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Remiss gällande yrkesfiskets registrering av 

fångstuppgifter 

Med syftet att anpassa nationella föreskrifter till landningsskyldigheten 

samt förbättra fångstdokumentationen föreslås ändringar i 

registreringsregler för yrkesfisket. 

Hantering  

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) önskar ta del av era synpunkter 
avseende de nu aktuella remitterade förslagen till föreskrifter och 
konsekvensutredningar. Förslagen gäller ändringar i:  
 
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll 
på fiskets område gällande;  
 

1. Registrering av all fångst ombord och utkast per art och 
fiskeansträngning i fiskeloggboken 

2. Registrering av fångst ombord under och över minsta 
referensstorlek för bevarande(MRB) 

3. Registreringskrav i kustfiskejournalen  
 

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 

31 januari 2016. Förslagen föreslås träda ikraft den 1 april 2016. 

 

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

havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer 

3810-15 i e-postmeddelandets ärendemening. 

 

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Jenny Nord (010-698 62 30; 
jenny.nord@havochvatten.se) och Ingmarie Främberg (010-698 62  59; 
ingmarie.främberg@havochvatten.se).  

 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:jenny.nord@havochvatten.se
mailto:ingmarie.främberg@havochvatten.se
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Denna remiss har beslutats av enhetschefen Inger Dahlgren efter 

föredragning av utredaren Jenny Nord. I den slutliga handläggningen av 

ärendet har även deltagit verksjuristen Maria Boshnakova och 

handläggaren Ingmarie Främberg. 

 

Inger Dahlgren  
  
  
     Föredragande 

   Jenny Nord 
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Bakgrund och syfte 

 

Landningsskyldigheten 

Den 1 januari 2014 trädde EU:s reviderade grundförordning till den gemen-

samma fiskeripolitiken i kraft. Ett av de viktigaste inslagen i reformen är 

det gradvisa införandet av landningsskyldighet för kvoterade arter. 

Landningsskyldigheten syftar bland annat till att minimera utkast och 

påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske. Det innebär att alla 

fångster av kvoterade arter ska redovisas, landas och räknas av kvoterna. 

Vissa undantag finns från denna grundbestämmelse. 

Landningsskyldigheten införs stegvis inom EU fram till 2019 då fångster av 

alla kvoterade arter ska landas oavsett storlek. 

För att möjliggöra genomförande av landningsskyldigheten har kontroll- 

och tekniska regler anpassats genom samlingsförordningen Omnibus1 samt 

i den reviderade genomförandeförordningen till kontrollförordningen2. De 

tidigare minsta landningsstorlekarna har nu ersatts av minsta 

referensstorlek för bevarande (MRB). I de flesta fall behålls de tidigare 

måtten för minsta landningsstorlek, men benämningen ändras. Även fisk 

och skaldjur under MRB ska landas och räknas av kvoterna. Fångster som 

är mindre än MRB får inte användas till livsmedel direkt, utan bara till 

andra ändamål och indirekt till livsmedel3. Krav ställs nu också på separat 

rapportering av fångst ombord under och över MRB (med kod BMS eller 

LSC) och för olika typer av utkast (med kod DIM, DIS) i loggbok. 

 

 

 

                                                

1 Europaparlamentets och rådets förordning EU) 2015/812 av den 20 maj 2015 om 
ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 
1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) 
nr 1224/2009, samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 
1379/2013 och (EU) nr 1380/2013, vad gäller landningsskyldigheten, och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98. 
2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 
2011om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om 
införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. 
3  I de fall som en art saknar MRB gäller fortfarande gemensamma handelsnormer 
enligt artikel 34 i förordning (EU) nr 1379/2013 för arten i fråga. Fiskeriprodukter 
som inte överensstämmer med handelsnormen får, likt fångster under MRB, enligt 
artikel 34.2 i nämnda förordning inte användas för livsmedel direkt.    
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Registrering av all fångst ombord och utkast per art och 

fiskeansträngning i fiskeloggboken 

Enligt kontrollförordningen4 ska alla fångster ombord över 50 kg per art 

och fiskeresa registreras i fiskeloggboken. Även alla utkast ska registreras, 

antingen från 0 eller 50 kg per fiskeresa. Nationellt har Havs- och 

vattenmyndigheten föreskrivit om en skyldighet att registrera samtliga 

fångster ombord, det vill säga från 0 kg och uppåt, men lämnat möjlighet 

att registrera fångster ombord upp till 50 kg per art och fiskeansträngning 

med angivande av samlingskoden MZZ. 

I syfte att förbättra fångstdokumentationen och för att tydliggöra 

registreringsreglerna för yrkesfisket föreslår HaV att alla fångster ombord 

och utkast registreras i fiskeloggboken från 0 kg per art och 

fiskeansträngning. Genom denna ändring likställs registreringskraven i 

fiskeloggboken med kravet om fångstregistrering från 0 kg som redan ställs 

i landningsdeklarationen, avvräkningsnotorna, vägningsjournalerna, 

kustfiskejournalen etc. och för de flesta typerna av utkast. 

Feluppskattningar av fångst som avser kvantiteter upp till 50 kg kommer, 

liksom idag, inte att läggas till grund för någon eventuell sanktionsavgift. 

Förslaget om registrering av all fångst ombord och utkast per art och 

fiskeansträngning från 0 kg i fiskeloggboken i kombination med en 

oförändrad tillämpning av toleransmarginalen, bedöms bland annat 

resultera i följande effekter:  

 Fångstdokumentationen blir mer heltäckande, kvotrapporteringen 

och beräkningar av fångst per ansträngning förbättras genom att all 

fångst rapporteras per art och per fiskeansträngning. 

 

 Regleringen är tydlig och enhetlig genom att inga tröskelvärden 

används för fångst ombord och för olika typer av utkast som kan 

vara svåra att förhålla sig till och beräkna under fiskeresan.  

 

 Landningskontroll och sjökontroll underlättas eftersom alla fångster 

registreras och rapporteras per art och fiskeansträngning. 

 

 

 

                                                

4 Se artikel 14.1 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (kontrollförordningen).  
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Registrering av fångst ombord under och över minsta referensstorlek för 
bevarande (MRB)  
 
Enligt ändringar i kontrollförordningen5 ställs krav på separat redovisning 

av fångst ombord under och över MRB i följande rapporteringskrav: 

 Loggbok 

 Förhandsanmälan 

 Omlastningsdeklaration  

 Landningsdeklaration 

 Kvotrapportering till EU 

 Avräkningsnota 

 Deklaration av övertagande 

 Transportdokument 

 Inspektionsrapporter 

Fångst ombord under MRB ska registreras separat med koden BMS. Fångst 

ombord över MRB ska rapporteras som LSC. EU-lagstiftningen är 

direktverkande och gäller i Sverige för loggbokspliktiga fartyg utan att 

nationella föreskrifter krävs.  

EU-lagstiftningen är dock inte heltäckande och det finns behov av 

nationella föreskrifter för att alla aktörer och rapporteringsformer ska 

omfattas av registreringskraven. HaV föreslår därför följande 

föreskriftsändringar:   

1. Registrering av fångst ombord över/under MRB från 0 kg i 

fiskeloggboken. 

Enligt kontrollförordningen ska alla fångster ombord över 50 kg per art och 

fiskeresa registreras i loggboken. En av de föreskriftsändringar som föreslås 

i den nu aktuella remissen är att denna registrering ska ske från 0 kg, för att 

bl.a. åstadkomma en mer heltäckande fångstdokumentation. Myndigheten 

föreslår därför att även den separata uppgiften om fångst under eller över 

MRB ska anges från 0 kg.  

2. Anpassning av förhandsanmälan för fartyg under 12 meter 
 
EU-lagstiftningen6 innefattar inte krav för fartyg under 12 m att i 

förhandsanmälan ange som en separat uppgift fångst ombord under och 

                                                

5 Se rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (kontrollförordningen) ändrat genom 
Omnibus  
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över MRB enligt angivna koder. För att länka samman de föreslagna kraven 

om separat registrering av fångst i fiskeloggboken med kraven i 

förhandsanmälan, föreslår HaV att även dessa fartyg ska redovisa fångst 

över och under MRB som separata uppgifter i förhandsanmälan. 

3. Anpassning av vägningsjournalen 

EU-lagstiftningen inför inte något krav på separat registrering av fångst 

under eller över MRB i den vägningsjournal som ska upprättas av 

förstahandsmottagaren eller, om fångsten vägs ombord, av befälhavaren7. 

