
Ansök om krisstöd till yrkesfisket 
 
Vi vill informera dig som yrkesfiskare om möjligheten att söka ekonomiskt stöd. 

Här nedan beskriver vi hur du söker stödet och hur mycket pengar du skulle 

kunna få. 
 

Vad är kraven för att få krisstöd? 

För att kunna få ta del av stödet ska du ha yrkesfiskelicens och ha landat fisk eller 

vattenlevande blöt- och kräftdjur som tas i land i svenska hamnar från och med den 24 

februari 2022.  

Hur söker du stödet? 

Du ansöker om stödet i Länsstyrelsens e-tjänst. E-tjänsten är öppen från den 15 augusti till 

den 28 oktober 2022. Du har rätt att ansöka om stöd två gånger under ansökningsperioden. 
För de företag som tidigt i ansökningsperioden kommer upp i maxbeloppet på 35 000 euro 

räcker det att söka stöd en gång. 

Skicka med följande handlingar: 

• Kvitto, faktura, avräkningsnota eller annat underlag för försäljning av landad fångst i 

svenska hamnar från och med den 24 februari 2022. 

• Loggbok – om du har en båt över 18 meter. 

Om du söker för någon annans räkning behöver du skicka med fullmakt. Hör av dig till 

Länsstyrelsen om du behöver ett förslag på utformning av fullmakt. 

 

Hur mycket får du i krisstöd? 

Länsstyrelsen kommer att beräkna stödet utifrån omsättningen på landad fångst i Sverige. Om 

du fiskar till havs beror stödet också på storleken på båten och om redskapen är aktiva eller 

passiva. 

Fiskar du i insjö är det endast värdet på fångsten som avgör stödets storlek och då är stödet 

6.5 procent av omsättningen av den landade fångsten. 

Det sammanlagda stödet som får lämnas till ett företag får inte överstiga ett belopp 

motsvarande 35 000 euro.  

 

 

 

 



Längd i meter Redskapssegment Stöd i procent av värdet på landad fångst 

>17,99  aktiva 10,1 

12–17,99  aktiva 7,7 

00–11,99  aktiva 7,6 

>12  passiva 6,7 

10–12  passiva 6,0 

00–9,99 passiva 6,9 

 

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.  

Krisstöd till yrkesfisket | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland om du har frågor: 

E-post krisstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-224 42 00 vardagar mellan 9-12 och 13-15 
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