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Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och
kontroll på fiskets område
1 kap. Inledande bestämmelser
Tillämpningsområde

1§
[501] Dessa föreskrifter avser frågor om fiskevård och fiskets bedrivande samt sådan
uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll som avses i
– 2 kap. 7 § och 20 § första stycket samt 5 kap. 1–7 §§ förordningen om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen (Särskilda trafikförfattningar m.m. [5808], [5821]
och [5841–5857]),
– 3–9 §§ [453–459] lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken,
– kommissionens förordning (EEG) nr 954/87 av den 1 april 1987 om
stickprovskontroller för att fastställa andelen målarter i procent av fångsten när fisket
bedrivs med finmaskiga nätredskap,
– kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april 1999 om att i enlighet
med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 föreskriva en anmälningsfrist
för de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och
Kattegatt,
– rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda
tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd,
– rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande
av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93,
(EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna
(EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,
– rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till
fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten
och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av
förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av
förordning (EG) nr 3317/941,
– rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande
av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och
om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004,
– rådets förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa
fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i
förordning (EG) nr 1342/2008,
– kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober 2009 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av
ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske,
– rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av
ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr
847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005,
(EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,
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– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15
december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som
omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i
Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999,
– kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av
ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11
december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets
förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut
2004/585/EG,
– rådets förordning (EU) 2016/72 av den 22 januari 2016 om fastställande för år
2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i
unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av
förordning (EU) 2015/104 (den årliga kvotförordningen för Västerhavet),
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016
om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill
i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning
(EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007, och
– rådets förordning (EU) 2016/1903 av den 28 oktober 2016 om fastställande för
2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön
och om ändring av förordning (EU) 2016/72 (den årliga kvotförordningen för
Östersjön).
– rådets förordning (EU) 2017/127 av den 20 januari 2017 om fastställande för år
2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i
unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (den årliga
kvotförordningen för Västerhavet).
Föreskrifterna gäller som komplettering till och för verkställighet av EU:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. HVMFS 2017:3.
Definitioner

2§
[502] I dessa föreskrifter avses med
1. den årliga kvotförordningen för Västerhavet, rådets årliga förordning (EU) om
fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i
unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, i den version som anges i
1 §,
2. den årliga kvotförordningen för Östersjön, rådets årliga förordning (EU) om
fastställande av fiskemöjligheter för vissa fiskebestånd och grupper av fiskbestånd i
Östersjön i den version som anges i 1 §,
3. fiskeloggbok: loggbok där fiskare med fiskelicens ska lämna uppgifter om fiske
i havet enligt 6 kap. 1 §,
4. kustfiskejournal: journal där fiskare med personlig fiskelicens och andra
rapporteringsskyldiga ska lämna uppgifter om fiske i havet när skyldighet inte
föreligger att föra fiskeloggbok,
5. fiskeansträngning: varje enskild fiskeinsats såsom exempelvis ett tråldrag eller
ett kast med not eller vad,
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6. effektiv fisketid: tid, avrundad till hela timmar, då redskapet varit i vattnet för
fiske,
7. landnings-/omlastningsdeklaration: deklaration som avses i artiklarna 21-24 i
förordning (EG) nr 1224/2009,
8. avräkningsnota: dokument som enligt artikel 62 i förordning (EG) nr 1224/2009
och enligt bestämmelserna i 11 kap. 1 § i dessa föreskrifter ska avlämnas vid första
försäljningen av fisk,
9. deklaration om övertagande: dokument som avses i artikel 66 i förordning (EG)
nr 1224/2009,
10. transportdokument: dokument som avses i artikel 68.1 i förordning (EG) nr
1224/2009,
11. tredje land: stat som inte är medlem i EU,
12. Skagerrak, Kattegatt och Östersjön: havsområden som avgränsas enligt vad
som framgår av 1 kap. 2 § och bilaga 1 till Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om
fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, samt
13. kvotområde: geografiskt område i havet för vilket EU årligen fastställer
nationella fångstmängder av olika arter. HVMFS 2014:20.
2 – 4 kap
Kapitlen har upphört att gälla enligt HVMFS 2014:20

5 kap. Det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet
Informationsöverföring via satellit

1§
[519] En sådan satellitföljare som avses i artikel 18.1 i förordning (EU) nr 404/2011
ska vara godkänd av Havs- och vattenmyndigheten. HVMFS 2011:6.
Tekniska problem eller icke fungerande utrustning

2§
[520] Även fiskelicensinnehavaren ansvarar för sådan rapportering om fartygets
position via telekommunikation som ska ske enligt artikel 25.1 i förordning (EU) nr
404/2011 om det uppstår problem med fartygets satellitföljare. Rapporteringen ska
göras till Havs- och vattenmyndigheten varannan timme och avse fartygets position
vid rapporteringstillfället i hela grader och minuter redovisade i WGS-84-format.
Rapporteringen ska fortgå till dess fartyget fått besked om att det till sjöss
kontinuerligt sänt positioner via satellitutrustningen utan nya avbrott i överföringen,
dock längst till dess fartyget ankommer till hamn. HVMFS 2014:20.
3§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 kap. Fiskeloggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration
Skyldighet att föra fiskeloggbok

