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Svar på skrivelse angående förslag gällande koncentrationsspärrarna i 

det demersala systemet 

Ni har den 28 februari 2022 inkommit med en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

med önskemål om att koncentrationsspärrarna för torsk i Skagerrak, gråsej och kolja höjs.   

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

tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet framgår vad en fiskelicensinnehavares innehav av årliga 

demersala fiskemöjligheter för olika kvoter högst får motsvara 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. Koncentrationsgränserna är för torsk i Skagerrak 8 % (motsvarande 22 700 

kg), för gråsej (Nordsjön (Joint), Skagerrak, Kattegatt) 9 % (motsvarande 32 110 kg) och för kolja 

(Skagerrak/Kattegatt) 15 % (motsvarande 40 774 kg). 

Ni framför bland annat den ansträngda ekonomiska situationen, förra årets kvotnyttjande och 

möjliggörande av ett högre nyttjande av kvoterna som skäl för att höja koncentrationsnivåerna. 

Kvoten för torsk i Skagerrak har minskat kraftigt senare år vilket inneburit minskade fiskemöjligheter 

av torsk i Skagerrak för samtliga yrkesfiskare med individuell tilldelning av kvoten. Även kvoten för 

gråsej har uppvisat en nedåtgående trend, medan kvoten för kolja inte uppvisar en liknande trend. 

Kvotminskningarna för torsk och gråsej har, förutom minskade individuella tilldelningar, även 

inneburit lägre koncentrationsnivåer i kvantitet (då dessa är procentuella). Samtidigt är det få fartyg, 

3-4 stycken, som kan tänkas komma nära dessa nivåer under året (givet att fisket bedrivs på 

motsvarande sätt som föregående år).  

Vi har förståelse för att sänkningarna av kvoterna, och därmed också koncentrationsnivåerna mätt 

i kvantitet, är särskilt kännbara för de få fartyg som bedriver riktat ”fiskfiske” i Skagerrak, inte minst 

i kombination med ökade priser på bland annat bränsle.  
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Vad gäller torsk i Skagerrak konstaterar HaV att en höjning av koncentrationsnivån inte är lämplig. 

Nyttjandegraden var hög förra året, samtidigt som SLU uppskattar utkasten till 95 ton.  Kvoterna 

för gråsej och kolja har ett lägre nyttjande. HaV bedömer dock att en ökning av koncentrations-

nivåerna för gråsej och kolja riskerar att medföra ökade fångster av torsk, eftersom fiskarterna 

fångas i samma redskap. Havs- och vattenmyndighetens bedömning är att de skäl som ni framfört 

inte är sådana att undantag från regelverket om höjda koncentrationsgränser kan göras utifrån era 

önskemål eller att nya koncentrationsgränser fastställs. 

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

utredaren Qamer Chaudhry. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit 

enhetschefen Patrik Persson och utredaren Karin Kataria.   
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