För att få en så heltäckande information som möjligt om fångsterna föreslår 

myndigheten att en separat registrering av vikten över eller under MRB ska 

göras även i vägningsjournalen. Detta är logiskt också med tanke på att 

uppgifterna i vägningsjournalen ska användas vid ifyllande av bl.a. 

avräkningsnotan, där det krävs att man särskilt anger vikt under MRB.  

4. Manuell föranmälan om omlastning i hamn eller på plats nära 

land  

Enligt artikel 20 i kontrollförordningen är omlastning till havs förbjuden i 

unionens vatten och det krävs att tillstånd lämnas för att omlastning i hamn 

eller på plats nära land ska vara tillåten. Fartyg som inte är skyldiga att föra 

elektronisk fiskeloggbok och som vill genomföra en sådan omlastning ska 

göra en manuell anmälan om detta enligt 8 kap. 4 § Fiskeriverkets 

föreskrifter (FIFS 2004:25). När anmälan om omlastning görs av de fartyg 

som omfattas av skyldigheten att föra elektronisk fiskeloggbok, ska separat 

registrering av fångst under och över MRB göras. Havs- och 

vattenmyndigheten föreslår därför att dessa uppgifter registreras också när 

anmälan om omlastning görs manuellt.  

5. Registrering av fångster under/över MRB i pelagisk 

vägningsjournal 

Av genomförandeförordningen framgår att en särskild inbunden, 

sidnumrerad journal ska föras i samband med att pelagiska fångster av 

vissa arter vägs på privata vägningsanläggningar8. EU-lagstiftningen har 

inte infört något krav på separat registrering av fångst under eller över 

MRB för dessa journaler. För att få en så heltäckande information som 

                                                                                                                        

6 Se artikel 17 i kontrollförordningen samt artikel 17.2 i torskplanen för Östersjön, 
förordning (EG) 1098/2007 av den 18 september 2007. 
7 Se artiklarna 60 och 61 i kontrollförordningen samt artikel 70 i 
genomförandeförordningen. 
8 Se artiklarna 78 och 84.2 i genomförandeförordningen.  



 7/32 

 

 

 

möjligt av de aktuella fångsterna, föreslår myndigheten att kravet på 

separat registrering av fångster under eller över MRB även införs för den 

pelagiska vägningsjournalen. 

6. Registrering av fångster under/över MRB i 

omlastningsdeklaration 

Enligt artikel 21 och 22 i kontrollförordningen ska fiskefartyg med en total 

längd på 10 meter eller mer som deltar i en omlastning särskilt ange alla 

mängder av varje art som lastas om eller tas emot över 50 kg i levande vikt. 

Nationellt har kravet skärpts på så sätt att alla kvantiteter, även de under 

50 kg, ska anges i omlastningsdeklarationen. Myndigheten föreslår därför 

att även den separata uppgiften om fångst under eller över MRB ska anges 

från 0 kg.   

Registreringskrav i kustfiskejournalen 

För att möta EUs krav om fångstdokumentation från fartyg som inte 

omfattas av loggbokskravet9 har Sverige nationellt infört en 

kustfiskejournal för rapportering av fångster månadsvis.  

I syfte att förbättra fångstdokumentationen för hela det svenska 

yrkesmässiga fisket föreslår HaV att registreringskraven som införs för 

loggbokspliktiga fartyg genom EU-lagstiftningen och föreslås i denna 

remiss också ska omfatta fartyg som registrerar fångst i kustfiskejournal. 

Förslaget innebär därmed att utkast registreras från 0 kg med kod DIS eller 

ROV10 och fångst ombord under och över MRB med kod BMS eller LSC. 

Koderna BMS och LSC ska även användas vid registrering av fångst ombord 

av sådana arter som faller under landningsskyldigheten men saknar minsta 

referensstorlek för bevarande och inte uppfyller de gemensamma 

handelsnormerna för arten i fråga. 

Förslaget bedöms resultera i följande effekter:  

 Fångstdokumentation och kvotrapportering förbättras genom att 
uppgifter för fångst ombord under och över MRB särskiljs.  
 

 Genom förslaget likställs registreringskraven för allt yrkesmässigt 
fiske.  
 

                                                

9 Se artikel 16 i kontrollförordningen.  
10 ROV föreslås nationellt för att möjliggöra för uppföljning av utkast av 
rovdjurskadad fångst.  
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 På samma sätt som för loggboksfartygen utgör de föreslagna 
regleringarna en administrativ börda för fiskarna i form av ökad 
tidsåtgång för registrering. 

Bemyndigande 

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

näringen framkommer att Havs- och vattenmyndigheten får meddela 

föreskrifter om skyldighet att lämna uppgift om bl.a. fångst samt andra 

förhållanden som gäller för fisket och som är av betydelse för tillämpningen 

av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.  

Av 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskeri-

näringen framkommer att Havs- och vattenmyndigheten får meddela 

föreskrifter som behövs för tillsynen och kontrollen av efterlevnaden av EU-

förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella 

föreskrifter på området. 

Av 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskeri-

näringen  följer att Havs- och vattenmyndigheten inom sitt 

verksamhetsområde får meddela de ytterligare föreskrifter  som behövs för 

verkställigheten av förordningen.   

Ikraftträdande 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2016. De nya kraven på 

registrering av utkast och fångst ombord i kontrollförordningen innebär 

också att nya koder ska användas. Koderna för redovisning av utkast (DIM, 

DIS) och fångst ombord under och över MRB (BMS, LSC) framgår av bilaga 

X till genomförandeförordningen. De föreslagna föreskrifterna innebär 

även att en nationell kod (ROV) införs för utkast av rovdjursskadad fångst. 

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för närvarande med att anpassa sitt 

interna datasystem till de nya koderna men dessa kommer inte att kunna 

användas i den elektroniska loggboken per den 1 april 2016, när 

föreskrifterna föreslås träda i kraft. De fiskare som registrerar och 

rapporterar i pappersloggbok, kustfiskejournal samt e-journal ska dock 

tillämpa reglerna så snart de träder i kraft. HaV kommer att informera brett 

när anpassningarna av datasystemen är gjorda och registrering enligt ovan 

kan göras i den elektroniska loggboken. 
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Paragrafnummer 

6 kap § FIFS 2004:25 

12 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i 

pappersloggboken angående fångsten ombord. Den befintliga 

bestämmelsen i 12 § 5 om att en samlad redovisning med koden MZZ kan 

göras för vikter understigande 50 kg tas bort. Detta innebär att alla arter 

som behålls ombord ska redovisas från 0 kg. I 12 § 1 och 2 införs krav att 

ange en separat uppgift om hur många kilogram per art (för de arter som 

omfattas av landningsskyldigheten), som understiger MRB för arten i fråga. 

Även denna redovisning ska göras från 0 kg. Samma registrering ska göras 

för det fall att fångsten i fråga saknar MRB, men understiger de 

gemensamma handelsnormerna i form av storlekskategorier som stadgas i 

bilaga II till rådets förordning (EG) nr 2406/9611. I 12 § 5 införs krav på att 

registrera alla utkast som sker vid en fiskeansträngning per art och från 0 

kg. Här anges också att utkast som sker på grund av att fångsten skadats av 

rovdjur ska registreras med en särskild kod, ROV. Denna kod införs 

nationellt och framgår inte av EU:s regelverk. Angående de införda kraven 

på registrering, se mer ovan under Bakgrund och syfte.  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Vid “Fångst ombord (15)” ska anges 

följande. 

1. Vilka arter och kvantiteter fisk i 

kilogram levande vikt som redan 

förvaras ombord när ett fartyg 

lämnar hamn vid en avresa där ett 

nytt loggboksblad ska fyllas i enligt 

bestämmelserna i 14 §. 

 

 

 

 

 

Vid “Fångst ombord (15)” ska anges 

följande. 

1. Vilka arter och kvantiteter fisk i 

kilogram levande vikt som redan 

förvaras ombord när ett fartyg 

lämnar hamn vid en avresa där ett 

nytt loggboksblad ska fyllas i enligt 

bestämmelserna i 14 §. Här ska, för 

de arter som omfattas av 

landningsskyldigheten, anges som 

en separat uppgift hur många 

kilogram levande vikt per art som 

understiger minsta referensstorlek 

för bevarande för arten i fråga. En 

likadan registrering med samma 

koder ska göras för de arter som 

                                                

11 Rådets förordning (EG) Nr 2406/96 av den 26 november 1996 
om fastställande av gemensamma marknadsnormer för ring av vissa 
fiskeriprodukter. 
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2. Den totala kvantiteten fångst 

uppdelad per art i kilogram levande 

vikt som förts ombord vid varje 

fiskeansträngning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Artkoden enligt bilaga 2 till dessa 

föreskrifter eller artens namn om 

kod saknas. 