1§
[521] Befälhavaren på ett svenskt fiskefartyg med fiskelicens som enligt Europeiska
unionens rättsakter är skyldig att lämna uppgifter i fiskeloggbok ska använda en
loggbok som är utfärdad av Havs- och vattenmyndigheten för fartyget.
Loggboksbladen ska användas i löpnummerordning. Utöver vad som följer av
Europeiska unionens rättsakter ska tilläggen och ändringarna i 3-19 §§ beaktas.
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Bestämmelserna i 6 kap. gäller inte befälhavare som enligt Europeiska unionens
rättsakter är skyldiga att registrera och rapportera uppgifter om fisket i havet
elektroniskt eller vilkas uppgiftslämnande frivilligt görs elektroniskt. För sådant
uppgiftslämnande finns bestämmelser i 6 a kap. Dock ska bestämmelserna i 6 kap.
följas till den tidpunkt då Havs- och vattenmyndighetens programvara för elektronisk
fiskeloggbok är av myndigheten godkänt installerad på fartyget. HVMFS 2014:20.
1a§
[522] Tidsangivelser enligt kap. 6 ska avse svensk tid, om inte annat anges. FIFS
2010:1.
2§
[523] Skyldigheten att föra loggbok enligt 1 § gäller även för befälhavare
1. på fartyg vars största längd understiger tio meter i de fall fartyget bedriver fiske
med trål eller not-/vadredskap eller landar i annat land än Sverige,
2. på fartyg vilket bedriver fiske utanför EU:s fiskevatten, eller
3. vilken väljer att föra fiskeloggbok i stället för kustfiskejournal. FIFS 2011:5.
Uppgifter i fiskeloggboken

3§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Omlastningsdeklaration
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2011:9.

20 §
[524] Befälhavaren på ett svenskt fiskefartyg som enligt Europeiska unionens
rättsakter är skyldig att fylla i en omlastningsdeklaration ska beakta tilläggen och
ändringarna i 21 och 22 §§.
Skyldigheten att fylla i en omlastningsdeklaration ska gälla även i andra fall där
befälhavaren ska föra loggbok. FIFS 2011:9.
21 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 a kap. Elektronisk registrering och rapportering av uppgifter om fisket
Skyldighet att föra elektronisk fiskeloggbok m.m.

1§
[526] Befälhavare på svenska fiskefartyg med fiskelicens som enligt Europeiska
unionens rättsakter är skyldiga att registrera och rapportera uppgifter om fisket i havet
elektroniskt ska göra det från den tidpunkt då Havs- och vattenmyndighetens
programvara för elektronisk fiskeloggbok är av myndigheten godkänt installerad på
fartyget. HVMFS 2014:20.
1a§
Paragrafen har upphört att gälla enligt HVMFS 2014:20.

2§
[527] Bestämmelserna i 1 § gäller även vid fiske med fartyg för vilket
fiskelicensinnehavaren frivilligt valt elektronisk fiskeloggbok för uppgiftslämnandet
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i stället för sådan fiskeloggbok som avses i 6 kap. I sådant fall ska
fiskelicensinnehavaren skriftligen ansöka om Havs- och vattenmyndighetens
programvara för elektronisk fiskeloggbok på särskild blankett som tillhandahålls av
myndigheten. En sådan ansökan får lämnas direkt på Havs- och vattenmyndighetens
webbplats www.havochvatten.se via ett användarkonto för elektronisk rapportering
enligt 15 kap. 1 §. HVMFS 2014:20.
3§
[528] Uppgiftslämnande enligt 6 a kap. ska ske vid varje resa med fartyget.
Tidsangivelser enligt detta kapitel ska avse svensk tid, om inte annat anges.
HVMFS 2016:35.
3a§
[528 A] Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast befälhavare på svenska
fiskefartyg. Bestämmelserna om förhandsanmälan och tillstånd till omlastning i 14–
15 a §§ ska dock gälla även befälhavare på fiskefartyg från en annan medlemsstat.
Utöver vad som följer av Europeiska unionens rättsakter ska tilläggen och
ändringarna i detta kapitel beaktas. HVMFS 2016:24.
Datakommunikation

4§
[529] Rapportering av registrerade uppgifter i den elektroniska fiskeloggboken får ske
med valfri internetförbindelse eller med hjälp av sådan utrustning för satellitbaserad
fartygsövervakning som anges i 5 kap. 1 §. FIFS 2010:1.
Tekniska fel på och byte av utrustning
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2011:9

