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Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske med garn 

och trål 

Förslag till ändringar gällande krav på selektiva paneler i trål med mask-

storlek 90-119 mm i Kattegatt, begränsningar för maskstorlekar i garn i 

Kattegatt och Öresund samt uppdelning av kvoten för äkta tunga mellan 

redskapsgrupper.  

Hantering 

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det 
nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning. 
Förslaget gäller ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om 
resurstillträde och kontroll på fiskets område samt Fiskeriverkets 
föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 
gällande: 
 
1) Krav på selektiva paneler i trål med maskstorlek 90-119 mm i Kattegatt  
2) Begränsningar för maskstorlekar i garn vid yrkesmässigt fiske i Kattegatt 
och Öresund  
3) Uppdelning av kvoten för äkta tunga mellan redskapsgrupper  
 
Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 6 

december. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2016.  

 

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

havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer 

i e-postmeddelandets ärendemening. 

 

Eventuella frågor gällande punkten 1 kan ställas till Karin Linderholm 

(telefonnummer: 010–6986232, e-post: 

karin.linderholm@havochvatten.se), gällande punkten 2 till Martin 

Rydgren (telefonnummer: 010–6986250, e-post: 

martin.rydgren@havochvatten.se) och gällande punkten 3 till Karin Kataria 

(telefonnummer: 010–6986185, e-post: karin.kataria@havochvatten.se).    
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Denna remiss har beslutats av enhetschefen Inger Dahlgren efter 

föredragning av utredaren Karin Kataria. I den slutliga handläggningen av 

ärendet har även deltagit verksjuristen Maria Boshnakova samt utredarna 

Qamer Chaudhry, Marie Ingerup, Karin Linderholm och Martin Rydgren. 

 
 

 
Inger Dahlgren  
 

 
 Karin Kataria 
  

 

 

 

Bilaga 1. Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvens-

utredning vid regelgivning. 

Bilaga 2. Sändlista.  
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Bakgrund  

Landningsskyldighetens införande för demersala arter i Västerhavet 

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

samma fiskeripolitiken i kraft (förordning (EU) nr 1380/2013). Ett av de 

viktigaste inslagen i den reviderade förordningen 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 kvotavräknas. Även fisk och skaldjur under minsta 

referensstorlek för bevarande (MRB)1 ska landas och kvotavräknas.  

Landningsskyldigheten införs stegvis i det demersala fisket i Västerhavet 

(Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt) från och med den 1 januari 2016 fram 

till 2019. Från och med den 1 januari 2019 gäller landningsskyldighet för 

alla fångster av kvoterade arter.  

En så kallad utkastplan för vissa demersala fiskerier i Nordsjön och i 

Unionens vatten i ICES område IIa (Norska havet) har tagits fram av 

medlemsstaterna runt Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön och beslutades av 

EU-kommissionen den 22 oktober 2015 (”utkastplanen”).2 Utkastplanen 

anger hur olika fiskerier i det demersala fisket i Västerhavet ska fasas in i 

landningsskyldigheten. Fiskerier definieras efter redskap vilket innebär att 

en art kan omfattas av landningsskyldighet i ett redskap men inte i ett 

annat under infasningsperioden. Under 2016 kommer kolja, havskräfta, 

nordhavsräka, rödspotta, kummel, äkta tunga och gråsej att omfattas av 

landningsskyldighet i vissa redskap.   

Omfattningen av landningsskyldighet för äkta tunga 2016  

Under det första året av landningsskyldighetens infasning i Västerhavet 

kommer särskilt fisket efter äkta tunga innebära ett behov av vissa 

förändringar i förvaltningen. Detta beror på att kvoten för äkta tunga är 

betydligt mindre än tidigare uppskattade fångster och att kvoten förväntas 

minska ytterligare 2016, samtidigt som arten kommer omfattas av 

landningsskyldighet för vissa redskap under 2016.   

