

elektroniskt. HaV:s avsikt är att stänga ner den gamla E-journalen den 1 oktober 2022 och endast 

erbjuda e-tjänsten för de som ska rapportera kustfiskejournalen elektroniskt. 

Enligt det remitterade förslaget vill HaV införa krav på elektronisk rapportering från och med 1 

januari 2023 för alla som idag rapporterar i kustfiskejournal, det vill säga även för de som 

rapporterar i pappersformat i dagsläget.  
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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 för 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. 

Möjlighet att ansöka om bidrag för inköp av smart telefon eller surfplatta 

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 går det att ansöka om bidrag genom 

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFVF) hos Jordbruksverket. Mer information finns på 

Jordbruksverkets webbplats.  

Varför nytt elektroniskt system?  

Information om fångster och fiskeverksamheter ligger till grund för fiskförvaltningen och 

beståndsuppskattningar. För begränsade bestånd är tillgången på data på kort sikt även 

avgörande för en effektiv kvotuppföljning. Det är därför av yttersta vikt att informationen är 

tillförlitlig och komplett. HaV tog under 2021 emot drygt 14 000 pappersblanketter med 

fångstuppgifter vilka efter inkommandet registreras, valideras och arkiveras. Många samtal till 

fisket sker i valideringsprocessen, till exempel på grund av att uppgifter har utelämnats eller fyllts i 

på ett felaktigt sätt. 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.  

I syfte att öka kvalitéten på inkommande data samt minska den administrativa bördan för både 

myndighet och fiskets aktörer, arbetar HaV mot ett digitaliserat rapporteringsflöde för allt 

uppgiftslämnande i fiskekedjan. Stort fokus läggs på en förenklad och automatiserad 

inmatningsprocess med kvalitetssäkrade fångstuppgifter vilket genererar en ökad 

regelefterlevnad och ett bättre underlag för kvotavräkning. Den nya lösningen behovsanpassas 

utifrån skiftande förutsättningar för att ge alla yrkesfiskare möjligheten att rapportera elektroniskt. 

Projektet drivs utifrån ett verksamhetsperspektiv i nära dialog med yrkesfisket. 

Projektets motto är att det ska vara ”Lätt att göra rätt”. 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 smarta telefon, surfplatta eller 

dator, men det går även bra att använda användarnamn och lösenord.  

Övriga fördelar med det nya systemet är: 

• Alla relevanta uppgifter samlade 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. 

  

https://jordbruksverket.se/stod/stod-till-fiske-och-vattenbruk-2021-2027
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 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att 

rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet 

Bemyndigande 

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

Ikraftträdande 

Föreskriften föreslås träda ikraft 1 januari 2023 

 

5 kap. 4 §  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse: 

Definitioner 

4 §1 I dessa föreskrifter avses med: 

1. ankomst till hamn: att ankomma kaj eller annan 

förankringsplats på ett sådant sätt att fångst kan landas, 

2. den årliga kvotförordningen för Västerhavet: rådets 

årliga förordning (EU) om fastställande av 

fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av 

fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa 

andra vatten, 

3. den årliga kvotförordningen för Östersjön: rådets 

årliga förordning (EU) om fastställande av 

fiskemöjligheterna för vissa bestånd och grupper av 

fiskbestånd i Östersjön,  

4. fiskeinsats: verksamhet i enlighet med artikel 2.11 i 

förordning (EU) nr 404/2011, såsom exempelvis ett 

tråldrag eller ett kast med not eller vad, 

5. fiskeloggbok: loggbok, i pappersformat eller 

elektronisk, där befälhavaren ska lämna uppgifter om fiske 

i havet enligt 5 §, 

6. FMC: Dokumentations- och övervakningsenheten, 

enhet vid Havs- och vattenmyndigheten som bl.a. tar emot 

förhandsanmälningar och rapporter,  

7. havet: marina vatten som utgör inre vatten, 

territorialhav, angränsande zon, ekonomisk zon eller det 

fria havet. Gränsen mellan sötvattensområdena och de 

marina inre vattnen definieras i bilaga 2 till Fiskeriverkets 

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

och Östersjön,  

8. kustfiskejournal: journal, i pappersformat eller 

elektronisk form, där fiskare med fiskelicens eller personlig 

fiskelicens och andra rapporteringsskyldiga ska lämna 

Definitioner 

4 §2 I dessa föreskrifter avses med: 