5§
[530] Om fel uppstår på registrerings- eller rapporteringsutrustningen under en resa
som medför att överföring inte kan göras i enlighet med bestämmelserna i 6 a kap. ska
befälhavaren utan dröjsmål lämna aktuella uppgifter per telefon- eller
radioförbindelse till Havs- och vattenmyndigheten.
Tillstånd enligt artikel 39.4 i förordning (EU) nr 404/2011 att få lämna hamn efter
tekniska fel eller störningar ska inhämtas från Havs- och vattenmyndigheten. HVMFS
2011:6.
5a§
[530 A] Godkännande enligt artikel 39.5 i förordning (EU) nr 404/2011 av att
registrerings- och rapporteringsutrustning avlägsnas för reparation eller utbyte lämnas
av Havs- och vattenmyndigheten. HVMFS 2011:6.
Uppgifter i den elektroniska fiskeloggboken

6§
[531] I den elektroniska fiskeloggboken ska avfärds- och ankomstdeklarationer göras
enligt följande.
En avfärdsdeklaration ska innehålla nedanstående uppgifter.
1. Datum och klockslag för avfärden. Uppgiften ska avse tidpunkten i timmar och
minuter när fartyget lämnade kajen eller ankringsplatsen i den hamn som anges.
2. Hamn.
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3. Planerad verksamhet.
4. Fångst ombord i levande vikt. Uppgift ska lämnas om vilka kvantiteter per art
som finns ombord vid avfärden samt om redskap och fångstområde för denna fångst.
För lax, öring och hummer ska också antalet individer anges. En separat uppgift ska
lämnas om hur många kilogram levande vikt per art som understiger minsta
referensstorlek för bevarande för arten i fråga.
En ankomstdeklaration ska innehålla nedanstående uppgifter.
1. Datum och klockslag för ankomsten. Uppgiften ska avse tidpunkten i timmar
och minuter när fartyget ankom kajen eller ankringsplatsen i den hamn som anges.
2. Hamn.
3. Syftet med hamnbesöket. HVMFS 2016:35.
7§
[532] I den elektroniska fiskeloggboken ska göras deklarationer om fiskeverksamhet.
Med sådan verksamhet avses
1. fiskeinsats enligt artikel 2 (11) i förordning (EU) nr 404/2011,
2. omlastning,
3. utkast av fångst från fartyget eller utsläpp av fångst från fartygets redskap,
och
4. belysning i samband med s.k. lysfiske. FIFS 2011:9.
8§
[533] Följande uppgifter ska lämnas i en deklaration om fiskeverksamhet.
1. Tidpunkt och position för verksamheten. Tidpunkten ska anges i datum samt
klockslag i timmar och minuter. Positionen ska anges i latitud och longitud angivna i
grader och minuter. Om fiskeverksamheten omfattar att redskap hanteras, ska
verksamhetens påbörjande avse när redskapet började sättas ut och avslutandet när
redskapet helt har lyfts ombord eller vittjats klart. För verksamhet som är förlagd till
en hamn ska hamnen anges i stället för positionen.
2. Övriga fartyg som deltar i en fiskeverksamhet ska anges med dess nationalitet,
namn, distriktsbeteckning och radioanropssignal.
3. Redskap. Uppgifter om i fisket använt redskap ska anges i enlighet med bilaga
1. Vid fiske av djuphavsarter enligt förordning (EG) nr 2347/2002 ska fiskedjupet
anges i samband med redovisning av upptagning eller vittjning av redskapet.
4. Kvantitet per art. För lax, öring och hummer ska också antalet individer anges.
Kvantiteten ska avse vikten av samtliga arter som behålls ombord efter sådana
eventuella avdrag för annat än fisk som är möjliga enligt EU:s bestämmelser.
Befälhavaren ska ange samtliga kvantiteter av en art i den mån som artens mängd
överstiger 50 kg i levande vikt på fiskeresan, i enlighet med artikel 14.1 i förordning
(EG) nr 1224/2009. Istället för registrering enligt artikel 14.1 i samma förordning får
befälhavaren ange samtliga kvantiteter av en art även om artens mängd inte överstiger
50 kg på fiskeresan. Alla kilogram levande vikt av en art ska dock anges för arterna
lax, öring och hummer, samt i de fall fångsten som behålls ombord ska sumpas i havet.
När kvantiteter anges som inte överstiger 50 kg per art på fiskeresan, ska en separat
uppgift lämnas om hur många kilogram levande vikt per art av dessa kvantiteter som
understiger minsta referensstorlek för bevarande för arten i fråga. Om befälhavaren
väljer att registrera kvantitet först när kvantiteten av en art överstiger 50 kg i levande
vikt på fiskeresan, ska viktuppgiften anges på den fiskeansträngning vid vilken
fångsten av en art kommer att överstiga 50 kg på fiskeresan. I de fall som befälhavaren
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enligt EU:s rättsakter eller annan lagstiftning måste registrera eventuellt oredovisade
kvantiteter av en art som inte överskridit 50 kg på fiskeresan, ska dessa kvantiteter
redovisas på den senaste fångstansträngningen1.
5. De artkoder som framgår i den senaste listversionen för arter som publicerats på
Havs- och vattenmyndighetens webbplats ska anges. Om kod för arten saknas i den
senaste listversionen ska koden MZZ anges. I sådana fall ska även artens namn anges
i en kommentar till den aktuella deklarationen om fiskeverksamhet.
6. Alla vid varje fiskeansträngning uppskattade utkast i levande vikt för alla arter
som omfattas av EU:s årliga kvotfördelningar i det område som de fångas2. Utkast ska
till den del de består av rovdjursskadad fisk redovisas med koden ROV. Dock ska
utkast som sker i fiske med trål- eller vadredskap i enlighet med bilaga 1 och där
fångsten som behålls förvaras ombord osorterad i bulk, anges i enlighet med artikel
14.4 i förordning (EG) nr 1224/2009.
När fiskeverksamheten omfattar mer än ett fartyg ska fångsten registreras enligt
följande.
1. Vid parfiske ska befälhavaren deklarera den del av fångsten som tas ombord på
det egna fartyget. Om ingen fångst tas ombord ska detta anges. Fångst ska registreras
i enlighet med första stycket 4.
2. I det fall fångst efter fiske enligt 1 tas ombord på ett annat fartyg än något av
parfartygen, ska hela fångsten registreras av det fångande fartyget och därefter ska
den del av fångsten som tas ombord av det mottagande fartyget registreras som en
förflyttning av fångst. Om ingen fångst tas ombord på något av de fiskande fartygen
ska detta anges. Fångst ska registreras i enlighet med första stycket 4.
3. Vid annat gemensamt fiske än parfiske ska den del av fångsten som tas ombord
på det egna fartyget registreras. I de fall hela eller delar av fångsten tas ombord av ett
annat fartyg än det fångande fartyget ska denna del registreras som förflyttning av
fångst från det fångande fartygets redskap till det mottagande fartyget. Fångst ska
registreras i enlighet med första stycket 4.
4. Vid omlastning från eget fartyg ska den fångst som förflyttas till annat fartyg
anges. Fångst ska registreras med alla kvantiteter och i övrigt enligt första stycket 4.
5. Vid omlastning till eget fartyg ska den fångst som förflyttas från annat fartyg till
eget fartyg anges. Fångst ska registreras med alla kvantiteter och i övrigt enligt första
stycket 4. HVMFS 2016:24.
1