 

                                                           
1 Tidigare kallat minsta landningsstorlek. 
2 Länk till utkastplanen (Kommissionens delegerade förordning) för vissa 
demersala fiskerier i Nordsjön och i Unionens vatten i ICES område IIa: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards/doc/c-2015-7145_en.pdf 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards/doc/c-2015-7145_en.pdf
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Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar (i sitt råd från 

25 augusti 20153) att fångsterna av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och 

Östersjön inte ska överstiga 93 ton under 2016, vilket är lite mer än en 

halvering jämfört med 2015. Enligt ICES har den äkta tungans lekbiomassa 

minskat sedan 2006 samtidigt som fiskeridödligheten ligger över den nivå 

som motsvarar maximal hållbar avkastning. Den slutgiltiga kvoten för äkta 

tunga 2016 i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, samt Sveriges andel av 

denna, kommer fastställas i kvotförordningen (TAC-förordningen) för 

Västerhavet som förväntas beslutas den 15 december.  

En låg förväntad kvot i kombination med landningsskyldighetens infasning 

förväntas innebära att äkta tunga kommer utgöra en begränsande art4 

under 2016. Äkta tunga har främst fångats i garn men fås även som bifångst 

i ristfisket efter havskräfta och i trålfisket utan rist.  

I utkastplanen anges att äkta tunga omfattas av landningsskyldighet under 

2016 för fångster i garn, trål med maskstorlek mellan 70-89 mm (fiske efter 

havskräfta med artsorterande rist) samt i trål och snurrevad med 

maskstorlek mellan 90-99 mm (90-trål) utan selektiva paneler (SELTRA). 

90-trål utrustad med SELTRA-panel är undantagen från landnings-

skyldigheten under 2016. Dock gäller för 90-trål med SELTRA-panel ett 

förbud att kasta ut äkta tunga så länge som det finns en nationell kvot för 

arten (förbudet framgår av artikel 19 a i förordning (EG) nr 850/98, det så 

kallade ”high grading-förbudet”). 

I utkastplanen anges vissa undantag som medger begränsade utkast i vissa 

fall. Den här typen av undantag kallas i den gemensamma fiskeripolitiken 

för ”undantag av mindre betydelse” eller ”de minimis”5. Fångster som 

kastas med stöd av de minimis-undantag kommer inte räknas av från den 

svenska kvoten men de ska registreras i loggbok från 0 kg.  

                                                           
3 Länk till ICES fångstråd för äkta tunga 2016 i Skagerrak, Kattagatt och Östersjön 
(Version 2, 25 August 2015):  
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/sol-
kask.pdf 
4 Med begränsande art avses här en art (fiskslag) som fångas i flera olika redskap 
och för vilken den nationella kvoten riskerar att ta slut innan årets slut. 
5 Undantag av mindre betydelse ska i förslag (rekommendation) till EU-
kommissionen stödjas med vetenskapliga underlag och ska tillämpas i följande fall 
(grundförordningen nr 1380/2013, artikel 15.5 c):  

 i) När vetenskapliga belägg tyder på att ökad selektivitet är mycket svår att uppnå.  

ii) För att undvika oproportionella kostnader för hantering av oönskade fångster, 

för fiskeredskap där oönskade fångster per fiskeredskap inte utgör mer än en viss 

procentsats, som ska fastställas i en plan, av den totala årliga fångsten med detta 

redskap. 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/sol-kask.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/sol-kask.pdf


 5/16 

 

 

 

I utkastplanen finns ett undantag som, med en viss begränsning, medger 

utkast av äkta tunga och kolja i ristfisket efter havskräfta. Undantaget upp-

går, för äkta tunga och kolja tillsammans, till 2 % av Sveriges totala fångster 

av havskräfta, äkta tunga och kolja i kräftristen. Sett till tidigare års fångster 

av dessa arter bör detta täcka bifångster av äkta tunga i kräftristen. Fiske 

med garn i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt har medgivits ett de minimis-

undantag som uppgår till 3 % av de totala fångsterna av äkta tunga i garn-

fisket.6 Vid en total svensk fångst av äkta tunga i garn om 2 000 kg skulle 

undantaget motsvara 60 kg äkta tunga. 

Tabell: Omfattning av landningsskyldighet för äkta tunga under 2016 per 

redskapsgrupp. 