1. ankomst till hamn: att ankomma kaj eller annan 

förankringsplats på ett sådant sätt att fångst kan landas, 

2. den årliga kvotförordningen för Västerhavet: rådets 

årliga förordning (EU) om fastställande av 

fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av 

fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa 

andra vatten, 

3. den årliga kvotförordningen för Östersjön: rådets 

årliga förordning (EU) om fastställande av 

fiskemöjligheterna för vissa bestånd och grupper av 

fiskbestånd i Östersjön,  

4. fiskeinsats: verksamhet i enlighet med artikel 2.11 i 

förordning (EU) nr 404/2011, såsom exempelvis ett 

tråldrag eller ett kast med not eller vad, 

5. fiskeloggbok: loggbok, i pappersformat eller 

elektronisk, där befälhavaren ska lämna uppgifter om fiske 

i havet enligt 5 §, 

6. FMC: Dokumentations- och övervakningsenheten, 

enhet vid Havs- och vattenmyndigheten som bl.a. tar emot 

förhandsanmälningar och rapporter,  

7. havet: marina vatten som utgör inre vatten, 

territorialhav, angränsande zon, ekonomisk zon eller det 

fria havet. Gränsen mellan sötvattensområdena och de 

marina inre vattnen definieras i bilaga 2 till Fiskeriverkets 

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

och Östersjön,  

8. kustfiskejournal: journal, i elektronisk form, där 

fiskare med fiskelicens eller personlig fiskelicens och andra 

                                                   
1 Senaste lydelse HVMFS 2019:5 

2  Senaste lydelse HVMFS 2019:5 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse: 

uppgifter om fiske i havet när skyldighet inte föreligger att 

föra fiskeloggbok,  

9.  kvoterade arter: alla arter som omfattas av EU:s 

årliga kvotfördelningar, 

10.  kvotområde: geografiskt område i havet för vilket 

EU årligen fastställer tillåtna fångstmängder av olika arter, 

11.  landnings-/omlastningsdeklaration: deklaration 

som avses i artiklarna 21–24 i förordning (EG) nr 

1224/2009, 

12.  MRB: minsta referensstorlek för bevarande i 

enlighet med artikel 4.1.17 i förordning (EU) nr 1380/2013, 

13.  Nordsjön: havsområde som omfattar ICES 

delområde IV, den angränsande del av ICES-område IIa 

som är belägen söder om latitud 64oN och den del av ICES-

område IIIa som inte tillhör Skagerrak enligt definitionen 

av Skagerrak i 1 kap. 2 § Fiskeriverkets föreskrifter 

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

14.  redskapets effektiva fisketid: tid, avrundad till hela 

timmar, då redskapet varit i vattnet för fiske, 

15.  Skagerrak, Kattegatt och Östersjön: havsområden 

som avgränsas enligt vad som framgår av 1 kap. 2 § och 

bilaga 1 till Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fiske i 

Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, 

16.  tredje land: stat som inte är medlem i EU, 

17.  utländska fiskefartyg: fiskefartyg från annat EU-

land eller från tredje land, och 

18.  VMS: Vessel Monitoring System, sådant 

satellitbaserat kontrollsystem för fartyg som avses i artikel 

9 i förordning (EG) nr 1224/2009 samt artiklarna 18–28  i 

förordning (EU) nr 404/2011. 

Därutöver används med samma innebörd de begrepp 

och definitioner som anges i fiskelagen (1993:787), 

förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen samt EU:s förordningar om den 

gemensamma fiskeripolitiken.  

rapporteringsskyldiga ska lämna uppgifter om fiske i havet 

när skyldighet inte föreligger att föra fiskeloggbok,  

9.  kvoterade arter: alla arter som omfattas av EU:s 

årliga kvotfördelningar, 

10.  kvotområde: geografiskt område i havet för vilket 

EU årligen fastställer tillåtna fångstmängder av olika arter, 

11.  landnings-/omlastningsdeklaration: deklaration 

som avses i artiklarna 21–24 i förordning (EG) nr 

1224/2009, 

12.  MRB: minsta referensstorlek för bevarande i 

enlighet med artikel 4.1.17 i förordning (EU) nr 1380/2013, 

13.  Nordsjön: havsområde som omfattar ICES 

delområde IV, den angränsande del av ICES-område IIa 

som är belägen söder om latitud 64oN och den del av ICES-

område IIIa som inte tillhör Skagerrak enligt definitionen 

av Skagerrak i 1 kap. 2 § Fiskeriverkets föreskrifter 

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

14.  redskapets effektiva fisketid: tid, avrundad till hela 

timmar, då redskapet varit i vattnet för fiske, 

15.  Skagerrak, Kattegatt och Östersjön: havsområden 

som avgränsas enligt vad som framgår av 1 kap. 2 § och 

bilaga 1 till Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fiske i 

Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, 

16.  tredje land: stat som inte är medlem i EU, 

17.  utländska fiskefartyg: fiskefartyg från annat EU-

land eller från tredje land, och 

18.  VMS: Vessel Monitoring System, sådant 

satellitbaserat kontrollsystem för fartyg som avses i artikel 

9 i förordning (EG) nr 1224/2009 samt artiklarna 18–28  i 

förordning (EU) nr 404/2011. 

Därutöver används med samma innebörd de begrepp 

och definitioner som anges i fiskelagen (1993:787), 

förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen samt EU:s förordningar om den 

gemensamma fiskeripolitiken.  

Motivering 

Eftersom förslaget innebär att kustfiskejournal endast ska föras elektroniskt, föreslås att ”i 

pappersformat” stryks i punkt 8. 
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1 kap. 5 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Registrering och rapportering av uppgifter 

5 § Den som fiskar yrkesmässigt i havet är skyldig att 

registrera och rapportera sina fiskeinsatser i en  

1. fiskeloggbok i pappersformat, 

2. elektronisk fiskeloggbok, eller 

3. kustfiskejournal, som antingen är i pappersformat 

eller elektronisk, på det sätt som Havs- och 

vattenmyndigheten bestämmer i dessa föreskrifter. 

Registrering och rapportering av uppgifter 

5 § Den som fiskar yrkesmässigt i havet är skyldig att 

registrera och rapportera sina fiskeinsatser i en  

1. fiskeloggbok i pappersformat, 

2. elektronisk fiskeloggbok, eller 

3. elektronisk kustfiskejournal, på det sätt som Havs- 

och vattenmyndigheten bestämmer i dessa föreskrifter. 