En sådan registrering behöver ske till exempel vid inträde i norsk zon i Nordsjön.
Registrering ska alltså göras på föreskrivet sätt även om Sverige inte omfattas av
kvotfördelningen för arten i fråga.
2

9§
[534] När den sista fiskeverksamheten under en resa har avslutats ska detta anges i
den elektroniska fiskeloggboken. FIFS 2010:1.
När uppgifter ska överföras
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt HVMFS 2011:18.

10 §
[535] Uppgifterna i den elektroniska fiskeloggboken ska, utöver vad som gäller enligt
artikel 47 i förordning (EU) nr 404/2011, överföras
1. före fartygets avgång, och
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2. efter varje avslutad fiskeverksamhet så snart samtliga uppgifter i en deklaration
om fiskeverksamhet enligt 7 § föreligger, dock senast före det att fångsten från
påföljande fiskeverksamhet tas ombord.. HVMFS 2011:18.
Landningsdeklaration

11 §
[536] I den elektroniska fiskeloggboken ska lämnas landningsdeklarationer. Av en
sådan ska, utöver vad som följer av artikel 23.1–2 och 24.1 i förordning (EU) nr
1224/2009, framgå datum och klockslag för när landningen avslutades samt uppgifter
enligt 12 §. FIFS 2011:9.
12 §
[537] För varje kvantitet som redovisas i en landningsdeklaration ska följande framgå.
1. Radioanropssignal. Uppgiften behöver lämnas endast om fångsten ska härledas
till ett annat fartyg efter omlastning.
2. Art. De koder som framgår av bilaga 2 ska användas.
3. Kvantitet. Kvantiteten ska avse vikten av den landade fisken i kilogram samt för
lax, öring och hummer också antalet individer. HVMFS 2014:20
Övriga rapporter

13 §
[538] Den rapport som befälhavaren, enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 1224/2009,
ska göra när ett förlorat redskap inte kan bärgas ska lämnas inom 24 timmar efter
avslutat bärgningsförsök. HVMFS 2016:35.
Föranmälan om ankomst, landning och omlastning

