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Svar på skrivelse angående förlag till tillfällig höjning av 

koncentrationsgränsen för torsk i Skagerrak  

Ni har den 27 augusti 2021 inkommit med en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med 

önskemål om att koncentrationsgränsen för torsk i Skagerrak tillfälligt, under 2021, ska höjas från 8% 

till 15%.  

I skrivelsen framför ni att förekomsten av torsk är större än vad undersökningar visat och att anledningen 

till den låga infiskningen är att det finns färre fiskfiskare kvar i flottan då de flesta riktar sitt fiske efter 

nordhavsräka och havskräfta. Ni framför vidare att de kvarvarande fiskfiskarna nu slår i taket för 

koncentrationsgränsen och föreslår därför en tillfällig koncentrationsgräns om 15 % vad gäller torsk i 

Skagerrak för 2021. Ni framför vidare att ni inte ser något hinder att HaV ålägger torskfiskarna i 

Skagerrak att medta personal från SLU Aqua i det fortsatta fisket.  

Enligt 10 kap. 13 § i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd 

för yrkesmässigt fiske i havet, får en fiskelicensinnehavares innehav av årliga demersala 

fiskemöjligheter för torsk i Skagerrak högst motsvara 8% av den del av den nationella fiskekvoten som 

görs tillgänglig för fiske genom demersala årliga kvoter. Av samma paragraf framgår att om det finns 

särskilda skäl kan HaV i ett särskilt beslut för en begränsad period fastställa andra procentsatser. Vid 

dagens datum motsvarar 8% av den nationellt fördelade fiskekvoten för torsk 22 700 kg. 

På fartygsnivå har inget fartyg vid dagens datum (15 september 2021) rapporterat mer än 15 ton, vilket 

alltså är en bit under koncentrationsnivån på 22,7 ton.  

En tillfällig höjning av koncentrationsnivån kan tänkas vara motiverad om det till exempel gynnar en 

större grupp av aktiva fartyg och det föreligger särskilda skäl, men bör inte användas för att anpassas 

efter ett fåtal fartyg.  

Med hänvisning till vad som beskrivits ovan kommer HaV i nuläget inte att föreslå några ändringar i 

regelverket enligt ert önskemål. Vi kommer dock att fortsatt att följa infiskningen av kvoten. 

Beslut om denna skrivelse har fattats av avdelningschefen Mats Svensson efter föredragning av 

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

Persson och utredaren Qamer Chaudhry.   
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