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Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen
Allm. anm. Författningar, som rör Tullverkets befattning med fisketillsynen, se Särskilda
trafikförfattningar m.m. [5701] o.f., [5801] o.f.

1 kap. Inledande bestämmelser
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2008:128).

1§
[471] Denna förordning innehåller föreskrifter om
1. fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges
ekonomiska zon,
2. fiske från svenska fartyg utanför Sveriges ekonomiska zon,
3. marknadsreglering för fiskeri- och vattenbruksprodukter, och
4. stöd till vattenbruket och fiskerinäringen.
I förordningen ges föreskrifter som behövs för att EG:s gemensamma
fiskeripolitik ska kunna genomföras i Sverige. Förordning (2014:1061).
2 kap. Fisket och vattenbruket
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2008:128).

1§
[472]
I detta kapitel finns föreskrifter om fisket och vattenbruket.
Detta kapitel ska inte tillämpas i den utsträckning det strider mot särskilda
föreskrifter i 2 a kap. om Torneälvens fiskeområde.
Detta kapitel ska inte heller tillämpas i den utsträckning det strider mot
bestämmelserna i artskyddsförordningen (2007:845) ([7211] o.f.) eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av den förordningen. Förordning (2010:1114).
Rätten till fiske

2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 kap. Marknadsreglering för fiskeri- och vattenbruksprodukter
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2014:1061).

1§
[473] I detta kapitel ges föreskrifter för att den marknadsreglering av fiskeri- och
vattenbruksprodukter som ingår i EU:s gemensamma fiskeripolitik ska kunna
genomföras i Sverige. Förordning (2014:1061).
2§
[474] Jordbruksverket prövar frågor om
1. erkännande av producentorganisationer, branschorganisationer
sammanslutningar av producentorganisationer,
2. återkallelse av ett sådant erkännande som avses i 1,

och
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3. godkännande av producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner,
samt
4. fastställande av utlösande priser.
Innan Jordbruksverket fattar beslut i dessa frågor ska Havs- och
vattenmyndigheten ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:1061).
2a§
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2011:646).

3§
[475] Jordbruksverket får meddela föreskrifter som kompletterar EU-förordningar
om den gemensamma fiskeripolitiken och de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av sådana förordningar, i frågor som avser
1. erkännande av producentorganisationer, branschorganisationer och
sammanslutningar av producentorganisationer samt återkallelse av ett sådant
erkännande,
2. godkännande av producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner,
och
3. import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska Havs- och
vattenmyndigheten ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:1061).
4§
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2014:1061).

4 kap. Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2014:1061).

Allmänt
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2014:1061).

Tillämpningsområde
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2014:1061).

1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 kap. Uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2008:128).
Uppgiftsskyldighet