Segment 
Landningsskyldighet för äkta tunga 
2016  

Undantag/Begränsning av 
omfattning 

Garn Ja 
Upp till 3 % av Sveriges totala fångster 
av äkta tunga i garnfisket 

Trål 70-89 
mm Ja 

För äkta tunga och kolja gemensamt: 
Upp till 2 % av Sveriges totala fångster 
av havskräfta, äkta tunga och kolja i 
kräftristen  

Trål 90-99 
mm Ja   

Omfattas inte av landningsskyldighet för 
äkta tunga under 2016 om trålen är 
utrustad med en så kallad SELTRA-
panel.  

Trål >100 
mm Nej 

Trål 100-119 mm ska vara utrustad med 
en så kallad SELTRA-panel. Trål med 
maskstorlek större än 120 mm har inte 
krav på selekterande panel.  

Fångster av äkta tunga i garnfisket 

I garnfisket i Kattegatt har äkta tunga utgjort en av de mest betydelsefulla 

fångsterna. Stora kvantiteter av äkta tunga har fångats där tidigare i riktat 

fiske men det fås även i garnfiske som inte är specifikt riktat mot arten. I 

Skagerrak och i Östersjön har rapporterade fångster av äkta tunga varit 

mycket små, men fångster av äkta tunga i garn har förekommit i Öresund 

(ICES delområde 23).    

I Kattegatt fångas äkta tunga till stor utsträckning i de garn som även 

fångar andra fiskslag såsom rödspotta, slätvar och piggvar. Andelen äkta 

tunga i fångstsammansättningen beror på olika faktorer, bland annat 

garnets maskstorlek. Enligt rapporterade fångster i Kattegatt är andelen 

äkta tunga i fångsten relativt låg vid maskstorlekar under 100 mm och över 

150 mm. I Öresund har fångster av arten framförallt rapporterats i grim-

garn med en maskstorlek om 130 mm. 

                                                           
6 Undantaget gäller för äkta tunga i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt men 
motiveringen till undantaget har tagits fram med avseende på bifångster av liten 
äkta tunga i garnfiske i södra Nordsjön. Havs- och vattenmyndigheten ser inte 
motsvarande problematik i Skagerrak och Kattegatt, i synnerhet inte då det föreslås 
att en högre maskstorlek för garn införs.  
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Motivering 

1. Krav på selektiva paneler i trål med maskstorlek 90-119 mm i Kattegatt  

I utkastplanen för Västerhavet införs strängare redskapsregler för 

Skagerrak i förhållande till vad som gäller i dag enligt förordning (EU) nr 

850/98. Syftet med skärpningen är att öka selektiviteten vid trålfiske och 

minska oönskade bifångster. De redskapsregler som nu införs för Skagerrak 

i utkastplanen har sedan februari 2013 funnits i 3 kap. FIFS 2004:36. I 

nuvarande förslag föreslås att 3 kap. 12 d och 12 e §§ får en ny lydelse, för 

att undvika upprepning av direktverkande EU-rätt.  

Avsikten är att samma, strängare redskapsregler även ska införas för 

Kattegatt på EU-nivå. Då berörda medlemsstater ännu inte enats om vissa 

utestående frågor vad gäller redskapen i Kattegatt kommer en sådan EU-

reglering dock inte att införas från januari 2016. 

I avvaktan på en EU-reglering föreslår Havs- och vattenmyndigheten att 

redskapsregler motsvarande de som gäller för Skagerrak enligt utkast-

planen införs även för Kattegatt i fråga om trålfiske med större mask-

storlek än 90 mm. De föreslagna redskapsreglerna förväntas få en positiv 

inverkan på bestånden eftersom en ökad selektivitet i trålfisket i Kattegatt 

införs. Gemensamma regler i de angränsande områdena kommer också att 

underlätta för såväl fiskeverksamhet, kontroll som förvaltning, eftersom 

många fiskare bedriver fiske i både Skagerrak och Kattegatt och bestånden 

till övervägande del är gränsöverskridande. 