 

 

 

4. Utöver vikten även antalet 

individer vid fångst av lax, öring och 

hummer. 

5. En samlad redovisning med 

angivande av koden ”MZZ” för de 

faller under landningsskyldigheten 

men saknar minsta referensstorlek 

för bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga12.  

2. Den totala kvantiteten fångst 

uppdelad per art i kilogram levande 

vikt som fångas och behålls ombord 

vid varje fiskeansträngning. Här 

ska, för de arter som omfattas av 

landningsskyldigheten, anges som 

en separat uppgift hur många 

kilogram levande vikt per art som 

understiger minsta referensstorlek 

för bevarande för arten i fråga. En 

likadan registrering med samma 

koder ska göras för de arter som 

faller under landningsskyldigheten 

men saknar minsta referensstorlek 

för bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga 

3. Artkoden enligt bilaga 2 till dessa 

föreskrifter. Om kod för arten 

saknas i bilaga 2 ska FAO:s 

treställiga alfabetiska kod 

användas och om även sådan kod 

saknas ska istället artens namn 

anges.   

4. Utöver vikten även antalet 

individer vid fångst av lax, öring och 

hummer. 

5. Alla vid varje fiskeansträngning 

uppskattade utkast i levande vikt 

för alla arter som inte omfattas av 

                                                

12 Vissa arter saknar MRB men faller inom landningsskyldigheten. För dessa gäller 
istället gemensamma handelsnormer enligt artikel 34 i marknadsförordningen, 
förordning (EU) nr 1379/2013. I artikel 7 samt bilaga II till förordning (EU) 
2406/96 finns information om vilka storlekskategorier som gäller som 
gemensamma marknadsnormer.  
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fångster som enligt bilaga X i 

förordning (EU) nr 404/2011 och 

artikel 14.1 i förordning (EG) nr 

1224/2009 till följd av kvantiteten 

inte behöver redovisas per art i 

loggboken.  

landningsskyldigheten enligt 

artikel 15.1 eller som undantas från 

landningsskyldigheten enligt 

artikel 15.4 och 15.5 i förordning 

(EU) nr 1380/2013. Utkast ska till 

den del de består av 

rovdjursskadad fisk redovisas med 

koden ROV13. 

 

6 kap FIFS 2004:25 

Ny 12 a § 

Bestämmelsen är ny och införs med anledning av förslaget att all 

redovisning av fångst ska ske från 0 kg, dvs. koden MZZ för fångst upp till 

50 kg kommer inte längre att kunna användas.  

Av artikel 14.3 i kontrollförordningen (EG) nr 1224/2009 framgår att den 

registrerade uppskattningen av vikt per art i fiskeloggboken får ha en 

felmarginal, toleransmarginal, om 10 %. Möjligheten att tillgodogöra sig 

toleransmarginalen om 10 % vid uppskattningen av fångst i loggboken 

kommer inte att förändras. Denna möjlighet finns också för de som väger 

ombord, när viktuppgiften som resulterar av vägning efter landning är 

mindre än den i loggboken registrerade vikten. Bestämmelsen i 12 a § 

upplyser om att feluppskattningar av fångst som avser kvantiteter upp till 

50 kg per fiskeresa, liksom idag, inte ska läggas till grund för någon 

eventuell sanktionsavgift. Samma ska gälla när vägning skett istället för 

uppskattning och viktuppgiften som resulterar av vägning efter landning är 

mindre än den i loggboken registrerade vikten.  

Ett överskridande av den tillåtna toleransmarginalen enligt artikel 14.3 i 

förordning (EG) nr 1224/2009 ska läggas till grund för sanktionsavgift 

med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787) endast i den mån som den 

felaktiga uppskattningen avser kvantiteter som överstiger 50 kg per 

fiskeresa.  

Första stycket ska även tillämpas i de fall när toleransmarginal enligt 

artikel 14.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 gäller för vägda kvantiteter 

ombord.14  

                                                

13 Se bilaga X i förordning (EU) nr 404/2011 för de övriga koder som ska uppges vid 
utkast av fångst. 
14 Se artikel 76.2 i förordning (EU) nr 404/2011 angående tillämpningen av 
toleransmarginalen vid vägning ombord.  
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6 kap. FIFS 2004:25 

13 § 

Bestämmelsen reglerar vilka uppgifter som ska anges i pappersloggboken 

under fältet ”Anmärkningar”. I paragrafen införs krav på att redovisa hur 

stor del av fångsten som utgör fisk under MRB. Redovisningen ska ske per 

art och från 0 kg. Angående kravet på MRB-redovisning, se ovan under 

Bakgrund och syfte.  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I fältet ”Anmärkningar” ska utöver 

det som befälhavaren finner 

anledning till anges de eventuella 

avdrag för annat än fisk som i 

loggboksbladet redovisade 

kvantiteter omfattar samt vilka arter 

och kvantiteter fisk i kilogram 

levande vikt som förvaras ombord 

för landning vid ett senare tillfälle.  

I fältet ”Anmärkningar” ska utöver 

det som befälhavaren finner 

anledning att informera om, anges 

de eventuella avdrag för annat än 

fisk som i loggboksbladet 

redovisade kvantiteter omfattar.  

Dessutom ska de arter och 

kvantiteter fisk i kilogram levande 

vikt som förvaras ombord för 

landning vid ett senare tillfälle 

anges. Här ska, för de arter som 

omfattas av landningsskyldigheten, 

anges som en separat uppgift hur 

många kilogram levande vikt per 

art som understiger minsta 

referensstorlek för bevarande för 

arten i fråga. En likadan 

registrering med samma koder ska 

göras för de arter som faller under 

landningsskyldigheten men saknar 

minsta referensstorlek för 

bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga.  

 

6 kap. FIFS 2004:25 

21 § 

Enligt artikel 21 och 22 i kontrollförordningen ska fiskefartyg med en total 

längd på 10 meter eller mer som deltar i en omlastning särskilt ange alla 

mängder av varje art som lastas om eller tas emot över 50 kg i levande vikt. 

Nationellt har kravet skärpts på så sätt att alla kvantiteter, även de under 

50 kg, ska anges i omlastningsdeklarationen. Myndigheten föreslår därför 
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att även den separata uppgiften om fångst under eller över MRB ska anges 

från 0 kg.   

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Vid ”Kvantiteter (19)” ska anges 

1. vikten i kilogram av varje art, och 

2. för lax, öring och hummer även 

antalet individer. 

Vid ”Kvantiteter (19)” ska anges 

1. vikten i kilogram av varje art, och 

2. för lax, öring och hummer även 

antalet individer. 

När vikt anges enligt första stycket 

1 ska, för de arter som omfattas av 

landningsskyldigheten, anges som 

en separat uppgift hur många 

kilogram per art som understiger 

minsta referensstorlek för 

bevarande. En likadan registrering 

med samma koder ska göras för de 

arter som faller under 

landningsskyldigheten men saknar 

minsta referensstorlek för 

bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga.  

 

6 a kap. FIFS 2004:25 

6 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i en 

så kallad avfärdsdeklaration i den elektroniska fiskeloggboken. I 

paragrafens andra stycke 5 införs ett krav på att redovisa hur stor del av 

fångsten ombord som utgör fisk under MRB. Redovisningen ska ske per art 

och från 0 kg. Samma registrering ska göras för det fall att fångsten i fråga 

saknar MRB, men understiger de gemensamma handelsnormerna i form av 

storlekskategorier som stadgas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 

2406/96. Angående kravet på MRB-redovisning, se ovan under Bakgrund 

och syfte.  
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I den elektroniska fiskeloggboken 

ska avfärds- och ankomst-

deklarationer göras enligt följande. 

En avfärdsdeklaration ska innehålla 

nedanstående uppgifter. 

1. Datum och klockslag för avfärden. 

Uppgiften ska avse tidpunkten i 

timmar och minuter när fartyget 

lämnade kajen eller ankringsplatsen 

i den hamn som anges. 