14 §
[539] Vid landning eller omlastning av fångst eller vid ankomst med fångst ombord
till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg genom den elektroniska
fiskeloggboken göra förhandsanmälan, utöver vad som framgår av artikel 17 i
förordning (EG) nr 1224/2009, senast två timmar före ankomst till hamnen om
fångsten utgörs av
1. mer än 300 kilogram fisk, av andra arter än de som omfattas av fleråriga planer,
som har fångats eller förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt,
2. minst 300 kilogram torsk från Östersjön.
Förhandsanmälan enligt första stycket ska ske senast fyra timmar före ankomst till
hamnen om fångsten utgörs av
1. sammanlagt mer än fem ton sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill,
blåvitling och tobis,
2. mer än 100 kilogram av sådana djuphavsarter som anges i bilaga I i förordning
(EG) nr 2347/2002.
De i första och andra styckena angivna fångstmängderna avser fiskens levande vikt.
Förhandsanmälan enligt andra stycket 1 får ske senast två timmar före ankomst till
hamn, om fångsten är fångad i Östersjön och befälhavaren anmäler avfärden från
svensk hamn i omedelbar anslutning till avfärden och resan varar högst åtta timmar.
En anmälan om avfärd från hamn ska göras på samma sätt som en förhandsanmälan
och ska innehålla uppgifter om fartygets namn, fartygets distriktsbeteckning, fartygets
radioanropssignal och hamn.
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Befälhavaren på ett fartyg som avser att omlasta fångst (levererande fartyg) ska
göra en förhandsanmälan även om skyldighet att göra sådan anmälan inte föreligger
enligt första och andra styckena eller artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009.
Anmälan ska göras senast två timmar före ankomst till hamn om inte längre
anmälningsfrist följer av andra stycket eller artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009.
HVMFS 2016:32.
15 §
[540] I en förhandsanmälan ska, utöver vad som följer av artikel 17.1 i förordning
(EU) nr 1224/2009, anges följande.
1. Ankomsttid i timmar och minuter.
2. Kvotområde eller, för okvoterade arter, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller
Nordsjön.
Om omlastning ska genomföras, ska det levererande fartygets förhandsanmälan
också innehålla uppgift om det mottagande fartygets namn, distriktsbeteckning och
radioanropssignal.
Om inte annat särskilt medges, får fartyget inte anlöpa hamn före den tid som
angetts i förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid
som angetts i förhandsanmälan.
Fartyget ska påbörja landning eller omlastning i anslutning till ankomst till hamn,
om inte befälhavaren i samband med förhandsanmälan om ankomst till hamn har
anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av landning eller omlastning. Om
landningen eller omlastningen inte kan påbörjas vid denna tidpunkt eller om den
avbryts för att återupptas vid annat tillfälle, ska fartygets befälhavare anmäla beräknat
klockslag för landning eller omlastning. HVMFS 2011:18.
Tillstånd till omlastning

Anm. Rubriken införd enligt HVMFS 2011:18.
15 a §
[540 A] Ett fiskefartyg som genom den elektroniska loggboken har gjort en anmälan
enligt andra stycket eller 14 § får genomföra en omlastning enligt artikel 20 i
förordning (EG) nr 1224/2009.
Befälhavaren på ett mottagande fartyg ska senast 24 timmar innan den första
omlastningen under ett hamnbesök inleds göra en anmälan om
omlastningsverksamhet som innehåller de uppgifter som anges i 15 § första stycket.
Om fartyget befinner sig i hamn när anmälan görs, ska i stället för ankomsttid anges
tidpunkt för när den första omlastningen ska inledas. HVMFS 2011:18.
Fiske i NEAFC-området

16 §
[541] Rapporter enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska göras genom den
elektroniska loggboken. FIFS 2011:2.
Fiske i tredje lands zon

17 §
[542] Den fångstrapportering som ska ske enligt bestämmelser i tredje land ska ske
genom den elektroniska loggboken. FIFS 2010:1.
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7 kap. Kustfiskejournal, sötvattensjournal och fångstrapport för inlandsfiske
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2010:1.

1§
[543] Kustfiskejournal ska föras av
1. befälhavare som bedriver fiske i havet med stöd av fiskelicens om skyldighet
inte föreligger att föra fiskeloggbok,
2. licensinnehavare som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens i havet,
eller
3. den som bedriver fiske med stöd av enskild fiskerätt i näringsverksamhet i havet
utan användning av fiskefartyg och i syfte att sälja fångsten. HVMFS 2014:20.
2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 kap. Anmälningar och rapporter
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Förhandsanmälan för fiskefartyg från EU och tredje land
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2011:2.