I utkastplanen görs undantag från landningsskyldigheten för äkta tunga 

under 2016 om trål med minsta maskstorlek om 90 mm är utrustad med 

vissa selektionspaneler. Krav på att använda SELTRA-panel införs genom 

de föreslagna föreskrifterna för fiske med trål i Kattegatt med maskstorlek 

större än 90 mm. Det innebär alltså att sådant fiske i Kattegatt inte kommer 

att omfattas av landningsskyldighet för äkta tunga under 2016. Dock gäller 

för 90-trål med SELTRA-panel ett förbud att kasta ut äkta tunga så länge 

som det finns en nationell kvot för arten (förbudet framgår av artikel 19 a i 

förordning (EG) nr 850/98, det så kallade ”high grading-förbudet”). 

2. Begränsningar för maskstorlekar i garn vid yrkesmässigt fiske i 

Kattegatt och Öresund  

I syfte att begränsa fångsterna av äkta tunga i garn och förhindra ett tidigt 

kvotstopp för arten under 2016 föreslår Havs- och vattenmyndigheten 

begränsningar gällande maskstorlekar inom garnfisket i Kattegatt och 

Öresund. Myndigheten bedömer att äkta tunga, med beaktande av ICES 

fångstråd från den 25 augusti 2015, kommer vara en begränsande art även 
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under kommande år. Regleringen av maskstorleken föreslås därför gälla 

tills vidare. De garnen med störst fångster av äkta tunga i Kattegatt, sett till 

kvantitet och/eller andel av fångsten, omfattar garn med maskstorlek i ett 

intervall mellan ungefär 100 och 150 mm. För garn med maskstorlek 160 

mm är andelen rapporterad äkta tunga relativt låg. I Öresund har fångster 

av arten främst rapporterats för grimgarn med en maskstorlek om 130 mm. 

I denna remiss föreslås därför att endast maskstorlekar under 90 mm samt 

från 160 mm ska vara tillåtna vid garnfiske i Kattegatt, samt att grimgarn 

med en maskstorlek som understiger 140 mm inte ska vara tillåtna i 

Öresund. Begränsningen av maskstorleken i Kattegatt ska dock endast gälla 

större djup än tre meter, eftersom en maskstorlek på 120 mm föreskrivs vid 

garnfiske på vatten med mindre djup än tre meter enligt 3 kap. 15 § femte 

stycket FIFS 2004:36. Yrkesmässigt garnfiske på vatten med mindre djup 

än tre meter regleras i 3 kap. 14 a § FIFS 2004:36 och i detta område får 

maximalt 180 meter garn användas. Havs- och vattenmyndigheten 

bedömer därför att det endast är fråga om begränsade fångster av äkta 

tunga i sådant fiske och att undantag därför kan göras från de nya kraven 

på maskstorlek.  

Det befintliga förslaget gäller endast yrkesfiskare eftersom det är yrkesfisket 

som berörs av kvotbegränsningen för äkta tunga samt landnings-

skyldigheten. Havs- och vattenmyndigheten har dock för avsikt att under 

2016 se över också fritidsfiskets möjligheter att fiska äkta tunga.   

3. Uppdelning av kvoten för äkta tunga mellan redskapsgrupper  

Äkta tunga fångas i garn men fås även som bifångst i ristfisket efter havs-

kräfta och i trålfisket. På grund av den förväntade låga kvoten av äkta tunga 

under 2016 är det sannolikt att trålfisket kommer hinna nyttja hela Sveriges 

kvot av arten tidigt under året, eventuellt redan innan garnfisket hinner 

komma igång. Ett tidigt fiskestopp efter äkta tunga kan få betydande 

konsekvenser för garnfisket eftersom det omfattas av landningsskyldighet 

för äkta tunga under 2016 samtidigt som arten fångas i flera av de garn som 

även fångar övriga fiskslag av betydelse. Ett fiskestopp skulle kunna inne-

bära att samtliga garn och maskstorlekar som kan tänkas fånga äkta tunga 

förbjuds.  