Motivering 

Eftersom förslaget innebär att kustfiskejournal endast ska föras elektroniskt, föreslås att 

”elektronisk” läggs till och att ”i pappersformat” stryks i punkt 3.   

1 kap. 6 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Anmälningar och rapporter enligt 2, 6, 7 och 8 kap. 

6 § Anmälningar och rapporter enligt 2, 6, 7 och 8 kap., 

som inte lämnas via elektronisk fiskeloggbok eller 

elektronisk kustfiskejournal, ska göras till FMC per telefon 

eller per e-post på den av myndigheten angivna e-

postadressen.  

Uppgiftslämnande i elektronisk fiskeloggbok får endast 

ske efter godkännande av Havs- och vattenmyndigheten 

och enligt myndighetens anvisningar. 

När anmälningar och rapporter görs per telefon ska den 

som lämnat anmälan eller rapporten få ett kontrollnummer 

av FMC.  

När anmälningar och rapporter görs per e-post ska den 

som lämnat anmälan eller rapporten omgående få ett 

automatiskt svarsmeddelande per e-post från FMC. Om 

befälhavaren inte får ett sådant svarsmeddelande ska denne 

istället lämna uppgifterna per telefon enligt första stycket.   

En anmälan eller rapport som görs via den elektroniska 

fiskeloggboken anses lämnad till Havs- och 

vattenmyndigheten när grön eller gul kvittens lyser. Om 

befälhavaren inte får en grön eller gul kvittens ska denne 

istället lämna uppgifterna per telefon enligt första stycket.  

Anmälningar och rapporter enligt 2, 5, 6, 7 och 8 kap. 

6 § Anmälningar och rapporter enligt 2, 5, 6, 7 och 8 

kap., som inte lämnas via elektronisk fiskeloggbok eller 

elektronisk kustfiskejournal, ska göras till FMC per telefon 

eller per e-post på den av myndigheten angivna e-

postadressen.  

Uppgiftslämnande i elektronisk fiskeloggbok får endast 

ske efter godkännande av Havs- och vattenmyndigheten 

och enligt myndighetens anvisningar. 

När anmälningar och rapporter görs per telefon ska den 

som lämnat anmälan eller rapporten få ett kontrollnummer 

av FMC.  

När anmälningar och rapporter görs per e-post ska den 

som lämnat anmälan eller rapporten omgående få ett 

automatiskt svarsmeddelande per e-post från FMC. Om 

befälhavaren inte får ett sådant svarsmeddelande ska denne 

istället lämna uppgifterna per telefon enligt första stycket.   

En anmälan eller rapport som görs via den elektroniska 

fiskeloggboken anses lämnad till Havs- och 

vattenmyndigheten när grön eller gul kvittens lyser. Om 

befälhavaren inte får en grön eller gul kvittens ska denne 

istället lämna uppgifterna per telefon enligt första stycket. 

En anmälan eller rapport som skapas via e-tjänsten för 

kustfiskejournalen anses lämnad till Havs- och 

vattenmyndigheten när kvittens fås.   

 

Motivering 

Sista stycket är ett tillägg till de allmänna bestämmelserna i syfte att tydliggöra för fiskaren när 

uppgifter i e-tjänsten har tagits emot av myndigheten. Kvittensen innebär inte att de uppgifter som 

lämnats in anses korrekta utan endast att uppgifterna mottagits.  
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5 kap. 1 §  

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Skyldighet att föra kustfiskejournal 

1 § Kustfiskejournal ska föras av 

1. befälhavare som bedriver fiske i havet med stöd av 

fiskelicens men som inte ska föra fiskeloggbok eller 

elektronisk fiskeloggbok, 

2. innehavare av personlig fiskelicens och som bedriver 

fiske i havet med stöd av licensen,  

3. de som bedriver fiske i havet med stöd av enskild 

fiskerätt i näringsverksamhet utan att använda fiskefartyg 

och i syfte att sälja fångsten. 

Kustfiskejournalen är personlig och den 

rapporteringsskyldige får inte använda en journal eller 

blankett som är utfärdad åt någon annan. 

Allmänna bestämmelser 

1 § Kustfiskejournal ska föras av 

1. befälhavare som bedriver fiske i havet med stöd av 

fiskelicens men som inte ska föra fiskeloggbok eller 

elektronisk fiskeloggbok, 

2. innehavare av personlig fiskelicens och som bedriver 

fiske i havet med stöd av licensen,  

3. de som bedriver fiske i havet med stöd av enskild 

fiskerätt i näringsverksamhet utan att använda fiskefartyg 

och i syfte att sälja fångsten. 

Kontakta FMC på Havs- och vattenmyndigheten för att 

få behörighet till e-tjänsten för kustfiskejournalen. 

Kustfiskejournalen är personlig och den 

rapporteringsskyldige får inte använda en annan persons 

inloggningsuppgifter.  

 

Motivering 

Andra stycket är flyttat från 3 § och beskriver hur den som inte redan har behörighet till e-tjänsten 

för kustfiskejournalen får sådan behörighet. Avsikten är att behörigheten till e-tjänsten ska lämnas 

per automatik, bland att då fiskaren erhåller licens alternativt fiskelicensinnehavare meddelar HaV 

att ny befälhavare har anlitats.  