1§
[477] Befälhavaren på ett fiskefartyg, den som innehar fiskelicens eller personlig
fiskelicens enligt 30 § fiskelagen (1993:787) (Särskilda trafikförfattningar m.m.
[5730]) och den som, utan stöd av sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan
omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som näringsverksamhet, är
skyldig att lämna de uppgifter om fisket som krävs enligt föreskrifter som Havs- och
vattenmyndigheten meddelat med stöd av denna paragraf.
Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om sådant fiske som avses i första
stycket meddela föreskrifter om
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1. skyldighet att lämna uppgifter om
a) fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,
omlastning, landning, försäljning, och
b) andra förhållanden som gäller fisket och som är av betydelse för tillämpningen
av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och
2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför
information om fartyget.
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten får, för annan verksamhet än
sådant fiske som avses i första stycket och inom sina verksamhetsområden, meddela
föreskrifter om att näringsidkare som befattar sig med fiskeri- och
vattenbruksprodukter som omfattas av EU-förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken ska lämna uppgifter
1. som avses i andra stycket 1 a,
2. om inköp, import, export, och
3. om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.
Förordning (2017:946).
1a§
[477 A] Havs- och vattenmyndigheten ska till Kustbevakningen lämna sådana
uppgifter om fiskefartyg, fiskelicenser, personliga fiskelicenser och särskilda
tillstånd som Kustbevakningen behöver för sin verksamhet inom fiskerikontrollen.
Förordning (2014:1061).
1b§
[477 B] Havs- och vattenmyndigheten ska till Livsmedelsverket lämna sådana
uppgifter om landningar som Livsmedelsverket kan antas behöva för att bedöma om
anmälan bör göras enligt 7 § [9077] förordningen (2011:1494) om vissa fiskarter
från Östersjöområdet. Förordning (2011:1495).
1c§
[477 C] Havs- och vattenmyndigheten får till behöriga myndigheter i andra
medlemsstater i Europeiska unionen samt till behöriga myndigheter i tredjeland
lämna sådana uppgifter om fiskefartyg som de behöriga myndigheterna behöver för
fiskerikontroll och som framgår av skyldighet i avtal med annan stat inom
Europeiska unionen eller mellan Europeiska unionen och tredjeland. Förordning
(2011:646).
1d§
[477 D] Havs- och vattenmyndigheten ska snarast underrätta berörd polismyndighet
och åklagare om beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen (1993:787)
(Särskilda trafikförfattningar m.m./Jakt och fiske) [5759] eller [5759 A]. Förordning
(2012:525).
1e§
[477 E] Kustbevakningen och polismyndigheten ska lämna sådana uppgifter till
Havs- och vattenmyndigheten som denna kan antas behöva vid prövning av frågor
om
1. sanktionsavgifter,
2. tilldelning av prickar,
3. fiskelicenser, personliga fiskelicenser och andra särskilda tillstånd, och
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4. förbud att verka som befälhavare enligt 50 a och 52–56 §§ fiskelagen
(1993:787) (Särskilda trafikförfattningar m.m./Jakt och fiske [5751] och [5759–
5759 A]). Förordning (2014:1061).
1f§
[477 F] En domstol ska snarast skicka en kopia av en dom som avser brott enligt
fiskelagen (1993:787) (Särskilda trafikförfattningar m.m./Jakt och fiske [5701] o.f.)
till
1. Jordbruksverket, om domen rör flyttning av fisk mellan fiskodlingar eller
odling av fisk, och
2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga fall.
Har någon åtalats för ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 55 § eller
56 § fjärde stycket fiskelagen (Särskilda trafikförfattningar m.m./Jakt och fiske
[5759] eller [5759 A]) meddelats ska domstolen, om åtalet läggs ned eller ogillas,
snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.
Om Havs- och vattenmyndigheten har lämnat en sådan underrättelse som avses i
1 d § och det därefter har beslutats att förundersökning om brott som legat till grund
för beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen lagts ned eller avslutats utan
att åtal har väckts, ska den myndighet som meddelat beslutet snarast underrätta
Havs- och vattenmyndigheten om det. Förordning (2012:525).
1g§
[477 G] Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för samordningen av arbetet med
och rapporteringen av uppgifter som omfattas av rådets förordning (EG) nr
199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och
utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga
utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken.
Jordbruksverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå Havs- och
vattenmyndigheten när det gäller uppgifter enligt förordning (EG) nr 199/2008 och
till myndigheten lämna sådana uppgifter om vattenbruket, beredningsindustrin och
fritidsfisket som myndigheten behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt första
stycket. Förordning (2011:646).
1h§
[477 H] Länsstyrelsen ska till Jordbruksverket lämna uppgifter om beslut som avser
vattenbruksanläggningar. Förordning (2011:646).
1i§
[477 I] Jordbruksverket ska till länsstyrelsen lämna sådana uppgifter om
vattenbruksanläggningar som länsstyrelsen kan antas behöva för sin verksamhet.
Förordning (2011:646).
Tillsyn