I syfte att möjliggöra för alla berörda redskapsgrupper att kunna nyttja 

kvoten för äkta tunga så föreslår Havs- och vattenmyndigheten att den 

fördelas mellan de tre redskapsgrupperna passiva redskap, trål och snurre-

vad samt trål med artsorterande rist. Passiva redskap, som är den enda 

redskapsgruppen där riktat fiske efter äkta tunga förekommit (inom garn-
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fisket), får den största tilldelningen. Denna redskapsgrupp föreslås få en 

tilldelning som uppgår till 50 % av kvoten för äkta tunga.   

Äkta tunga utgör en bifångst i trålfisket med maskstorlek över 90 mm. Även 

om fiskemönster kan påverka fångsterna av äkta tunga kan fångster av 

arten i trålfisket förmodligen inte undvikas. Redskapsgruppen trål och 

snurrevad föreslås därför få en tilldelning som uppgår till 30 procent av 

kvoten för äkta tunga.  

Trålfisket efter havskräfta med artsorterande rist har medgetts ett de 

minimis-undantag som möjliggör utkast av äkta tunga trots att redskaps-

gruppen omfattas av landningsskyldighet under 2016 (se ovan). Denna 

redskapsgrupp föreslås därför få en tilldelning som uppgår till 20 procent 

av kvoten för äkta tunga. Havs- och vattenmyndigheten vill i detta samman-

hang understryka att det är mycket viktigt att utkast av äkta tunga med stöd 

av de minimis-undantaget registreras fullt ut.  

Sammanfattningsvis föreslås att Sveriges kvot för äkta tunga fördelas 

mellan redskapsgrupperna enligt följande: 50 procent till passiva redskap, 

30 procent till trål och snurrevad samt 20 procent till trålfisket efter havs-

kräfta med artsorterande rist. 

Havs- och vattenmyndigheten kommer alltjämt att ha möjlighet att besluta 

om en omfördelning mellan redskapsgrupperna om det kommer krävas.  

Havs- och vattenmyndighetens föreslagna föreskrifts-

ändringar 

Bemyndigande 

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket 

och fiskerinäringen föreskriver Havs- och vattenmyndigheten i fråga om 

Fiskeriverkets föreskrifter FIFS 2004:25 om resurstillträde och kontroll på 

fiskets område att 14 kap. 8 § FIFS ska ha följande lydelse.    

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket 

och fiskerinäringen föreskriver Havs- och vattenmyndigheten i fråga om 

Fiskeriverkets föreskrifter FIFS 2004:36 

dels att 3 kap. 12 d–12 f §§ samt bilaga 9 ska ha följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 12 g § och 

15 a §, av följande lydelse.  
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14 kap. FIFS 2004:25 

8 § 

I bestämmelsen införs en fördelning av den nationella kvoten för äkta tunga 

i Skagerrak, Kattegatt och ICES delområden 22-24. Kvoten fördelas på de 

redskap som bedriver riktat fiske efter äkta tunga samt de redskap som får 

äkta tunga som bifångst. Se mer om bestämmelsen ovan. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

De för svenskt fiske tillgängliga 
fångstmängderna av torsk och 
havskräfta i Skagerrak och Kattegatt 
ska fördelas enligt följande. 
1. Torsk i Skagerrak: 75 procent för 
fiske med trål och snurrevad och  
25 procent för fiske med övriga 
redskap. 
2. Havskräfta i Skagerrak/Kattegatt: 
50 procent för fiske med trål som är 
försedd med artsorterande rist, 25 
procent för fiske med trål utan rist 
och 25 procent för fiske med bur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havs- och vattenmyndigheten kan 
besluta om en omfördelning mellan 
redskapsgrupperna. 

De för svenskt fiske tillgängliga 
fångstmängderna av torsk och 
havskräfta i Skagerrak och Kattegatt 
samt av äkta tunga i Skagerrak, 
Kattegatt och ICES delområden 22-
24 ska fördelas enligt följande. 
1. Torsk i Skagerrak: 75 procent för 
fiske med trål och snurrevad och  
25 procent för fiske med övriga 
redskap. 
2. Havskräfta i Skagerrak/Kattegatt: 
50 procent för fiske med trål som är 
försedd med artsorterande rist, 25 
procent för fiske med trål utan rist 
och 25 procent för fiske med bur. 
3. Äkta tunga i Skagerrak, 
Kattegatt och ICES delområden 22-
24: 50 procent för fiske med 
passiva redskap, 30 procent för 
fiske med trål utan rist och 
snurrevad och 20 procent för fiske 
med trål som är försedd med 
artsorterande rist.   
 