Tredje stycket kvarstår oförändrat i sak, det vill säga att kustfiskejournalen är personlig, men har 

flyttats ner från nuvarande plats som andra stycke samt redigerats för att anpassas till 

digitaliseringen. 

 

5 kap. 2 §  

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Kustfiskejournal i pappersform 

2 § Om inte annat framgår av 3 §, ska den som är skyldig 

att föra kustfiskejournal registrera och rapportera sina 

fiskeinsatser i en kustfiskejournal i pappersformat som 

Havs- och vattenmyndigheten utfärdar. 

Blanketterna i journalen ska användas i 

löpnummerordning. 

2 §  Upphävs 

    

 

Motivering 

Då remitterat förslaget innebär att det inte längre ska vara möjligt att registrera och rapportera 

uppgifter i kustfiskejournal i pappersformat upphävs 2 § helt.   
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Nya föreskrifter 5 kap. 2 a §  

Föreslagen lydelse: 

2 a §  Den som är skyldig att föra kustfiskejournal ska registrera och rapportera sina fiskeinsatser elektroniskt på det sätt 

som myndigheten anvisar.  

   Vid fångst av lax i Östersjön eller makrill i Västerhavet får en fiskerapport endast omfatta uppgifter om fiskeinsatser från 

en fiskeresa. 

   Vid fångst av andra arter och områden än de som anges i andra stycket får en fiskerapport omfatta uppgifter om 

fiskeinsatser från maximalt en kalendermånad.  

   Om den registreringsskyldige har använt flera fartyg under rapporteringsperioden ska registrering av uppgifter för 

varje fartyg göras i separat fiskerapport.  

Motivering 

Första stycket i paragraf 2 a är ny bestämmelse innehållande krav på elektronisk registrering och 

rapportering av kustfiskejournalen, men med ett tillägg som avser att rapportörer, utöver 

bestämmelserna i föreskriften, även måste förhålla sig till myndighetens anvisningar (på till 

exempel HaV:s hemsida).  

Andra stycket har flyttats från 3 §. Bestämmelsen är omskriven och anpassad till e-tjänsten men 

ändras inte i sak.  

Tredje stycket är en nyskriven bestämmelse men är ingen ändring i sak utan istället ett 

tydliggörande av det som gäller även i nuläget.  

Fjärde stycket har flyttats från 6 §, punkt 2, första stycket andra meningen, till ett eget stycke här, 

eftersom det är en viktig huvudregel som annars kan missas.   

5 kap. 3 §  

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Elektronisk kustfiskejournal 

3 § Vid fångst av lax i Östersjön eller makrill i 

Västerhavet ska den som är skyldig att föra kustfiskejournal 

registrera och rapportera alla sina fiskeinsatser i en 

elektronisk kustfiskejournal. Registreringen och 

rapporteringen av lax får endast omfatta en fiskeresa per 

registrerad fiskeaktivitet. 

Även i andra fall får den som är skyldig att föra 

kustfiskejournal registrera och rapportera sina fiskeinsatser 

i en elektronisk kustfiskejournal. Det är dock inte tillåtet att 

under en rapporteringsperiod föra både elektronisk 

kustfiskejournal och kustfiskejournal i pappersformat utan 

ett särskilt medgivande från Havs- och vattenmyndigheten. 

Den som ska eller vill registrera och rapportera sina 

fiskeinsatser genom elektronisk kustfiskejournal, ska 

ansöka om inloggningsuppgifter hos Havs- och 

vattenmyndigheten. (HVMFS 2019:5) 

3 § Upphävs 

    

 

Motivering  

Första stycket har anpassats till e-tjänsten och flyttats till nya 2 a §.  
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Andra stycket är inte längre aktuellt då de remitterade förslagen avser endast elektronisk 

registrering och rapportering av uppgifter i kustfiskejournalen. Tredje stycket har flyttats till 1 § 

andra stycket.   

 

5 kap. 4 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Rapportering av fångst 

4 § Vid fiske av lax i Östersjön eller makrill i 

Västerhavet ska den rapporteringsskyldige skicka de 

registrerade uppgifterna i den elektroniska 

kustfiskejournalen till Havs- och vattenmyndigheten senast 

två dagar efter den dag då redskapen vittjades. 

   Vid övrigt fiske ska registrerade uppgifter lämnas eller 

skickas in till Havs- och vattenmyndigheten senast två 

dagar efter den kalendermånads slut som fisket bedrevs. 

 

 

 

 

 

Rapportering av fiskeuppgifter 

4 § Vid fiske av lax i Östersjön eller makrill i 

Västerhavet ska den rapporteringsskyldige skicka de 

registrerade uppgifterna i kustfiskejournalen till Havs- och 

vattenmyndigheten senast två dagar efter den dag då 

redskapen vittjades. 

Vid övrigt fiske ska den rapporteringsskyldige skicka de 

registrerade uppgifterna i kustfiskejournalen till Havs- och 

vattenmyndigheten senast två dagar efter den 

kalendermånads slut som fisket bedrevs. 

 

Motivering 

För att tydliggöra vad avsnittet handlar har rubriken ändrats till ”rapportering av fiskeuppgifter”. 

Detta medför ingen ändring i sak.  

I första stycket hänvisas i förslaget endast till kustfiskejournal, då elektronisk registrering och 

rapportering föreslås vara den enda möjligheten.  