2. Hamn. 

3. Planerad verksamhet. 

4. Redskap. Uppgifter ska lämnas 

om fiskredskap, och i 

förekommande fall maskstorlek, 

som förvaras ombord samt om 

stationära fiskeredskap finns 

utlagda och om så är fallet i vilket 

ansträngningsområde. 

5. Fångst ombord i levande vikt. 

Uppgift ska lämnas om vilka 

kvantiteter per art som finns 

ombord vid avfärden samt om 

redskap och fångstområde för 

denna fångst. 

 

 

 

 

 

 

 

I den elektroniska fiskeloggboken 

ska avfärds- och ankomst-

deklarationer göras enligt följande. 

En avfärdsdeklaration ska innehålla 

nedanstående uppgifter. 

1. Datum och klockslag för avfärden. 

Uppgiften ska avse tidpunkten i 

timmar och minuter när fartyget 

lämnade kajen eller ankringsplatsen 

i den hamn som anges. 

2. Hamn. 

3. Planerad verksamhet. 

4. Redskap. Uppgifter ska lämnas 

om fiskredskap, och i 

förekommande fall maskstorlek, 

som förvaras ombord samt om 

stationära fiskeredskap finns 

utlagda och om så är fallet i vilket 

ansträngningsområde. 

5. Fångst ombord i levande vikt. 

Uppgift ska lämnas om vilka 

kvantiteter per art som finns 

ombord vid avfärden samt om 

redskap och fångstområde för 

denna fångst. Här ska, för de arter 

som omfattas av 

landningsskyldigheten, anges som 

en separat uppgift hur många 

kilogram levande vikt per art som 

understiger minsta referensstorlek 

för bevarande för arten i fråga. En 

likadan registrering med samma 

koder ska göras för de arter som 

faller under landningsskyldigheten 

men saknar minsta referensstorlek 

för bevarande och inte uppfyller de 
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En ankomstdeklaration ska 

innehålla nedanstående uppgifter. 

1. Datum och klockslag för 

ankomsten. Uppgiften ska avse 

tidpunkten i timmar och minuter 

när fartyget ankom kajen eller 

ankringsplatsen i den hamn som 

anges. 

2. Hamn. 

3. Syftet med hamnbesöket. 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga 15 .  

En ankomstdeklaration ska 

innehålla nedanstående uppgifter. 

1. Datum och klockslag för 

ankomsten. Uppgiften ska avse 

tidpunkten i timmar och minuter 

när fartyget ankom kajen eller 

ankringsplatsen i den hamn som 

anges. 

2. Hamn. 

3. Syftet med hamnbesöket.  

 

6 a kap. FIFS 2004:25 

8 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i en 

så kallad deklaration om fiskeverksamhet i den elektroniska 

fiskeloggboken. Den befintliga bestämmelsen i 8 § första stycket 4 om att en 

samlad redovisning med koden MZZ kan göras för vikter understigande 

50 kg tas bort. Detta innebär att alla arter som behålls ombord ska 

redovisas från 0 kg. I 8 § första stycket 4 införs krav att ange en separat 

uppgift om hur många kilogram per art (för de arter som omfattas av 

landningsskyldigheten), som understiger MRB för arten i fråga. Även denna 

redovisning ska göras från 0 kg. Samma registrering ska göras för det fall 

att fångsten i fråga saknar MRB, men understiger de gemensamma 

handelsnormerna i form av storlekskategorier som stadgas i bilaga II till 

rådets förordning (EG) nr 2406/96. I 8 § första stycket 5 införs krav på att 

registrera alla utkast som sker vid en fiskeansträngning per art och från 

0 kg. Här anges också att utkast som sker på grund av att fångsten skadats 

av rovdjur ska registreras med en särskild kod, ROV. Denna kod införs 

nationellt och framgår inte av EU:s regelverk. I 8 § första stycket 4 anges att 

koden MZZ ska användas om artkod saknas. Om artkod saknas ska även 

artens namn skrivas in i det aktuella kommentarsfältet i loggboken.  

                                                

15 Vissa arter saknar MRB men faller inom landningsskyldigheten. För dessa gäller 
istället gemensamma handelsnormer enligt artikel 34 i marknadsförordningen, 
förordning (EU) nr 1379/2013. I artikel 7 samt bilaga II till förordning (EU) 
2406/96 finns information om vilka storlekskategorier som gäller som 
gemensamma marknadsnormer.  
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Angående de införda kraven på registrering, se mer ovan under Bakgrund 

och syfte.  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Följande uppgifter ska lämnas i en 

deklaration om fiskeverksamhet. 

1. Tidpunkt och position för 

verksamheten. Tidpunkten ska 

anges i datum samt klockslag i 

timmar och minuter. Positionen ska 

anges i latitud och longitud angivna 

i grader och minuter. Om 

fiskeverksamheten omfattar att 

redskap hanteras, ska 

verksamhetens påbörjande avse när 

redskapet började sättas ut och 

avslutandet när redskapet helt har 

lyfts ombord eller vittjats klart. För 

verksamhet som är förlagd till en 

hamn ska hamnen anges i stället för 

positionen. 

2. Övriga fartyg som deltar i en 

fiskeverksamhet ska anges med dess 

nationalitet, namn, 

distriktsbeteckning och 

radioanropssignal. 

3. Redskap. Uppgifter om i fisket 

använt redskap ska anges i enlighet 

med bilaga 1. Vid fiske av 

djuphavsarter enligt förordning 

(EG) nr 2347/2002 ska fiskedjupet 

anges i samband med redovisning 

av upptagning eller vittjning av 

redskapet. 

4. Kvantitet per art. De artkoder 

som framgår av bilaga 2 ska 

användas. Kvantiteten ska avse 

vikten av samtliga arter ombord 

efter sådana eventuella avdrag för 

annat än fisk som är möjliga enligt 

EU:s bestämmelser. En samlad 

redovisning får ske för fångster som 

Följande uppgifter ska lämnas i en 

deklaration om fiskeverksamhet. 

1. Tidpunkt och position för 

verksamheten. Tidpunkten ska 

anges i datum samt klockslag i 

timmar och minuter. Positionen ska 

anges i latitud och longitud angivna 

i grader och minuter. Om 

fiskeverksamheten omfattar att 

redskap hanteras, ska 

verksamhetens påbörjande avse när 

redskapet började sättas ut och 

avslutandet när redskapet helt har 

lyfts ombord eller vittjats klart. För 

verksamhet som är förlagd till en 

hamn ska hamnen anges i stället för 

positionen. 

2. Övriga fartyg som deltar i en 

fiskeverksamhet ska anges med dess 

nationalitet, namn, 

distriktsbeteckning och 

radioanropssignal. 

3. Redskap. Uppgifter om i fisket 

använt redskap ska anges i enlighet 

med bilaga 1. Vid fiske av 

djuphavsarter enligt förordning 

(EG) nr 2347/2002 ska fiskedjupet 

anges i samband med redovisning 

av upptagning eller vittjning av 

redskapet. 

4. Kvantitet per art. De artkoder 

som framgår i den senaste 

listversionen för arter som 

publicerats på Havs- och 

vattenmyndighetens webbplats ska 

anges. Om kod för arten saknas i 

den senaste listversionen ska koden 

MZZ anges. I sådana fall ska även 
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understiger 50 kilogram per art med 

angivande av koden MZZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För lax, öring och hummer ska 

också antalet individer anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

När fiskeverksamheten omfattar 

mer än ett fartyg ska fångsten 

registreras enligt följande. 

1. Vid parfiske ska befälhavaren 

deklarera den del av fångsten som 

tas ombord på det egna fartyget. 

artens namn anges i en kommentar 

till den aktuella deklarationen om 

fiskeverksamhet. Kvantiteten ska 

avse vikten av samtliga arter 

ombord efter sådana eventuella 

avdrag för annat än fisk som är 

möjliga enligt EU:s bestämmelser. 

Här ska, för de arter som omfattas 

av landningsskyldigheten, anges 

som en separat uppgift hur många 

kilogram levande vikt per art som 

understiger minsta referensstorlek 

för bevarande för arten i fråga. En 

likadan registrering med samma 

koder ska göras för de arter som 

faller under landningsskyldigheten 

men saknar minsta referensstorlek 

för bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga. För lax, öring och 

hummer ska också antalet individer 

anges.  