5§
[544] Vid landning av fångst i eller vid ankomst med fångst ombord till svensk hamn
ska befälhavaren på ett fiskefartyg göra förhandsanmälan till Havs- och
vattenmyndigheten senast två timmar före ankomst till hamnen om fångsten utgörs av
mer än 300 kilogram
1. torsk från Östersjön, eller
2. fisk, av andra arter än de som anges i andra stycket 1, som har fångats eller
förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt.
Förhandsanmälan enligt första stycket ska göras senast fyra timmar före ankomst
till hamnen om fångsten utgörs av
1. sammanlagt mer än fem ton sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill,
blåvitling och tobis, eller
2. mer än 100 kilogram av sådana djuphavsarter som anges i bilaga I i förordning
(EG) nr 2347/2002.
De i första och andra styckena angivna fångstmängderna avser fiskens levande
vikt.
I förhandsanmälan ska anges fartygets namn, fartygets distriktsbeteckning,
fartygets radioanropssignal, fartygets nationalitet om annan än svensk,
landningshamn, klockslag för ankomst till hamn, uppskattad kvantitet ombord samt
vilket kvotområde fångsten härrör från eller, för okvoterade arter, Östersjön,
Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön. När kvantitet anges ska som en separat uppgift
redovisas hur många kilogram levande vikt per art som understiger minsta
referensstorlek för bevarande för arten i fråga. Den uppskattade kvantiteten per art ska
anges med de mängder som angivits i loggboken enligt 6 kap. 12 § 2.
När föranmäld kvantitet av fångst ombord till följd av artikel 82.2 i förordning
(EU) nr 404/2011 ska motsvara de kvantiteter som antecknas i loggboken får
befälhavaren justera uppgift om uppskattad kvantitet ombord senast vid ankomst till
hamn.
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Om inte annat särskilt medges, får fartyget inte anlöpa hamn före tid som angetts i
förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som
angetts i förhandsanmälan.
Fartyget ska påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn, om inte
befälhavaren i samband med förhandsanmälan om ankomst till hamn hos Havs- och
vattenmyndigheten har anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av landning. Om
landningen inte kan påbörjas vid denna tidpunkt eller om den avbryts för att återupptas
vid annat tillfälle, ska fartygets befälhavare anmäla beräknat klockslag för landning
till Havs- och vattenmyndigheten.
Om befälhavaren anmäler en avfärd från svensk hamn i omedelbar anslutning till
avfärden får, inom åtta timmar därefter, förhandsanmälan enligt andra stycket 1 göras
senast två timmar före ankomst till hamn om fångsten är fångad i Östersjön. En
anmälan om avfärd från hamn ska göras på samma sätt som en förhandsanmälan och
ska innehålla uppgifter fartygets namn, fartygets distriktsbeteckning, fartygets
radioanropssignal och hamn.
Befälhavaren ska tilldelas ett kontrollnummer vid rapportering enligt denna
bestämmelse. HVMFS 2016:24.
5a§
Paragrafen har upphört att gälla enligt HVMFS 2016:32.

Förhandsanmälan för laxfiskare i Östersjön
Anm. Rubriken är införd enligt HVMFS 2014:11.

5b§
[545 A] En befälhavare på ett svenskt fiskefartyg med fiskelicens som har en fångst
av lax ombord, fångad med fasta redskap i Östersjöns delområde 30 och 31, ska
förhandsanmäla sin ankomst till Havs- och vattenmyndigheten minst två timmar innan
fartyget går in i hamn.
I förhandsanmälan ska befälhavaren ange fartygets distriktsbeteckning,
koordinater i grader och minuter med två decimalers noggrannhet (WGS84-format)
för landningshamn samt klockslag för ankomst till hamn.
Fartyget får inte gå in i hamn utan tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten före
den tid som befälhavaren angett i förhandsanmälan. Fartyget får inte heller komma in
i hamn senare än en timme efter den tid som befälhavaren angett i förhandsanmälan
utan sådant tillstånd.
Befälhavaren ska få ett kontrollnummer av Havs- och vattenmyndigheten i
samband med förhandsanmälan. HVMFS 2015:9.
Förhandsanmälan för fiskefartyg från annat EU-land än Sverige
Anm. Rubriken har fått sitt nuvarande lydelse enligt FIFS 2011:2.

6§
[546] Vid ankomst till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg från ett annat
EU-land än Sverige hos Havs- och vattenmyndigheten göra en sådan
förhandsanmälan som avses i artikel 18 förordning (EG) nr 1224/2009 senast fyra
timmar före ankomst till hamn eller, om artikel 1 i förordning (EG) nr 728/1999 är
tillämplig, senast två timmar före ankomst till hamn om inte längre anmälningsfrist
följer av 5 §.
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I förhandsanmälan ska, utöver vad som framgår av artikel 18 förordning (EG) nr
1224/2009 anges fartygets distriktsbeteckning, fartygets nationalitet och fartygets
radioanropssignal.
Om inte annat särskilt medges, får fartyget inte anlöpa hamn före den tid som
angetts i förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid
som angetts i förhandsanmälan.
Fartyget ska påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn, om inte
befälhavaren i samband med förhandsanmälan om ankomst till hamn hos Havs- och
vattenmyndigheten har anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av landning. Om
landningen inte kan påbörjas vid denna tidpunkt eller om den avbryts för att återupptas
vid annat tillfälle, ska fartygets befälhavare anmäla beräknat klockslag för landning
till Havs- och vattenmyndigheten. HVMFS 2011:6.
Landning av fartyg från tredje land