Havs- och vattenmyndigheten kan 
besluta om en omfördelning mellan 
redskapsgrupperna.  
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3 kap. FIFS 2004:36 

12 d § 

Nuvarande lydelse av bestämmelsen tas bort eftersom regleringen för 

Skagerrak numera framgår av artikel 5.3.c i utkastplanen. För att underlätta 

rättstillämpningen införs i paragrafen istället en upplysning om vilka regler 

som gäller vid trålfiske efter nordhavsräka utanför trålgränsen i Kattegatt 

och Skagerrak. I 3 kap. 12 § FIFS 2004:36 regleras krav på rist i både 

Skagerrak och Kattegatt innanför trålgränsen. Bestämmelsen innehåller fler 

krav än vad som framgår av utkastplanen och ändras därför inte vad gäller 

Skagerrak.  

Något krav på rist vid fiske efter nordhavsräka utanför trålgränsen i 

Kattegatt införs i dagsläget inte.    

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Vid trålfiske efter nordhavsräka 

utanför trålgränsen i Skagerrak ska 

förlängningsstycke och lyft i trålen 

ha en maskstorlek om minst 35 

millimeter och en artsorterande rist 

enligt de specifikationer som anges i 

bilaga 9. 

Bestämmelser om trålfiske efter 

nordhavsräka med en maskstorlek 

om minst 32 millimeter och högst 

69 millimeter utanför trålgränsen i 

Kattegatt finns i bilaga IV i rådets 

förordning (EG) nr 850/98 av den 

30 mars 1998 för bevarande av 

fiskeresurserna genom tekniska 

åtgärder för skydd av unga 

exemplar av marina organismer.   

Bestämmelser om trålfiske efter 

nordhavsräka med en maskstorlek 

om minst 32 millimeter och högst 

69 millimeter utanför trålgränsen i 

Skagerrak finns i bilaga IV i rådets 

förordning (EG) nr 850/98 samt i 

artikel 5.3.c i kommissionens 

delegerade förordning (EU) 

XX/2015 av den 22 oktober 2015 

om upprättande av en utkastplan 

för vissa demersala fisken i 

Nordsjön samt i EU:s fiskevatten 

inom ICES-delområde IIa.  
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12 e § 

Paragrafen ersätter nuvarande 12 e §, som innehåller ett krav på art-

sorterande rist vid trålfiske efter havskräfta med maskstorlek 70-89 mm 

utanför trålgränsen i Skagerrak. Den nuvarande regleringen behöver inte 

längre finnas i föreskrifterna eftersom den framgår av artikel 5.3.a i utkast-

planen. För att underlätta rättstillämpningen införs istället en upplysnings-

bestämmelse om vilka regler som gäller vid trålfiske efter havskräfta med 

en maskstorlek om 70-89 mm i Skagerrak och Kattegatt.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Vid trålfiske efter havskräfta 

utanför trålgränsen i Skagerrak ska 

förlängningsstycket och lyftet i 

trålen bestå av fyrkantsmaska om 

minst 70 millimeter maskstorlek. 

Den sammanlagda längden på lyft 

och förlängningsstycke ska vara 

minst 8 meter. Trålen ska ha en 

artsorterande rist enligt de 

specifikationer som framgår i bilaga 

9. 

Bestämmelser om trålfiske efter 

havskräfta med en maskstorlek om 

minst 70 millimeter och högst 89 

millimeter i  

1. Skagerrak finns i bilaga IV samt 

bilaga XIVa i rådets förordning 

(EG) nr 850/98 samt i artikel 5 i 

kommissionens delegerade 

förordning (EU) XX/2015.   