5. Alla vid varje fiskeansträngning 

uppskattade utkast i levande vikt 

för alla arter som inte omfattas av 

landningsskyldigheten enligt 

artikel 15.1 eller som undantas från 

landningsskyldigheten enligt 

artikel 15.4 och 15.5 i förordning 

(EU) nr 1380/2013. Utkast ska till 

den del de består av 

rovdjursskadad fisk redovisas med 

koden ROV16. 

När fiskeverksamheten omfattar 

mer än ett fartyg ska fångsten 

registreras enligt följande.  

1. Vid parfiske ska befälhavaren 

deklarera den del av fångsten som 

                                                

16 Se bilaga X i förordning (EU) nr 404/2011 för de övriga koder som ska uppges 
vid utkast av fångst. 
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Om ingen fångst tas ombord ska 

detta anges. 

 

2. I det fall fångst efter fiske enligt 1 

tas ombord på ett annat fartyg än 

något av parfartygen, ska hela 

fångsten registreras av det fångande 

fartyget och därefter ska den del av 

fångsten som tas ombord av det 

mottagande fartyget registreras som 

en förflyttning av fångst. Om ingen 

fångst tas ombord på något av de 

fiskande fartygen ska detta anges. 

3. Vid annat gemensamt fiske än 

parfiske ska den del av fångsten 

som tas ombord på det egna fartyget 

registreras. I de fall hela eller delar 

av fångsten tas ombord av ett annat 

fartyg än det fångande fartyget ska 

denna del registreras som 

förflyttning av fångst från det 

fångande fartygets redskap till det 

mottagande fartyget. 

4. Vid omlastning från eget fartyg 

ska den fångst som förflyttas till 

annat fartyg anges. 

5. Vid omlastning till eget fartyg ska 

den fångst som förflyttas från annat 

fartyg till eget fartyg anges.  

tas ombord på det egna fartyget. 

Om ingen fångst tas ombord ska 

detta anges. 

2. I det fall fångst efter fiske enligt 1 

tas ombord på ett annat fartyg än 

något av parfartygen, ska hela 

fångsten registreras av det fångande 

fartyget och därefter ska den del av 

fångsten som tas ombord av det 

mottagande fartyget registreras som 

en förflyttning av fångst. Om ingen 

fångst tas ombord på något av de 

fiskande fartygen ska detta anges. 

3. Vid annat gemensamt fiske än 

parfiske ska den del av fångsten 

som tas ombord på det egna fartyget 

registreras. I de fall hela eller delar 

av fångsten tas ombord av ett annat 

fartyg än det fångande fartyget ska 

denna del registreras som 

förflyttning av fångst från det 

fångande fartygets redskap till det 

mottagande fartyget. 

4. Vid omlastning från eget fartyg 

ska den fångst som förflyttas till 

annat fartyg anges. 

5. Vid omlastning till eget fartyg ska 

den fångst som förflyttas från annat 

fartyg till eget fartyg anges.  

 

 

6 a kap. FIFS 2004:25 

Ny 8 a § 

Bestämmelsen är ny och införs med anledning av förslaget att all 

redovisning av fångst ska ske från 0 kg, dvs. koden MZZ för fångst upp till 

50 kg kommer inte längre att kunna användas.  

Av artikel 14.3 i kontrollförordningen (EG) nr 1224/2009 framgår att den 

registrerade uppskattningen av vikt per art i fiskeloggboken får ha en 

felmarginal, toleransmarginal, om 10 %. Möjligheten att tillgodogöra sig 
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toleransmarginalen om 10 % vid uppskattningen av fångst i loggboken 

kommer inte att förändras. Denna möjlighet finns också för de som väger 

ombord, när viktuppgiften som resulterar av vägning efter landning är 

mindre än den i loggboken registrerade vikten. Bestämmelsen i 8 a § 

upplyser om att feluppskattningar av fångst som avser kvantiteter upp till 

50 kg per fiskeresa, liksom idag, inte ska läggas till grund för någon 

eventuell sanktionsavgift. Samma ska gälla när vägning skett istället för 

uppskattning och viktuppgiften som resulterar av vägning efter landning är 

mindre än den i loggboken registrerade vikten.  

Ett överskridande av den tillåtna toleransmarginalen enligt artikel 14.3 i 

förordning (EG) nr 1224/2009 ska läggas till grund för sanktionsavgift 

med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787) endast i den mån som den 

felaktiga uppskattningen avser kvantiteter som överstiger 50 kg per 

fiskeresa.  

Andra stycket ska även tillämpas i de fall när toleransmarginal enligt 

artikel 14.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 gäller för vägda kvantiteter 

ombord.17 

 

7 kap. FIFS 2004:25 

2 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras 

i kustfiskejournalen. I 2 § 5 införs krav att ange en separat uppgift om hur 

många kilogram per art (för de arter som omfattas av 

landningsskyldigheten), som understiger MRB för arten i fråga. Samma 

registrering ska göras för det fall att fångsten i fråga saknar MRB, men 

understiger de gemensamma handelsnormerna i form av storlekskategorier 

som stadgas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 2406/96. Eftersom de 

fiskare som för kustfiskejournal inte omfattas av EU-förordningarnas 

registreringskrav, anges i paragrafen vilka koder som ska användas.  I 2 § 6 

införs krav på att registrera alla utkast som sker vid en fiskeansträngning 

per art och från 0 kg. Här anges också att utkast som sker på grund av att 

fångsten skadats av rovdjur ska registreras med en särskild kod, ROV. 

Eftersom kustfiskejournalen inte omfattas av registreringskraven i kontroll- 

och genomförandeförordningarna, införs endast krav på att utkast ska 

redovisas som DIS eller ROV. I sista stycket anges att koden MZZ ska 

användas i e-journalen om artkod saknas. Angående de införda kraven på 

registrering, se mer ovan under Bakgrund och syfte.  

                                                

17 Se artikel 76.2 i förordning (EU) nr 404/2011 angående tillämpningen av 
toleransmarginalen vid vägning ombord.  
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Kustfiskejournalen ska föras på av 

Havs- och vattenmyndigheten 

fastställd blankett om inte annat 

anges i 3 a §. Blanketterna ska 

användas i löpnummerordning. Den 

som är rapporteringsskyldig enligt 1 

§ får inte använda en blankett som 

Havs- och vattenmyndigheten 

utfärdat till en annan yrkesfiskare. 

Blanketten ska fyllas i med följande 

uppgifter. 

1. Den rapporteringsskyldiges namn 

och personnummer/ 

samordningsnummer samt 

underskrift som styrker 

uppgifternas riktighet. 

2. Fartygets namn, signalkod och 

distriktsbeteckning i det fall fisket 

bedrivs med stöd av fiskelicens. I de 

fall flera fartyg har använts under 

den period redovisningen avser, 

anges det fartyg som har svarat för 

den största fångstmängden under 

perioden. 

3. Fiskeperiod som redovisningen 

avser. 

4. Antal dagar till sjöss. 

5. Fångst angiven i kilogram 

levande vikt för varje art, redskap 

och fångstområde samt summerat 

för redovisningsperioden. Artkoden 

enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter 

ska anges eller artens namn om kod 

saknas.  

 

 

 

 

Kustfiskejournalen ska föras på av 

Havs- och vattenmyndigheten 

fastställd blankett om inte annat 

anges i 3 a §. Blanketterna ska 

användas i löpnummerordning. Den 

som är rapporteringsskyldig enligt 1 

§ får inte använda en blankett som 

Havs- och vattenmyndigheten 

utfärdat till en annan yrkesfiskare. 

Blanketten ska fyllas i med följande 

uppgifter. 

1. Den rapporteringsskyldiges namn 

och personnummer/ 

samordningsnummer samt 

underskrift som styrker 

uppgifternas riktighet. 

2. Fartygets namn, signalkod och 

distriktsbeteckning i det fall fisket 

bedrivs med stöd av fiskelicens. I de 

fall flera fartyg har använts under 

den period redovisningen avser, 

anges det fartyg som har svarat för 

den största fångstmängden under 

perioden. 

3. Fiskeperiod som redovisningen 

avser. 