Andra stycket är omskrivet och anpassat till elektronisk rapportering.  

 

5 kap. 5 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

5 § Innan den rapporteringsskyldige skickar in 

kustfiskejournalen i pappersformat till Havs- och 

vattenmyndigheten ska han eller hon skriva under 

blanketten och på så sätt styrka uppgifternas riktighet. 

Kustfiskejournal i pappersformat ska skickas in i 

original till Havs- och vattenmyndigheten.(HVMFS 

2021:1) 

5 § Upphävs 

Motivering 

Då remitterat förslaget innebär att det inte längre ska vara möjligt att registrera och rapportera 

uppgifter i kustfiskejournal i pappersformat upphävs 5 § helt.   
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5 kap. 6 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Registrering av uppgifter 

6 §3 I kustfiskejournalen ska den rapporteringsskyldige 

lämna följande uppgifter. 

1. Sitt namn och person- eller samordningsnummer. 

2. Fartygets namn, signalkod och distriktsbeteckning 

om fisket bedrivs med stöd av fiskelicens eller personlig 

fiskelicens. Om den registreringsskyldige har använt flera 

fartyg under rapporteringsperioden ska rapporteringen för 

varje fartyg göras i ett eget journalblad. 

3. Den fiskeperiod som redovisningen avser. Vid fiske 

efter ål ska registreringen alltid följa den tid som ålfisket 

bedrivs, dock högst en kalendermånad. 

4. Antal dagar till sjöss. 

5. Det kontrollnummer som FMC lämnat i samband 

med förhandsanmälan av laxfångster i enlighet med 6 kap. 

4 §. 

6. Uppgifter om redskapsanvändning enligt 7 §. 

7. Uppgifter om fångstområden enligt 8 §. 

8. Uppgifter om landad fångst enligt 9 och 10 §§. 

9. Uppgifter om utkast och rovdjurskadad fisk enligt 

11 §. 

   Om två eller flera rapporteringsskyldiga fiskar 

tillsammans ska endast en av dem registrera och 

rapportera uppgifter enligt punkterna 5–8. Övriga 

redovisningsskyldiga ska istället för dessa uppgifter, ange 

att de har samfiskat samt lämna uppgifter om namn och 

personnummer på de som medverkat i samfisket.  

Registrering av uppgifter 

6 §4 I kustfiskejournalen ska den rapporteringsskyldige 

lämna följande uppgifter. 

1. Sitt förnamn och efternamn, person- eller 

samordningsnummer, e-postadress samt 

mobiltelefonnummer. 

2. Fartygets namn, signalkod och distriktsbeteckning 

om fisket bedrivs med stöd av fiskelicens eller personlig 

fiskelicens.  

3. Den fiskeperiod som redovisningen avser.  

4. Antal dagar till sjöss. 

5. Uppgifter om redskapsanvändning enligt 7 §. 

6. Uppgifter om fångstområden enligt 8 §. 

7. Uppgifter om fångst enligt 9 och 10 §§. 

8. Uppgifter om utkast och rovdjurskadad fångst enligt 

11 §. 

   Om två eller flera rapporteringsskyldiga fiskar 

tillsammans ska endast en av dem registrera och 

rapportera uppgifter enligt punkterna 2–8, samt ange 

namn och personnummer på den person som samfiskats 

med. Övriga redovisningsskyldiga ska, istället för att ange 

dessa uppgifter, bekräfta samfisket i e-tjänsten.  

 

Motivering 

6 § punkt 1 har kompletterats med vissa personuppgifter som krävs för att få behörighet till e-

tjänsten. Uppgifterna kommer att följa med per automatik till kustfiskejournalen och är inget som 

måste fyllas i vid varje fiskerapport.  

I punkt 3 har sista meningen strukits men denna strykning avser inte medföra någon ändring i sak 

gällande registrering av uppgifter för de personer som registrerar och rapporterar sina 

fiskeuppgifter i kustfiskejournal.  

Punkt 5-10 avser nya paragrafnummer för hänvisningarna, då punkterna förskjuts eftersom punkt 

5 föreslås tas bort. Punkt 5 behövs inte längre eftersom förhandsanmälan automatiskt kopplas 

ihop med fiskerapporten i e-tjänsten.  

Ändringarna i sista stycket avser registrering och rapportering vid samfiske. Omskrivningen är 

endast en anpassning till e-tjänsten och ändrar inget i sak.   

                                                   
3 Senaste lydelse HVMFS 2019:5. 
4 Senaste lydelse HVMFS 2019:5. 
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5 kap. 7 §  

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Uppgifter om redskapsanvändning 

7 § Den rapporteringsskyldige ska ange den 

redskapsmängd och de antal dagar som varje redskap har 

använts under rapporteringsperioden. 

Varje redskapstyp ska redovisas på en egen rad och med 

den kod som framgår av kolumnen KOD i bilaga 1 till dessa 

föreskrifter. 

Vid fiske med garn eller nät ska maskans diagonalmått 

anges i millimeter. Om flera redskap med olika maskstorlek 

har använts, ska den minsta maskstorleken anges. 

Uppgifter om redskapsanvändning 

7 § 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 dessa 

föreskrifter. 

Vid fiske med garn eller nät ska maskans diagonalmått 

anges i millimeter. 