7§
[547] Före ankomst till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg från ett tredje
land eller hans ombud hos Havs- och vattenmyndigheten göra en sådan
förhandsanmälan som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008 inom den tid
som anges där, alternativt inom den tid som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr
1010/2009 om landningen avser sådana fiskeriprodukter som det där hänvisas till.
Fartyget får inte ankomma till hamn innan Havs- och vattenmyndigheten har lämnat
tillstånd till det.
I förhandsanmälan ska utöver vad som framgår av artikel 6 i förordning (EG) nr
1005/2008 anges fartygets namn, fartygets distriktsbeteckning, fartygets nationalitet
och fartygets radioanropssignal.
Om inte annat särskilt medges, får fartyget inte anlöpa hamn före tid som angetts i
förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som
angetts i förhandsanmälan.
Fartyget ska påbörja landning eller omlastning i anslutning till ankomst till hamn,
om inte befälhavaren i samband med förhandsanmälan om ankomst till hamn hos
Havs- och vattenmyndigheten har anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av
landningen eller omlastningen. Om landningen eller omlastningen inte kan påbörjas
vid denna tidpunkt eller om den avbryts för att återupptas vid annat tillfälle ska
fartygets befälhavare anmäla beräknat klockslag för landning eller omlastning till
Havs- och vattenmyndigheten. Fartyget får inte påbörja landning eller omlastning
innan Havs- och vattenmyndigheten har lämnat tillstånd till det. HVMFS 2015:12.
8§
[548] Före ankomst till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg från Norge
eller Island och befälhavaren på ett fiskefartyg från ett tredje land som gränsar till
Östersjön eller befälhavarens ombud hos Havs- och vattenmyndigheten göra sådan
förhandsanmälan som anges i 7 § inom den tid som anges i artikel 1 i förordning (EG)
nr 1292/97, om inte längre anmälningsfrist följer av 5 §. HVMFS 2011:6.
8a§
[549] En sådan deklaration om landning eller omlastning som avses i artikel 8 i
förordning (EG) nr 1005/2008 ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten på sätt
Havs- och vattenmyndigheten anvisar inom samma tid som gäller för
förhandsanmälan enligt 7 §. Om denna deklaration innehåller de uppgifter som ska
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ingå i en förhandsanmälan enligt 7 § behöver en förhandsanmälan inte göras. HVMFS
2015:12.
Annullering av förhandsanmälan av landning

9§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
9 kap.
Kapitlet har upphört att gälla enligt HVMFS 2017:9.

10 kap. Registrering av auktionsinrättningar och andra förstahandsmottagare
av fisk
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2009:39.
Registrering
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2009:39.

1§
[557] Auktionsinrättningar och andra som, när fråga är om sådan handel med fisk som
omfattas av EU:s gemensamma fiskeripolitik, i första handelsledet köper fisk eller
förmedlar fisk till försäljning ska, till efterföljd av bestämmelserna i artikel 62 i
förordning (EG) nr 1224/2009, vara registrerade av Havs- och vattenmyndigheten.
Även den som i första handelsledet köper fisk eller förmedlar fisk till försäljning
från Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland ska vara registrerad
hos Havs- och vattenmyndigheten.
Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte den som köper fisk
understigande 30 kilogram under en dag för privat konsumtion. HVMFS 2011:6.
2§
[558] Havs- och vattenmyndigheten beslutar normalt i ett ärende om registrering
enligt 1 § inom en tidsfrist om fyra veckor från den dag en fullständig ansökan har
kommit in till myndigheten. Om ärendet kräver särskild utredning kan tidsfristen
förlängas. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för denna innan den
ursprungliga tidsfristen gått ut.
En ansökan om registrering ska anses beviljad om inget annat har meddelats
sökanden inom i första stycket angiven tidsfrist eller förlängd tidsfrist. HVMFS
2011:6.
Ansökan

3§
[559] Ansökan om registrering ska göras skriftligen hos Havs- och
vattenmyndigheten. Av ansökan ska framgå sökandens namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om sökanden är ett bolag ska till
ansökan fogas en kopia av dess registreringsbevis. HVMFS 2011:6.
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Återkallande av registrering
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2009:39.

4§
[560] En registrering kan återkallas om föreskrifter eller andra villkor om
uppgiftsskyldighet inte efterföljs eller om den första saluföringen eller handeln i annat
avseende inte sker i enlighet med gällande regler. FIFS 2009:39.
Övergångsbestämmelse

5§
[561] Den som är auktoriserad av Havs- och vattenmyndigheten den 1 januari 2010
ska fr.o.m. denna dag anses vara registrerad enligt 1 §. HVMFS 2011:6.
11 kap. Avräkningsnota, deklaration om övertagande och transportdokument
Avräkningsnota
1§

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12 kap. Vägning av fångst
Anm. Införd enligt HVMFS 2013:28.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
13 kap.
Kapitlet har upphört att gälla enligt HVMFS 2016:35.

14 kap. Fångstbegränsningar m.m.
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2008:34.
Östersjön
Anm. Rubriken införd enligt FIFS 2008:34.

1-2 §§
Paragraferna har upphört att gälla enligt HVMFS 2016:35.