4. Antal dagar till sjöss.  

5. Fångst angiven i kilogram 

levande vikt för varje art, redskap 

och fångstområde samt summerat 

för redovisningsperioden. Vid 

angivande av kilogram levande 

vikt per art ska, för de arter som 

omfattas av landningsskyldigheten, 

anges som en separat uppgift hur 

många kilogram levande vikt per 

art som understiger minsta 

referensstorlek för bevarande för 

arten i fråga. Fångster med tillåten 

storlek ska registreras med koden 
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För lax, öring och hummer ska även 

antalet individer anges. För lax från 

Östersjön ska anges om fisken är 

fettfenklippt. Fångstområdet ska 

anges som latitud och longitud i 

hela grader och minuter för det 

aktuella redskapet. Om flera 

redskap av samma typ används 

anges en mittposition för dessa. 

Även fångst som under 

redovisningsperioden har sumpats 

utan att landas ska ingå i 

redovisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Redskapsanvändning under den 

period som redovisningen avser 

LSC och fångster under minsta 

referensstorlek för bevarande ska 

registreras med koden BMS. En 

likadan registrering med samma 

koder ska göras för de arter som 

faller under landningsskyldigheten 

men saknar minsta referensstorlek 

för bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga18. För lax, öring 

och hummer ska även antalet 

individer anges. För lax från 

Östersjön ska anges om fisken är 

fettfeneklippt. Fångstområdet ska 

anges som latitud och longitud i 

hela grader och minuter för det 

aktuella redskapet. Om flera 

redskap av samma typ används 

anges en mittposition för dessa. 

Även fångst som under 

redovisningsperioden har sumpats 

utan att landas ska ingå i 

redovisningen. 

6. Alla vid varje fiskeansträngning 

uppskattade utkast i levande vikt 

för alla arter som inte omfattas av 

landningsskyldigheten enligt 

artikel 15.1 eller som undantas från 

landningsskyldigheten enligt 

artikel 15.4 och 15.5 i förordning 

(EU) nr 1380/2013. Utkast ska 

redovisas med koden DIS eller med 

koden ROV i den del de består av 

rovdjursskadad fisk. 

7. Redskapsanvändning under den 

period som redovisningen avser 

                                                

18 Vissa arter saknar MRB men faller inom landningsskyldigheten. För dessa gäller 
istället gemensamma handelsnormer enligt artikel 34 i marknadsförordningen, 
förordning (EU) nr 1379/2013. I artikel 7 samt bilaga II till förordning (EU) 
2406/96 finns information om vilka storlekskategorier som gäller som 
gemensamma marknadsnormer.  
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uttryckt som redskapsmängd och 

antal dagar som redskapet har 

använts. Redskapen ska anges med 

den kod som framgår av kolumnen 

KOD i bilaga 1 till dessa föreskrifter. 

Redskapsanvändningen under en 

fiskeperiod för ål, enligt bilaga 10 

till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 

2004:36) om fiske i Skagerrak, 

Kattegatt och Östersjön, ska 

särredovisas enligt anvisningarna 

till kustfiskejournalen. 

uttryckt som redskapsmängd och 

antal dagar som redskapet har 

använts. Redskapen ska anges med 

den kod som framgår av kolumnen 

KOD i bilaga 1 till dessa föreskrifter. 

Redskapsanvändningen under en 

fiskeperiod för ål, enligt bilaga 10 

till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 

2004:36) om fiske i Skagerrak, 

Kattegatt och Östersjön, ska 

särredovisas enligt anvisningarna 

till kustfiskejournalen.  

Artkoden enligt bilaga 2 till dessa 

föreskrifter, eller artens namn om 

kod saknas, ska anges. Vid 

elektronisk redovisning enligt 3 a § 

ska koden MZZ anges om artkod 

saknas. 

 

8 kap. FIFS 2004:25 

4 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska anges i en 

manuell anmälan om tillstånd till omlastning. I 4 § andra stycket 4 och 

fjärde stycket 2 införs krav på att som en separat uppgift ange hur stor 

andel av fångsten per art som understiger minsta referensstorlek för 

bevarande för arten i fråga. Samma registrering ska göras för det fall att 

fångsten i fråga saknar MRB, men understiger de gemensamma 

handelsnormerna i form av storlekskategorier som stadgas i bilaga II till 

rådets förordning (EG) nr 2406/96. Angående de införda kraven på 

registrering, se mer ovan under Bakgrund och syfte. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Ett fiskefartyg som har gjort en 

anmälan enligt andra eller fjärde 

stycket får genomföra en 

omlastning enligt artikel 20 i 

förordning (EG) nr 1224/2009. 

Befälhavaren på ett fartyg som har 

för avsikt att omlasta fångst 

(levererande fartyg) ska senast två 

timmar före omlastningen göra en 

anmälan om omlastning till Havs- 

och vattenmyndigheten. I anmälan 

ska anges 

1. det mottagande och det 

levererande fartygets namn, 

distriktsbeteckning, 

radioanropssignal och nationalitet 

om annan än svensk, 

2. omlastningshamn, 

3. datum och klockslag för ankomst 

till hamn, 

4. uppskattad kvantitet som ska 

omlastas, samt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett fiskefartyg som har gjort en 

anmälan enligt andra eller fjärde 

stycket får genomföra en 

omlastning enligt artikel 20 i 

förordning (EG) nr 1224/2009. 

Befälhavaren på ett fartyg som har 

för avsikt att omlasta fångst 

(levererande fartyg) ska senast två 

timmar före omlastningen göra en 

anmälan om omlastning till Havs- 

och vattenmyndigheten. I anmälan 

ska anges 

1. det mottagande och det 

levererande fartygets namn, 

distriktsbeteckning, 

radioanropssignal och nationalitet 

om annan än svensk, 

2. omlastningshamn, 

3. datum och klockslag för ankomst 

till hamn, 

4. uppskattad kvantitet som ska 

omlastas, med en separat uppgift 

för de arter som omfattas av 

landningsskyldigheten om hur 

många kilogram levande vikt per 

art som understiger minsta 

referensstorlek för bevarande för 

arten i fråga. En likadan 

registrering med samma koder ska 

göras för de arter som faller under 

landningsskyldigheten men saknar 

minsta referensstorlek för 

bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga19, samt 

                                                

19 Vissa arter saknar MRB men faller inom landningsskyldigheten. För dessa gäller 
istället gemensamma handelsnormer enligt artikel 34 i marknadsförordningen, 
förordning (EU) nr 1379/2013. I artikel 7 samt bilaga II till förordning (EU) 
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5. vilket kvotområde fångsten 

härrör från eller, för okvoterade 

arter, Östersjön, Skagerrak, 

Kattegatt eller Nordsjön. 

Om anmälan om omlastning enligt 

andra stycket har gjorts inom den 

tid som gäller för förhandsanmälan 

enligt 5–6 §§ behöver 

förhandsanmälan inte göras. 

Befälhavaren på ett mottagande 

fartyg ska göra en anmälan om 

omlastingsverksamhet senast 24 

timmar innan den första 

omlastningen under ett hamnbesök 

inleds. I anmälan ska anges 

1. fartygets namn, 

distriktsbeteckning, 

radioanropssignal och nationalitet 

om annan än svensk, 

2. omlastningshamn, uppskattad 

kvantitet fångst ombord, samt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. datum och klockslag för ankomst 

till hamn eller, om fartyget befinner 

sig i hamn när anmälan görs, datum 

och klockslag när den första 

5. vilket kvotområde fångsten 

härrör från eller, för okvoterade 

arter, Östersjön, Skagerrak, 

Kattegatt eller Nordsjön. 

Om anmälan om omlastning enligt 

andra stycket har gjorts inom den 

tid som gäller för förhandsanmälan 

enligt 5–6 §§ behöver 

förhandsanmälan inte göras. 

Befälhavaren på ett mottagande 

fartyg ska göra en anmälan om 

omlastingsverksamhet senast 24 

timmar innan den första 

omlastningen under ett hamnbesök 

inleds. I anmälan ska anges 

1. fartygets namn, 

distriktsbeteckning, 

radioanropssignal och nationalitet 

om annan än svensk, 

2. omlastningshamn, uppskattad 

kvantitet fångst ombord med en 

separat uppgift för de arter som 

omfattas av landningsskyldigheten 

om hur många kilogram levande 

vikt per art som understiger minsta 

referensstorlek för bevarande för 

arten i fråga. En likadan 

registrering med samma koder ska 

göras för de arter som faller under 

landningsskyldigheten men saknar 

minsta referensstorlek för 

bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga, samt 

3. datum och klockslag för ankomst 

till hamn eller, om fartyget befinner 

sig i hamn när anmälan görs, datum 

och klockslag när den första 

                                                                                                                        

2406/96 finns information om vilka storlekskategorier som gäller som 
gemensamma marknadsnormer.  
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omlastningen ska inledas. 