 

 

Motivering 

Ändringarna i första och andra stycket är anpassningar för registrering av uppgifter i e-tjänsten 

och förändrar inget i sak. I tredje stycket är sista meningen struken. I e-tjänsten ska redskap med 

olika egenskaper registreras separat.  

 

5 kap. 8 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Uppgifter om fångstområde 

8 § Den rapporteringsskyldige ska redovisa det område 

där varje redskap har använts. Om flera redskap av samma 

typ har använts, ska mittpositionen för dessa anges. 

Området ska anges som latitud och longitud i hela 

grader och minuter. 

Uppgifter om fångstområde 

8 § Den rapporteringsskyldige ska i fiskerapporten ange 

det område där varje redskap har använts. Om flera redskap 

av samma typ har använts, ska mittpositionen för dessa 

anges. 

Området ska som minsta noggrannhet anges med latitud 

och longitud i hela grader och minuter. 

Motivering 

Ändringen i första stycket är en anpassning till e-tjänsten och förändrar inget i sak.  

Ändringen i andra stycket baseras på möjligheten att använda en kartfunktion i e-tjänsten, och 

där en position anges med två decimaler. Det finns sedan möjlighet att välja att använda dess 

decimaluppgifter eller att stryka decimalerna för att endast ange hela grader och minuter.  
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5 kap. 9 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Uppgifter om fångst 

9 § Den rapporteringsskyldige ska per redskap redovisa 

fångsten av varje art angiven i kilogram levande vikt. 

Uppgifter om hur många kilogram levande vikt per art som 

understiger MRB ska redovisas som en separat uppgift när 

antalet kilogram levande vikt per art anges. 

För lax, öring och hummer ska även antalet individer 

redovisas. Om laxen är fångad i Östersjön ska det också 

anges om fisken är fettfeneklippt. 

Även fångst som under redovisningsperioden har 

sumpats utan att ha landats ska tas upp i redovisningen. 

Uppgifter om fångst 

9 § Den rapporteringsskyldige ska i fiskerapporten per 

redskap ange fångsten av varje art i kilogram levande vikt. 

Uppgifter om hur många kilogram levande vikt per art som 

understiger MRB ska redovisas som en separat uppgift när 

antalet kilogram levande vikt per art anges. 

För lax, öring och hummer ska även antalet individer 

anges. Om laxen är fångad i Östersjön ska det också anges 

om fisken är fettfeneklippt. 

    Även fångst som under rapporteringsperioden har 

sumpats utan att ha landats ska anges. 

Motivering 

Ändringarna i första och andra stycket är en anpassning till e-tjänsten och förändrar inget i sak.   

 

5 kap. 10 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

10 § Arterna ska anges med de artkoder som framgår av 

bilaga 2 till dessa föreskrifter. Om artkod saknas ska vid  

1. rapportering i pappersformat: artens namn anges. 

2. elektronisk rapportering: koden MZZ anges. Då ska 

också artens namn anges i en kommentar. 

Fångster med tillåten storlek ska registreras med koden 

LSC och fångster under minsta referensstorlek för 

bevarande ska registreras med koden BMS. 

10 § Arterna ska i fiskerapporten anges med de artkoder 

som framgår av bilaga 2 till dessa föreskrifter. Om artkod 

saknas ska koden MZZ anges. Då ska också artens namn 

anges i en kommentar. 

Fångster med tillåten storlek ska anges med koden LSC 

och fångster under minsta referensstorlek för bevarande ska 

anges med koden BMS. 

Motivering 

Ändringarna i första och andra stycket är en anpassning till e-tjänsten. Då förslaget innebär att 

det inte längre kommer att vara möjligt att rapportera uppgifter i pappersformat har första punkten 

strukits. 
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5 kap. 11 § 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Uppgifter om utkast och rovdjursskadad fisk 

11 § Den rapporteringsskyldige ska redovisa alla vid 

varje fiskeinsats uppskattade utkast i levande vikt för  

1. kvoterade arter i det område som de fångas även om 

Sverige inte omfattas av kvotfördelning av arten. 

2. uppskattade utkast i levande vikt av arter som inte 

omfattas av fångstbegränsningarna om utkasten överstiger 

50 kg per art under redovisningsperioden. 

Utkasten ska redovisas för varje fiskeinsats med koden 

DIS eller med koden ROV i den del de består av 

rovdjursskadad fisk. 

Uppgifter om utkast och rovdjursskadad fångst 

11 § Den rapporteringsskyldige ska i fiskerapporten 

ange alla uppskattade utkast i levande vikt per redskap för  

1. kvoterade arter i det område som de fångas även om 

Sverige inte omfattas av kvotfördelning av arten. 

2. uppskattade utkast i levande vikt av arter som inte 

omfattas av fångstbegränsningarna om utkasten överstiger 

50 kg per art under rapporteringsperioden. 

Utkasten ska anges med koden DIS eller med koden 

ROV i den del de består av rovdjursskadad fångst.  

     Uppskattade utkast av fåglar och marina däggdjur ska 

anges i antal från första individ.  

 

Motivering 

Ändringarna i första stycket avser anpassningar till e-tjänsten.  

Ett nytt stycke föreslås införas sist i paragrafen och är ett förtydligande av det krav som anges i 

bilaga 2, om att ”uppgifter ska lämnas om däggdjur och fåglar som fastnat i redskapet, även om 

dessa lösgjorts innan fångsten omhändertagits”. Förtydligandet gäller att dessa djur ska 

redovisas i antal från första individ.  
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Paragrafnummer 5 kap. 12 §  

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Rapportering av äkta tunga i vissa fall 

12 § Om det behövs för kvotuppföljningen av äkta tunga 

(Solea solea), kan Havs- och vattenmyndigheten besluta att 

fångster av äkta tunga under viss tid ska rapporteras enligt 

andra till tredje stycket.  