2§
[478] En fisketillsynsman förordnas av länsstyrelsen.
3§
[479] Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och länsstyrelsen får meddela
sådana förelägganden och förbud som avses i 35 § fiskelagen (1993:787).
Förordning (2011:646).
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4§
[480] Havs- och vattenmyndigheten utövar, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn
över att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken och nationella bestämmelser om fiske följs.
Havs- och vattenmyndigheten får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera att bestämmelser om fiske vid landning av fisk följs,
2. vara mottagare av landningsanmälan och landningsdeklaration, och
3. kontrollera transportdokument. Förordning (2016:826).
4a§
[480 A] Jordbruksverket utövar, när det gäller marknadsregleringen av fiskeri- och
vattenbruksprodukter, tillsyn över
1. att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs,
2. att föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1994:1709) om EU:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs, och
3. att nationella bestämmelser om marknadsreglering av fiskeri- och
vattenbruksprodukter följs.
Tillsyn enligt första stycket innebär kontroll av att handelsnormer följs och att
kriterier för att erkänna producentorganisationer, branschorganisationer,
sammanslutningar av producentorganisationer, kriterier för att godkänna
producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner och kriterier för att
fastställa utlösande pris i samband med privat lagring uppfylls.
Jordbruksverket får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera att handelsnormer följs, och
2. utföra dokumentkontroller. Förordning (2016:826).
4b§
[480 B] Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna utövar
inom ramen för sitt ansvar enligt 4 kap. tillsyn och kontroll över att bestämmelserna
i de EU-förordningar som anges i 4 kap. 1 § och bestämmelserna i 4 kap. följs.
Förordning (2015:408).
5§
[481] Kustbevakningen kontrollerar inom sitt verksamhetsområde efterlevnaden av
bestämmelser om fiske. Förordning (2007:117).
6§
[482] Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som tar emot stöd eller
betalar avgift enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska föra
anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter samt att dessa anteckningar ska
bevaras under viss tid. Förordning (2011:646).
7§
[483] Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina
verksamhetsområden meddela de föreskrifter som behövs för tillsynen och
kontrollen av efterlevnaden av EU-förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken och nationella föreskrifter på området. Innan sådana föreskrifter
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meddelas ska den andra myndigheten höras. Havs- och vattenmyndigheten ska även
höra Kustbevakningen.
Havs- och vattenmyndigheten får meddela sådana föreskrifter om inspektion och
kontroll som är grundade på internationella överenskommelser och
rekommendationer. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra
Kustbevakningen. Förordning (2011:646).
7a§
[483 A] Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheter för
befälhavaren på ett fiskefartyg, för den som har fiskelicens eller personlig
fiskelicens, för den som utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja fångsten, eller
för vattenbruksföretag med odlingsverksamhet i havet, i fråga om
1. vägning av fångst,
2. märkning av partier av fiskeri- och vattenbruksprodukter,
3. information som ska följa med partier av fiskeri- och vattenbruksprodukter,
och
4. dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av fiskeri- och
vattenbruksprodukter.
Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 2–
4 ska den höra Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Förordning (2017:946).
8§
[483 B] Jordbruksverket får till länsstyrelsen överlåta uppgiften att kontrollera att
förutsättningarna för utbetalning av stöd är uppfyllda. Förordning (2011:646).
6 kap. Övriga frågor
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2008:128).
Behörig myndighet

1§
[484] Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska, inom sina
ansvarsområden och om inte annat följer av andra föreskrifter, utföra de uppgifter
som enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ankommer på en
behörig myndighet eller en medlemsstat.
Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för uppgifter inom
fiskeområdet som inte tydligt hör till Jordbruksverkets ansvarsområde.
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får överlämna till annan
myndighet att fullgöra viss uppgift enligt första stycket. Förordning (2011:646).
Avgifter

2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Överklagande m.m.

6§
[485] I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till
allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens,
länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap.
14 och 45 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och 5 a–5 c §§ får dock inte överklagas.
Förordning (2016:826).
Fiskevårdsområden

7§
[486] Länsstyrelsen ska föra register över sina beslut enligt lagen (1981:533) om
fiskevårdsområden.
Havs- och vattenmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av lagen om fiskevårdsområden. Förordning (2011:646).
Verkställighetsföreskrifter

8§
[487] Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina
ansvarsområden meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten
av denna förordning. Förordning (2011:646).

[488] Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.
Genom förordningen upphävs
1. fiskeförordningen (1993:1097),
2. förordningen (1993:651) om marknadsreglering på fiskets område, och
3. förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före
ikraftträdandet. Vid tillämpning av 36 § första stycket i den upphävda förordningen
(1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m. skall ränta som avser tid från den
30 juni 2000 till den 1 juli 2002 beräknas utifrån Riksgäldskontorets diskonto och
ränta som avser tid därefter beräknas utifrån referensräntan enligt 9 § räntelagen
(1975:635).
Ärenden om stöd som vid ikraftträdandet finns hos en myndighet skall
handläggas enligt äldre föreskrifter. Förordning (2002:362).
Till 1 st
Anm. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 1995 enligt lagen 1994:1500.
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