Omlastningen ska påbörjas i 

anslutning till det levererande 

fartygets ankomst till hamn om inte 

befälhavaren i samband med 

anmälan enligt andra stycket har 

anmält någon annan tidpunkt för 

påbörjande av omlastning. Om 

omlastningen inte kan påbörjas vid 

denna tidpunkt eller om den avbryts 

för att återupptas vid annat tillfälle, 

ska fartygets befälhavare anmäla 

beräknat klockslag för omlastning 

till Havs- och vattenmyndigheten. 

Befälhavaren ska tilldelas ett 

kontrollnummer vid rapportering 

enligt denna bestämmelse.  

omlastningen ska inledas. 

Omlastningen ska påbörjas i 

anslutning till det levererande 

fartygets ankomst till hamn om inte 

befälhavaren i samband med 

anmälan enligt andra stycket har 

anmält någon annan tidpunkt för 

påbörjande av omlastning. Om 

omlastningen inte kan påbörjas vid 

denna tidpunkt eller om den avbryts 

för att återupptas vid annat tillfälle, 

ska fartygets befälhavare anmäla 

beräknat klockslag för omlastning 

till Havs- och vattenmyndigheten. 

Befälhavaren ska tilldelas ett 

kontrollnummer vid rapportering 

enligt denna bestämmelse.  

 

 

8 kap. FIFS 2004:25 

5 § 

Paragrafen reglerar den förhandsanmälan som görs manuellt av fartyg som 

inte för e-loggbok, dvs. fartyg under 12 meter. I 5 § fjärde stycket införs krav 

på att som en separat uppgift ange hur många kilogram levande vikt per art 

som understiger minsta referensstorlek för bevarande för arten i fråga. 

Samma registrering ska göras för det fall att fångsten i fråga saknar MRB, 

men understiger de gemensamma handelsnormerna i form av 

storlekskategorier som stadgas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 

2406/96.  Angående de införda kraven på registrering, se mer ovan under 

Bakgrund och syfte. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Vid landning av fångst i eller vid 

ankomst med fångst ombord till 

svensk hamn ska befälhavaren på 

ett fiskefartyg göra 

förhandsanmälan till Havs- och 

vattenmyndigheten senast två 

timmar före ankomst till hamnen 

om fångsten utgörs av mer än 300 

kilogram 

1. torsk från Östersjön, eller 

2. fisk, av andra arter än de som 

anges i andra stycket 1, som har 

fångats eller förvarats ombord i 

Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt. 

Förhandsanmälan enligt första 

stycket ska göras senast fyra timmar 

före ankomst till hamnen om 

fångsten utgörs av 

1. sammanlagt mer än fem ton 

sill/strömming, skarpsill, makrill, 

taggmakrill, blåvitling och tobis, 

eller 

2. mer än 100 kilogram av sådana 

djuphavsarter som anges i bilaga I i 

förordning (EG) nr 2347/2002. 

De i första och andra styckena 

angivna fångstmängderna avser 

fiskens levande vikt. 

I förhandsanmälan ska anges 

fartygets namn, fartygets 

distriktsbeteckning, fartygets 

radioanropssignal, fartygets 

nationalitet om annan än svensk, 

landningshamn, klockslag för 

ankomst till hamn, uppskattad 

kvantitet ombord samt vilket 

kvotområde fångsten härrör från 

eller, för okvoterade arter, 

Vid landning av fångst i eller vid 

ankomst med fångst ombord till 

svensk hamn ska befälhavaren på 

ett fiskefartyg göra 

förhandsanmälan till Havs- och 

vattenmyndigheten senast två 

timmar före ankomst till hamnen 

om fångsten utgörs av mer än 300 

kilogram 

1. torsk från Östersjön, eller 

2. fisk, av andra arter än de som 

anges i andra stycket 1, som har 

fångats eller förvarats ombord i 

Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt. 

Förhandsanmälan enligt första 

stycket ska göras senast fyra timmar 

före ankomst till hamnen om 

fångsten utgörs av 

1. sammanlagt mer än fem ton 

sill/strömming, skarpsill, makrill, 

taggmakrill, blåvitling och tobis, 

eller 

2. mer än 100 kilogram av sådana 

djuphavsarter som anges i bilaga I i 

förordning (EG) nr 2347/2002. 

De i första och andra styckena 

angivna fångstmängderna avser 

fiskens levande vikt. 

I förhandsanmälan ska anges 

fartygets namn, fartygets 

distriktsbeteckning, fartygets 

radioanropssignal, fartygets 

nationalitet om annan än svensk, 

landningshamn, klockslag för 

ankomst till hamn, uppskattad 

kvantitet ombord, samt vilket 

kvotområde fångsten härrör från 

eller, för okvoterade arter, 
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Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller 

Nordsjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När föranmäld kvantitet av fångst 

ombord till följd av artikel 82.2 i 

förordning (EU) nr 404/2011 ska 

motsvara de kvantiteter som 

antecknas i loggboken får 

befälhavaren justera uppgift om 

uppskattad kvantitet ombord senast 

vid ankomst till hamn. 

Om inte annat särskilt medges, får 

fartyget inte anlöpa hamn före tid 

som angetts i förhandsanmälan och 

inte heller anlöpa hamn mer än en 

timme efter den tid som angetts i 

förhandsanmälan. 

Fartyget ska påbörja landning i 

anslutning till ankomst till hamn, 

om inte befälhavaren i samband 

med förhandsanmälan om ankomst 

till hamn hos Havs- och 

vattenmyndigheten har anmält 

någon annan tidpunkt för 

påbörjande av landning. Om 

landningen inte kan påbörjas vid 

denna tidpunkt eller om den avbryts 

för att återupptas vid annat tillfälle, 

ska fartygets befälhavare anmäla 

beräknat klockslag för landning till 

Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller 

Nordsjön. När kvantitet anges ska, 

för de arter som omfattas av 

landningsskyldigheten, anges som 

en separat uppgift hur många 

kilogram levande vikt per art som 

understiger minsta referensstorlek 

för bevarande för arten i fråga. En 

likadan registrering med samma 

koder ska göras för de arter som 

faller under landningsskyldigheten 

men saknar minsta referensstorlek 

för bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga.   

När föranmäld kvantitet av fångst 

ombord till följd av artikel 82.2 i 

förordning (EU) nr 404/2011 ska 

motsvara de kvantiteter som 

antecknas i loggboken får 

befälhavaren justera uppgift om 

uppskattad kvantitet ombord senast 

vid ankomst till hamn. 

Om inte annat särskilt medges, får 

fartyget inte anlöpa hamn före tid 

som angetts i förhandsanmälan och 

inte heller anlöpa hamn mer än en 

timme efter den tid som angetts i 

förhandsanmälan. 

Fartyget ska påbörja landning i 

anslutning till ankomst till hamn, 

om inte befälhavaren i samband 

med förhandsanmälan om ankomst 

till hamn hos Havs- och 

vattenmyndigheten har anmält 

någon annan tidpunkt för 

påbörjande av landning. Om 

landningen inte kan påbörjas vid 

denna tidpunkt eller om den avbryts 

för att återupptas vid annat tillfälle, 

ska fartygets befälhavare anmäla 

beräknat klockslag för landning till 
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Havs- och vattenmyndigheten. 

Om befälhavaren anmäler en avfärd 

från svensk hamn i omedelbar 

anslutning till avfärden får, inom 

åtta timmar därefter, 

förhandsanmälan enligt andra 

stycket 1 göras senast två timmar 

före ankomst till hamn om fångsten 

är fångad i Östersjön. En anmälan 

om avfärd från hamn ska göras på 

samma sätt som en 

förhandsanmälan och ska innehålla 

uppgifter fartygets namn, fartygets 

distriktsbeteckning, fartygets 

radioanropssignal och hamn. 

Befälhavaren ska tilldelas ett 

kontrollnummer vid rapportering 

enligt denna bestämmelse. 

Havs- och vattenmyndigheten. 

Om befälhavaren anmäler en avfärd 

från svensk hamn i omedelbar 

anslutning till avfärden får, inom 

åtta timmar därefter, 

förhandsanmälan enligt andra 

stycket 1 göras senast två timmar 

före ankomst till hamn om fångsten 

är fångad i Östersjön. En anmälan 

om avfärd från hamn ska göras på 

samma sätt som en 

förhandsanmälan och ska innehålla 

uppgifter fartygets namn, fartygets 

distriktsbeteckning, fartygets 

radioanropssignal och hamn. 