Vid fångst av äkta tunga ska den rapporteringsskyldige 

1. registrera fångsten i enlighet med 4 §. 

2. senast två kalenderdagar efter den kalenderdags slut 

då redskapen vittjades rapportera till Havs- och 

vattenmyndigheten sitt namn, person-

/samordningsnummer, fartygets namn, signalkod och 

distriktsbeteckning, fiskeperioden, fångsten av äkta tunga 

angiven i kilogram levande vikt, uppgifter om redskap, 

redskapsmängd och antal dagar redskapet har använts samt 

numret på den aktuella blanketten. 

3. påbörja en ny rad i kustfiskejournalen nästa gång ett 

fiske ska registreras. 

Om uppgifterna enligt andra stycket 2 inte registreras 

och sänds in genom en elektronisk kustfiskejournal, ska den 

rapporteringsskyldige rapportera uppgifterna per telefon till 

Havs- och vattenmyndigheten. Uppgifter som lämnas per 

telefon ska överensstämma med de uppgifter som 

registreras i kustfiskejournalen i pappersformat och som 

också ska skickas in till Havs- och vattenmyndigheten. 

Rapportering av äkta tunga i vissa fall 

12 § Om det behövs för kvotuppföljningen av äkta 

tunga (Solea solea), kan Havs- och vattenmyndigheten 

besluta att fångster av äkta tunga under viss tid ska 

rapporteras senast två kalenderdagar efter den 

kalenderdags slut då redskapen vittjades. 

 

Motivering 

Andra och tredje stycket föreslås upphävas då de inte längre behövs om all rapportering sker 

elektroniskt i enlighet med förslaget i övrigt.  

Bilaga 2 

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse: 

Artkoder 

Artkoder vilka enligt 3 kap. 13 § 3 och 5 kap. 10 § i 

dessa föreskrifter samt 1 b kap. 2 § 7 Fiskeriverkets 

föreskrifter (2004:37) om fiske i sötvattensområdena ska 

användas i fiskeloggbok, kustfiskejournal och omlastnings- 

och landningsdeklaration respektive sötvattensjournal och 

fångstrapport för inlandsfiske. Uppgifter ska lämnas om 

däggdjur och fåglar som fastnat i redskapet, även om djuren 

eller fåglarna lösgjorts innan fångsten omhändertagits. 

Artkoder 

Artkoder vilka enligt 3 kap. 13 § 3 och 5 kap. 10 § i dessa 

föreskrifter samt 1 b kap. 8 § Fiskeriverkets föreskrifter 

(2004:37) om fiske i sötvattensområdena ska användas i 

fiskeloggbok, kustfiskejournal och omlastnings- och 

landningsdeklaration samt sötvattensjournal. Uppgifter ska 

lämnas om däggdjur och fåglar som fastnat i redskapet, 

även om djuren eller fåglarna lösgjorts innan fångsten 

omhändertagits.  

  

 

Motivering 

Hänvisningarna till föreskriften FIFS 2004:37 har ändrats på grund av att föreskriften genomgår 

ett förändringsarbete gällande rapportering i sötvattensjournal samt fångstrapport för inlandsfiske. 
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Justeringarna innebär inga förändringar i sak. Redovisningen i fångstrapporten för inlandsfiske 

föreslås att slås samman med sötvattensjournalen varpå referensen till fångstrapporten har 

strukits.   

 

Bilagor: 

Konsekvensutredning 

Sändlista 
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Konsekvensutredning  

Allmänt 

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Information från bl.a. yrkesfisket om fångster och fiskeverksamheter ligger till grund för 

fiskförvaltningen och beståndsuppskattningar. För begränsade bestånd av fisk, vattenlevande 

kräftdjur och vattenlevande blötdjur är tillgången på data på kort sikt även avgörande för en 

effektiv kvotuppföljning. Det är därför av yttersta vikt att informationen är tillförlitlig och komplett. 

En stor del av den rapportering som kommer från yrkesfisket skickas in till Havs- och 

vattenmyndigheten (HaV) i pappersform. Exempelvis tog myndigheten under 2021 emot drygt 14 

000 pappersblanketter med fångstuppgifter, som efter mottagandet registreras, valideras och 

arkiveras. Många samtal till fiskare sker i valideringsprocessen, till exempel på grund av att 

uppgifter har utelämnats eller fyllts i på ett felaktigt eller oklart sätt. Processen med 

pappersblanketter för uppgiftslämnande innebär en hög administrativ börda för myndigheteten 

och med största sannolikhet även för yrkesfisket. 

I syfte att dels underlätta rapporteringen för fisket, dels få till ett elektroniskt flöde för alla de 

uppgifter som fisket rapporterar in till HaV, startade myndigheten år 2018 ett arbete med att 

utveckla ett nytt elektroniskt fångstrapporteringssystem, kallat EFR. Projektet som arbetar med 

att ta fram det nya systemet 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 elektroniska system, genom ett 

gemensamt digitaliserat rapporteringsflöde för uppgiftslämnande i fisket.  