2. Kattegatt finns i bilaga IV samt 

bilaga XIVa i rådets förordning 

(EG) nr 850/98. 
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12 f § 

Bestämmelsen innehåller krav på att trålen ska ha en maskstorlek om minst 

120 mm eller 90 mm tillsammans med SELTRA-panel. Paragrafens första 

stycke har ändrats på så sätt att regleringen endast avser Kattegatt. Den 

tidigare lydelsen som avsåg Skagerrak behöver inte längre finnas i 

föreskriften eftersom regleringen numera framgår av artikel 5.1 och artikel 

5.2.a-b i utkastplanen. Paragrafens första stycke föreslås istället avse 

trålfiske i Kattegatt. Utkastplanens krav i Skagerrak på 120 mm mask-

storlek eller 90 mm tillsammans med SELTRA-panel införs härigenom 

även i Kattegatt. Se mer om bestämmelsen ovan. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Vid trålfiske efter fisk eller vid 

trålfiske efter fisk och havskräfta, 

med undantag av pelagiska arter, 

utanför trålgränsen i Skagerrak ska 

trålen 

1. ha en maskstorlek om minst 120 

millimeter i lyftet och förlängnings-

stycket, och den sammanlagda 

längden ska vara minst 8 meter, 

eller 

2. ha en maskstorlek om minst 90 

millimeter i lyftet och 

förlängningsstycket tillsammans 

med en panel bestående av minst 

140 millimeter fyrkantsmaska eller 

270 millimeter diagonalmaska. 

Panelen ska vara minst 3 meter lång 

och placeras högst 4 meter från 

slutet av trålen. Panelen ska ha 

samma bredd som överstycket på 

trålen och vara fäst mellan 

sömmarna. Om diagonalmaska 

används i panelen i en 

fyrpanelspåse ska denna monteras 

med tre 90 millimetersmaskor till 

en 270 millimetersmaska. 

Vid trålfiske efter fisk eller vid 

trålfiske efter fisk och havskräfta, 

med undantag av pelagiska arter, 

utanför trålgränsen i Kattegatt ska 

trålen  

1. ha en maskstorlek om minst 120 

millimeter i lyftet och förlängnings-

stycket, och den sammanlagda 

längden ska vara minst 8 meter, 

eller 

 2. ha en maskstorlek om minst 90 

millimeter i lyftet och 

förlängningsstycket tillsammans 

med en panel bestående av minst 

140 millimeter fyrkantsmaska eller 

270 millimeter diagonalmaska. 

Panelen ska vara minst 3 meter lång 

och placeras högst 4 meter från 

slutet av trålen. Panelen ska ha 

samma bredd som överstycket på 

trålen och vara fäst mellan 

sömmarna. Om diagonalmaska 

används i panelen i en 

fyrpanelspåse ska denna monteras 

med tre 90 millimetersmaskor till 

en 270 millimetersmaska. 
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12 g § 

Paragrafen är ny och ger möjlighet att kombinera en trål med 90 mm 

maskstorlek och en artsorterande rist vid trålfiske i Kattegatt. Regleringen 

motsvarar den möjlighet som ges i Skagerrak i artikel 5.2.c i utkastplanen. 

Samma möjligheter bör gälla i Kattegatt eftersom det ger möjlighet till ökad 

selektivitet vid fiske efter havskräfta. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Vid trålfiske i Kattegatt efter 

havskräfta med en maskstorlek om 

minst 90 millimeter i lyftet och 

förlängningsstycket får trålen ha 

en artsorterande rist enligt de 

specifikationer som anges i bilaga 

9. 
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15 a § 

Paragrafen är ny och reglerar tillåten maskstorlek för yrkesmässigt fiske 

med garn (termen ”nät” används för att följa befintlig terminologi i före-

skrifterna) och grimgarn i Kattegatt och Öresund. Vad gäller Kattegatt har 

ett undantag gjorts för fiske med garn på vattenområden med mindre djup 

än tre meter. Undantaget beror på att det enligt 3 kap. 15 § femte stycket 

FIFS 2004:36 krävs nät med en maskstorlek om 120 mm för att fiska på 

dessa vattenområden. Eftersom den föreslagna regleringen endast gäller 

yrkesmässigt fiske och även innehåller ett undantag föreslås att den införs i 

en egen paragraf för ökad tydlighet. Se mer om bestämmelsen ovan. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Vid yrkesmässigt fiske med nät 

inom vattenområde med större 

djup än tre meter i Kattegatt får 

inte användas nät med maskstorlek 

som överstiger 90 millimeter eller 

nät med maskstorlek mindre än 

160 millimeter. 

