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Fisketillståndsenheten 

Mottagare: 

Sveriges Fiskares PO 

Svar på skrivelse angående förslag gällande räkfisket 

Ni har den 8 mars 2022 inkommit med en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med 

önskemål gällande räkfisket. Ni önskar att begränsningen som finns mellan de två 

ransonsklasserna inom räkfisket automatiskt tas bort den 1 oktober varje år samt att 

koncentrationsgränserna för respektive ransonsklass ökas med 2 %.  

Av 10 kap. 14 § i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och 

tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet framgår det att myndigheten kan ta bort begränsningen för 

överlåtelser mellan ransonsklasserna som finns för resten av året tidigast den 1 september varje 

år. Detta förutsätter emellertid att det totala kvotnyttjandet i en av ransonsklasserna är högt 

samtidigt som det är lågt i det andra.  

Av 10 kap. 13 § i ovannämnda föreskrift framkommer det att koncentrationsgränsen för de två 

ransonsklasserna är 8 respektive 4 %. Om det finns särskilda skäl kan Havs- och 

vattenmyndigheten i ett särskilt beslut för en begränsad period fastställa andra procentsatser. 

Saknas begränsningar för hur överlåtelser får ske skulle detta kunna leda till att en viss andel av 

fartygen i ransonsklass A-C skulle få nya ägare och tillståndshavare och att fiskemöjligheter av 

nordhavsräka skulle överföras till fartyg inom ransonsklass D-E, vilket också skulle också påverka 

ägarkoncentrationen. För att undvika detta bedömer HaV att det inte är aktuellt att redan på förhand 

ha ett fastställt datum för när begränsningen i överlåtelser tas bort. Det är därmed heller inte aktuellt 

att höja koncentrationsgränser för någon ransonsklass i enlighet med det som framkommer i er 

skrivelse. 

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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