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Svar på skrivelse angående förslag gällande tillfällig höjning av 

koncentrationsspärrar och regel om bifångst i räkfisket 

Ni har den 11 oktober 2021 inkommit med en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

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

under återstoden av 2021.   

De skäl ni framför är efterlevande av landningsskyldigheten och behovet av planering och 

framförhållning för fisket. Ni hänvisar även till infiskningen av kvoterna.   

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). 

Enligt kvotavräknad fångst är det tre fartyg som ligger nära eller börjar närma sig 

koncentrationsnivån när det gäller torsk i Skagerrak (dessa har vid dagens datum en rapporterad 

fångst på ca 21,8, 19,8 resp. 17,6 ton). När det gäller kolja ligger de som har högst infiskning cirka  

fem respektive 14 ton från koncentrationsnivån. Övriga har 30 ton eller mer kvar till 

koncentrationsnivån. När det gäller gråsej är det två tillståndshavare som börjar närma sig 

koncentrationsnivån men ännu har drygt två respektive fem ton kvar. Det rör sig i stort sett om 

samma fartyg som nått högst infiskning för de tre kvoterna, vilket innebär att det är ett fåtal fartyg 

som skulle gynnas av ökade koncentrationsnivåer. När det gäller den totala infiskningen av 

kvoterna ligger denna vid dagens datum på 79% för torsk i Skagerrak, 62% för gråsej och 42% för 

kolja.  
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En tillfällig höjning av en koncentrationsnivå 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. Koncentrationsnivåerna har inte heller som syfte att fungera som ett 

instrument för att justera infiskningstakten. Samtidigt görs löpande översyn av förutsättningarna i 

det demersala systemet utifrån fiskeriförvaltningens samtliga mål.  

Med hänvisning till vad som beskrivits ovan kommer HaV i nuläget inte att tillfälligt ändra 

koncentrationsgränserna.  

När det gäller regeln om bifångst i räkfisket är det som ni känner till en allmän regel i EU:s tekniska 

förordning ((EU) nr 2019/1241). Regeln innebär att vid fiske med andra maskstorlekar än 

referensmaskstorleken på 120 mm (eller 90 mm +  Seltra i Skagerrak och Kattegatt) så får fångster 

av torsk, kolja och gråsej inte överstiga 20 procent av den totala fångsten.  

Det finns vissa möjligheter att göra ändringar till den tekniska förordningen genom regionalisering. 

Förutsättningar för detta framgår i förordningens artiklar, se särskilt artikel 15 och 16 vad gäller 

villkor för förslag samt behov av vetenskapligt underlag. Den regionala gruppen för 

Nordsjöområdet, Scheveningengruppen, har lämnat in gemensamma rekommendationer gällande 

den tekniska förordningen. Vid det fall ni önskar att gruppen även överväger en gemensam 

rekommendation angående ändring av regler för räkfisket kan detta till exempel framföras genom 

NSAC vid de månatliga tekniska Scheveningenmötena där NSAC deltar del av mötet. 

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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