Befälhavaren ska tilldelas ett 

kontrollnummer vid rapportering 

enligt denna bestämmelse. 

 

 

12 kap. FIFS 2004:25 

8 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i 

vägningsjournalen, i tillägg till vad som följer av tillämpliga EU-

bestämmelser. EU-lagstiftningen inför inte något krav på separat 

registrering av fångst under eller över MRB i den vägningsjournal som ska 

upprättas av förstahandsmottagaren eller, om fångsten vägs ombord, av 

befälhavaren. I paragrafen införs därför krav på att som en separat uppgift 

ange hur många kilogram levande vikt per art som understiger minsta 

referensstorlek för bevarande för arten i fråga. Samma registrering ska 

göras för det fall att fångsten i fråga saknar MRB, men understiger de 

gemensamma handelsnormerna i form av storlekskategorier som stadgas i 

bilaga II till rådets förordning (EG) nr 2406/96. Angående det införda 

kravet på registrering i vägningsjournalen, se mer ovan under Bakgrund 

och syfte. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

En vägningsjournal som förs i 

enlighet med artikel 70 i förordning 

(EG) nr 404/2011 ska utöver vad 

som där anges innehålla även 

följande information. 

1. vägningsansvarig enligt 1 § ovan. 

2. landningsdatum om annat än 

vägningsdatum. 

3. avdrag för vatten och is angivet i 

procent vid avdrag enligt artikel 74 

kommissionens 

genomförandeförordning (EG) nr 

404/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För vägningar som sker enligt 3 

eller 5 §§ ska även följande 

information lämnas i 

vägningsjournalen. 

En vägningsjournal som förs i 

enlighet med artikel 70 i förordning 

(EU) nr 404/2011 ska utöver vad 

som där anges innehålla även 

följande information. 

1. vägningsansvarig enligt 1 § ovan. 

2. landningsdatum om annat än 

vägningsdatum. 

3. avdrag för vatten och is angivet i 

procent vid avdrag enligt artikel 74 

kommissionens 

genomförandeförordning (EG) nr 

404/2011. 

4. Vid angivande av kilogram 

produktvikt för varje art ska, för de 

arter som omfattas av 

landningsskyldigheten, en separat 

uppgift lämnas om hur många 

kilogram produktvikt per art som 

understiger minsta referensstorlek 

för bevarande för arten i fråga. En 

likadan registrering med samma 

koder ska göras för de arter som 

faller under landningsskyldigheten 

men saknar minsta referensstorlek 

för bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga20.   

För vägningar som sker enligt 3 

eller 5 §§ ska även följande 

information lämnas i 

vägningsjournalen. 

                                                

20 Vissa arter saknar MRB men faller inom landningsskyldigheten. För dessa gäller 
istället gemensamma handelsnormer enligt artikel 34 i marknadsförordningen, 
förordning (EU) nr 1379/2013. I artikel 7 samt bilaga II till förordning (EU) 
2406/96 finns information om vilka storlekskategorier som gäller som 
gemensamma marknadsnormer.  
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1. I förekommande fall Havs- och 

vattenmyndighetens 

plomberingsnummer. 

2. antalet lådor som vägts vid 

stickprovsvägning enligt 3 §. 

3. antalet lådor totalt i det parti som 

stickprovsvägts enligt 3 §. 

4. den samlade nettovikten angiven 

i kilogram med en decimal för de 

antal lådor som vägts enligt 2 ovan. 

Vägningsjournalen ska bestå av ett 

häfte eller en bok med numrerade 

blad. Den som är skyldig att föra 

vägningsjournal kan välja att 

redovisa denna i den elektroniska 

fiskeloggboken enligt 6 a kap. 1 §. 

Vägningsjournalen ska fyllas i utan 

fördröjning så snart uppgifterna 

föreligger.  

1. I förekommande fall Havs- och 

vattenmyndighetens 

plomberingsnummer. 

2. antalet lådor som vägts vid 

stickprovsvägning enligt 3 §. 

3. antalet lådor totalt i det parti som 

stickprovsvägts enligt 3 §. 

4. den samlade nettovikten angiven 

i kilogram med en decimal för de 

antal lådor som vägts enligt 2 ovan. 

Vägningsjournalen ska bestå av ett 

häfte eller en bok med numrerade 

blad. Den som är skyldig att föra 

vägningsjournal kan välja att 

redovisa denna i den elektroniska 

fiskeloggboken enligt 6 a kap. 1 §. 

Vägningsjournalen ska fyllas i utan 

fördröjning så snart uppgifterna 

föreligger. 

 

 

 

15 kap. FIFS 2004:25  

7 § 

Av genomförandeförordningen (EU) nr 404/2011 framgår att en särskild 

inbunden, sidnumrerad journal ska föras i samband med att pelagiska 

fångster av vissa arter vägs på privata vägningsanläggningar. Paragrafen 

innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i den pelagiska 

vägningsjournalen, i tillägg till vad som följer av tillämpliga EU-

bestämmelser. EU-lagstiftningen har inte infört något krav på separat 

registrering av fångst under eller över MRB för dessa vägningsjournaler. I 

7 § införs därför ett krav på att som en separat uppgift ange hur många 

kilogram levande vikt per art som understiger minsta referensstorlek för 

bevarande för arten i fråga. Samma registrering ska göras för det fall att 

fångsten i fråga saknar MRB, men understiger de gemensamma 

handelsnormerna i form av storlekskategorier som stadgas i bilaga II till 

rådets förordning (EG) nr 2406/96. I första stycket 3 tas lydelsen om vikt i 

kilogram bort, eftersom detta redan framgår av artikel 84.2 i förordning 

(EU) nr 404/2011. Istället införs krav på att även ange produktform för det 
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fall att produkten som landas är beredd. Angående det införda kravet på 

registrering i den pelagiska vägningsjournalen, se mer ovan under 

Bakgrund och syfte.  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I den journal som ska föras vid en 

privat vägningsanläggning enligt 

artikel 84.2 i förordning (EU) nr 

404/2011 ska, utöver de uppgifter 

som följer av nämnda artikel, även 

finnas uppgift om 

1. signalkod på det fartyg från vilken 

fisken har landats, 

2. registreringsnummer för 

transportfordon vari fisken placeras 

i direkt anslutning till vägningen, 

och 

3. levande vikt i kilogram per art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagaren ska i direkt anslutning 

till avslutad vägning även sända in 

ovanstående uppgifter via e-post till 

I den journal som ska föras vid en 

privat vägningsanläggning enligt 

artikel 84.2 i förordning (EU) nr 

404/2011 ska, utöver de uppgifter 

som följer av nämnda artikel, även 

finnas uppgift om 

1. signalkod på det fartyg från vilken 

fisken har landats, 

2. registreringsnummer för 

transportfordon vari fisken placeras 

i direkt anslutning till vägningen, 

och 

3. produktform i det fall produkten 

som landas är beredd.  

4. för de arter som omfattas av 

landningsskyldigheten, en separat 

uppgift om hur många kilogram 

produktvikt per art som 

understiger minsta referensstorlek 

för bevarande för arten i fråga. En 

likadan registrering med samma 

koder ska göras för de arter som 

faller under landningsskyldigheten 

men saknar minsta referensstorlek 

för bevarande och inte uppfyller de 

gemensamma handelsnormerna 

för arten i fråga21.  

Mottagaren ska i direkt anslutning 

till avslutad vägning även sända in 

ovanstående uppgifter via e-post till 

                                                

21 Vissa arter saknar MRB men faller inom landningsskyldigheten. För dessa gäller 
istället gemensamma handelsnormer enligt artikel 34 i marknadsförordningen, 
förordning (EU) nr 1379/2013. I artikel 7 samt bilaga II till förordning (EU) 
2406/96 finns information om vilka storlekskategorier som gäller som 
gemensamma marknadsnormer.  
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fkc@havochvatten.se. fmc@havochvatten.se. 

 

 

Bilagor 

Konsekvensutredningar:  

 Registrering av all fångst ombord och utkast per art och 

fiskeansträngning i fiskeloggboken 

 Registreringskrav i kustfiskejournalen 

 Registrering av fångst ombord under och över minsta 

referensstorlek för bevarande (MRB) 

 Sändlista 

 


