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Svar på skrivelse gällande infiskningskrav i NEZ 

Ni inkom den 31 januari 2023 med en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) där ni 

framför önskemål om att HaV under 2023 ska upphäva infiskningskrav vad gäller 

”kvoter/tilldelningar” i NEZ (norsk ekonomisk zon) i Nordsjön. Ni hänvisar bland annat till att avtal 

mellan EU och Norge om fisket i norsk zon ännu inte är klara vilket innebär att svenska fiskare 

inte har tillträde till norska vatten.  

Enligt 3 kap. 7a. § i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och 

tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet får HaV bevilja ett förnyat fisketillstånd om 

fiskelicensinnehavaren rapporterat en landad fångst av fördelade arter om minst 1 000 kg vid 

fiske med torskfångande redskap fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön, med stöd av 

fisketillstånd enligt 6 kap. 1 § och 4 kap. 1 §. Enligt samma paragraf får HaV bevilja ett förnyat 

tillstånd om fiskelicensinnehavaren rapporterat en landad fångst om minst 1 000 kg vid fiske efter 

nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön, med stöd av fisketillstånd enligt 8 kap. 3 § och 4 

kap. 1 §. Rapporteringen ska avse fiske under perioden 1 januari – 30 november kalenderåret 

före den förvaltningsperiod som det förnyade tillståndet avser. Enligt 13 kap. 1 § i samma 

föreskrift kan HaV medge undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl.  

Mot bakgrund av att förhandlingarna mellan EU och Norge om fisket i norsk zon ännu inte är 

klara, vilket bland annat innebär att svenska fiskare ännu inte har tillträde till norska vatten, 

bedömer Havs- och vattenmyndigheten att det finns särskilda skäl att för fiskeåret 2023 göra 

undantag från bestämmelserna om infiskningskrav i norsk ekonomisk zon för de demersala 

fisketillstånden i Nordsjön norsk ekonomisk zon (nordhavsräka och fisk i Nordsjön NEZ). 

Undantaget baserat på särskilda skäl gäller år 2023, framöver gäller infiskningskraven som 

vanligt.  

Detta innebär att infiskningskraven på 1 000 kg för fiske efter nordhavsräka i NEZ och 1 000 kg 

för fiske med torskfångande redskap i NEZ inte gäller för år 2023. De tillståndshavare som under 

år 2023 haft ett fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i NEZ och/eller för torskfångande 

redskap i NEZ samt en aktiv fiskelicens beviljas automatiskt nya fisketillstånd för år 2024. HaV 

kommer inom kort att informera om detta i ett Fiskenytt i samband med den individuella 

fördelningen av demersala fiskemöjligheter. 
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Beslut om denna skrivelse har fattats av enhetschefen Patrik Persson efter föredragning av 

utredaren Karin Kataria. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit utredaren 

Qamer Chaudhry.  
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