3§
[572] De tillgängliga fångstmängderna av lax i Östersjön för 2018, som inte släpps
tillbaka i havet med stöd av artikel 3 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr
2018/211 av den 21 november 2017 om upprättande av en utkastplan för lax i
Östersjön, ska fördelas enligt följande:
1. högst 200 laxar fångade från delområde 22-29,
2. högst 7 500 laxar fångade från delområde 30, samt
3. högst 19 000 laxar fångade från delområde 31. Av dessa får inte fler än 12 000
vara laxar med oklippt fettfena.
Om 12 000 laxar med oklippt fettfena från delområde 31 har fångats enligt första
stycket 3 kan Havs- och vattenmyndigheten besluta att fiske av lax i delområdet endast
får avse fettfeneklippt lax i fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 till
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och
Östersjön och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets
föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. HVMFS
2018:3.
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4§
[572 A] Av den fångstmängd av sill i västra Östersjön (ICES delområde 22-24) som
avsatts för fiske med redskap som inte kräver särskilt tillstånd enligt 5 kap. 1 § i Havsoch vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för
yrkesmässigt fiske i havet, får högst 30 procent fångas före den 1 april, högst 35
procent före den 1 juli och högst 65 procent före den 1 oktober. HVMFS 2014:20.
Skagerrak och Kattegatt
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt HVMFS 2016:35.

5§
[573] En fiskelicensinnehavare, som inte omfattas av krav på särskilt tillstånd för
pelagiskt fiske enligt 5 kap. 1 § eller särskilt tillstånd för årliga demersala
fiskemöjligheter enligt 10 kap. 1 § Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
(HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, får under en
period av två kalenderveckor, räknat från och med måndag varje ojämn vecka, högst
fånga:
1. 1 200 kilogram makrill med passiva redskap samt mindre vadredskap.
2. Obegränsat antal kilogram torsk i Skagerrak med passiva redskap.
3. 500 kilogram torsk som bifångst i Kattegatt med passiva redskap. Riktat fiske är
inte tillåtet på denna kvot.
Fångstmängderna avser rensad torsk med huvud och makrill i hel vikt. HVMFS
2018:4.
6-6 c §§
Paragraferna har upphört att gälla enligt HVMFS 2016:35.

7§
[575] Långa, torsk och äkta tunga får i Skagerrak och Kattegatt fångas med trål och
snurrevad endast som bifångst vid fiske efter andra arter. Om andelen av respektive
art i en fiskeansträngning överstiger 30 procent torsk i Skagerrak eller Kattegatt och
5 procent långa eller äkta tunga i Skagerrak eller Kattegatt av den totala fångsten i
ansträngningen får fiskefartyget inte fortsätta att fiska utan ska förflytta fisket till ett
område med mindre inslag av berörd art. En notering om sådan förflyttning ska göras
i rutan Anmärkning på loggboksbladet. FIFS 2010:40.
Gemensamma bestämmelser
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande placering enligt HVMFS 2016:35.

8§
[576] De för svenskt fiske tillgängliga fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika
kategorier av fiskelicensinnehavare på det sätt som Havs- och vattenmyndigheten
beslutar om i särskild ordning.
Utgångspunkten för Havs- och vattenmyndighetens beslut är fördelningen mellan
olika kategorier av licensinnehavare föregående år, nyttjandet av de nationella
kvoterna föregående år, genomförandet av landningsskyldighet och hänsyn till det
småskaliga kustnära fisket. HVMFS 2016:35.
9§
Paragrafen har upphört att gälla enligt HVMFS 2016:35.
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15 kap. Övrigt
Anmälningar och rapporter
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2010:1.

1§
[577] Anmälningar och rapporter enligt femte och åttonde kapitlen ska göras
elektroniskt eller per telefon 0771-10 15 00.
Elektroniskt uppgiftslämnande enligt första stycket får ske endast efter
godkännande av Havs- och vattenmyndigheten och på sätt myndigheten anvisar.
Ansökan om godkännande ska göras skriftligen hos Havs- och vattenmyndigheten.
Om, vid elektroniskt uppgiftslämnande, bekräftelse i form av kontrollnummer inte
erhålls från Havs- och vattenmyndigheten ska uppgifterna lämnas per telefon på sätt
anges i första stycket.
Elektroniskt uppgiftslämnande i enlighet med 6 a kap. får ske endast efter
godkännande av Havs- och vattenmyndigheten och efter Havs- och
vattenmyndighetens anvisningar. HVMFS 2017:3.
Skyldighet för fiskare att hålla sig informerade om fiskeförbud

2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Befälhavares skyldigheter vid fiskekontroll
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt FIFS 2008:15.

4§
[578] Vid fiskerikontroll skall befälhavaren överlämna blad nr 2 ur fiskeloggboken
till den befattningshavare som genomför kontrollen. På anmaning av denne skall
befälhavaren även lämna de övriga upplysningar och handlingar som behövs för
kontrollen. FIFS 2008:15.
5§
Paragrafen med tillhörande rubrik har upphört att gälla enligt HVMFS 2017:9.

5a§
Paragrafen med tillhörande rubrik har upphört att gälla enligt FIFS 2010:1.
System för vägning av sill, makrill och taggmakrill med en total mängd överstigande tio
ton
Anm. Rubriken är införd enligt FIFS 2005:32.

6§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[580] Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då Fiskeriverkets föreskrifter
(FIFS 1995:23) om kontroll på fiskets område och Fiskeriverkets allmänna råd (AR
1995:1) om uppgiftslämnande i fiskeloggbok och landnings-/ omlastningsdeklaration
skall upphöra att gälla.
Bilaga 1
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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