Vid yrkesmässigt fiske med 

grimgarn i Östersjöns delområde 

23 får inte användas grimgarn 

med maskstorlek mindre än 140 

millimeter. 
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Bilaga 9 

Första stycket i bilaga 9 ändras på så sätt att bilagans tillämpningsområde 

sammanfaller med de materiella ändringarna. Sista stycket har tagits bort 

eftersom regleringen numera framgår av artikel 5.3.c och artikel 4 i utkast-

planen. Slutligen ändras den svenska beteckningen på Pandalus från djup-

havsräka till nordhavsräka.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Bilaga 9 

ARTSORTERANDE RIST 

Artsorterande rist i trål avsedd för 

fiske innanför trålgränsen i 

Skagerrak och Kattegatt och utanför 

trålgränsen i Skagerrak efter 

djuphavsräka (Pandalus) eller 

havskräfta ska vara utformad och 

monterad enligt följande 

specifikationer. 

1. Vid fiske efter djuphavsräka får 

ristens spaltavstånd inte överstiga 

19 millimeter. 

2. Vid fiske efter havskräfta får 

ristens spaltavstånd inte överstiga 

35 millimeter. 

Gemensamt gäller att risten ska 

vara monterad snedställd i trålen – 

uppåt bakåt - så att samtliga sidor i 

risten är fastsatta i trålen. 

I trålens överpanel ska finnas ett 

oblockerat fiskutsläpp i omedelbar 

anslutning till ristens överkant för 

att leda bort utsorterad fisk från 

trålen. Fiskutsläppets öppning ska i 

bakkanten vara av samma bredd 

som ristens bredd och vara utskuren 

till en spets framåt utefter 

maskstolpar från båda sidor av 

risten. 

Vid trålfiske efter djuphavsräka 

Bilaga 9  

ARTSORTERANDE RIST 

Artsorterande rist i trål avsedd för 

fiske innanför trålgränsen i 

Skagerrak och Kattegatt efter 

nordhavsräka (Pandalus) eller 

avsedd för fiske efter havskräfta i 

Kattegatt ska vara utformad och 

monterad enligt följande 

specifikationer. 

1. Vid fiske efter nordhavsräka får 

ristens spaltavstånd inte överstiga 

19 millimeter. 

2. Vid fiske efter havskräfta får 

ristens spaltavstånd inte överstiga 

35 millimeter. 

Gemensamt gäller att risten ska 

vara monterad snedställd i trålen – 

uppåt bakåt - så att samtliga sidor i 

risten är fastsatta i trålen. 

I trålens överpanel ska finnas ett 

oblockerat fiskutsläpp i omedelbar 

anslutning till ristens överkant för 

att leda bort utsorterad fisk från 

trålen. Fiskutsläppets öppning ska i 

bakkanten vara av samma bredd 

som ristens bredd och vara utskuren 

till en spets framåt utefter 

maskstolpar från båda sidor av 

risten. 
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utanför trålgränsen i Skagerrak, får 

som alternativ till fiskutsläppet i 

trålens överpanel, den övre delen av 

risten utgöra fiskutsläpp. Sådant 

fiskutsläpp får vara 23-30 

centimeter högt. Oavsett vilket av 

fiskutsläppen som väljs får, vid 

denna typ av fiske, vid fiskutsläppet 

monteras en fångstanordning för 

fisk. Denna fångstanordning ska 

vara minst 3 meter lång och minst 

lika bred som risten och bestå av 

fyrkantsmaska om minst 120 

millimeter maskstorlek. 

 