I nu aktuella föreskriftsremiss är det huvudsakliga syftet med ändringarna att ändra kraven på 

fångstrapportering så att endast rapportering via EFR är möjlig för befälhavare och andra 

yrkesfiskare inom vissa fartygssegment.  

 

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

reglering inte kommer till stånd  

Det remitterade förslaget innebär att alla som idag har en skyldighet enligt HVMFS 2018:11 att 

rapportera sina fiskeinsatser i en kustfiskejournal ska genomföra detta rapporterande elektroniskt 

i den nya e-tjänsten (EFR) senast från och med 1 januari 2023. Det föreslås även ett tillägg 

kopplat till gällande bestämmelser om bifångst av fågel och däggdjur som innebär att bifångster 

av dessa arter ska rapporteras från första individ. I det fall förslaget såvitt avser elektroniskt 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
http://www.havochvatten.se/
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rapporteringskrav inte kommer till stånd kommer de möjliga positiva effekterna av en digitalisering 

att utebli. Havs- och vattenmyndigheten kommer fortsatt att belastas med en hög administrativ 

börda i valideringen av inkommande uppgifter, och berörda fiskare kommer fortsatt behöva fylla i 

samtliga uppgifter i blanketter, frankera och posta dessa till myndigheten samt besvara frågor om 

otydligheter i svaren på blanketterna. De berörda fiskarna kommer inte kunna ta del av de 

specifika digitala lösningar som utvecklats för att möjliggöra en ökad regelefterlevnad. 

 

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Ca 480 personer rapporterade under 2021 i kustfiskejournal. Ca 100 personer omfattas redan av 

krav på elektronisk rapportering av kustfiskejournalen då dessa fiskar lax i Östersjön eller makrill i 

Västerhavet. Utöver dessa 100 fiskare finns det ca 100 personer som frivilligt rapporterar sitt fiske 

i en elektronisk kustfiskejournal. Ca 280 personer redovisade 2021 sina fiskeinsatser i 

kustfiskejournal i pappersformat.  

 

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 

jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen  

Det remitterade förslaget kan initialt generera olika mycket ökad arbetstid för den enskilde 

rapportören, beroende på hur van individen är vid hantering av digital teknik och/eller elektronisk 

rapportering. 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. För den som har behov av stöd kommer stöd 

finnas tillgängligt, dels i form av information på hemsidan, men även i form av medarbetare på 

HaV som kan stödja i rapporteringen via mail eller telefon. 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. Regleringen medför att 

kustfiskejournalen i pappersformat inte ska postas in till HaV vilket bör minska risken att 

dokument försvinner i posthanteringen. Det medför även att portokostnaden sparas in för 

fiskaren.     

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, som förbättrar både 

kvotuppföljning och fiskförvaltningen i stort. 

 

 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. 
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 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 kustfiskejournal som de föreslagna går utöver de 

minimi-skyldigheter som anges i EU-förordningar gällande fiskefartyg för vilka regler om 

fiskeloggbok inte gäller och som anges i artikel 16 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 

20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att 

bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. De gällande och föreslagna 

reglerna är dock i enlighet med de krav som följer av Sveriges anslutning till EU och Sveriges 

skyldighet att vidta kontrollåtgärder för att efterleva de krav som ställs inom den gemensamma 

fiskeripolitiken. Genom det nya rapporteringssystemet ska det bli enklare för fisket att rapportera 

sina fångster och enklare för myndigheten att ta del av dessa uppgifter.  

 

 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. 

Företag 

Regleringen bedöms få vissa mindre effekter för företags arbetsförutsättningar.  

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

storleken på företagen 

Totalt kommer ca 380 yrkesfiskare beröras av förslaget, i olika grad. Drygt 25 % av aktörerna 

redovisar idag redan elektroniskt på frivillig basis. Majoriteten av de som berörs av förslagen 

bedriver sin verksamhet i enskild firma (ca 70 %), men det finns även handelsbolag samt 

aktiebolag. Uppgifter om 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 smart telefon, 

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. Det kan dock finnas möjlighet att erhålla ekonomiskt 

stöd genom Europeiska havs- fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). Stödet administreras av 
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Jordbruksverket och kan bl.a. lämnas för utgifter som rör IT-utveckling och inköp av utrustning 

kopplat till elektroniska registrerings- och rapporteringssystem.1 

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.  

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, fiske med 

fiskefartyg understigande tio meters längd, 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 

Utvecklingsprojektet har löpande samråd med yrkesfiskare för att ta fram och stämma av olika 

funktioner och utseenden i det nya rapporteringssystemet.  

Kontaktperson 

För eventuella frågor om denna remiss kontakta:  

Ulrika Parsons, fiskeriövervakningsenhet, tfn. 010-698 60 75 

För eventuella frågor om det nya rapporteringssystemet, EFR, mejla till 

fangstregistrering@havochvatten.se 

                                                   
1 Information om stödmöjligheter finns på Jordbruksverkets hemsida: Stöd till fiske och vattenbruk 2021-2027 - 

Jordbruksverket.se 
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Sändlista 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)  

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO)  

Swedish Pelagic Federation PO (SPFPO)  

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 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   

Länsstyrelsen i Uppsala län   
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Fiskekommunerna  

Världsnaturfonden (WWF)  

Naturskyddsföreningen (SNF)  

Sportfiskarna   

MSC Marine Stewardship Council   
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