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Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak,
Kattegatt och Östersjön
Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se Särskilda trafikförfattningar m.m. [1751] o.f.

1 kap. Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser
Geografiska avgränsningar

1§
[591] Dessa föreskrifter avser såväl yrkesmässigt som icke yrkesmässigt fiske i
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön inom Sveriges sjöterritorium och Sveriges
ekonomiska zon samt fiske från svenska fartyg utanför den ekonomiska zonen.
Föreskrifterna gäller även för utländska medborgare och utländska fartyg som har rätt
att fiska i Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon om inte annat följer
av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken eller av internationella
överenskommelser.
Föreskrifterna gäller som komplettering till föreskrifter om fiske i EU:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. I fall där en bestämmelse reglerar
samma sak som föreskrivs i en EU-förordning skall bestämmelsen tillämpas på
yrkesmässigt fiske endast om den innebär en skärpning i förhållande till vad EU
föreskriver. Bestämmelserna om återutsättningsskyldighet m.m. i 8 § gäller dock för
yrkesmässigt fiske endast med avseende på nationella svenska föreskrifter.
Föreskrifterna ska inte tillämpas i den mån de strider mot lagen (2010:897) om
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland (Särskilda trafikförfattningar
m.m. [6701]), eller mot särskilda föreskrifter om Torneälvens fiskeområde i
fiskelagen (1993:787) (Särskilda trafikförfattningar m.m./Jakt och fiske [5701]) och
förordningen (1994:1716) ([471] o.f.) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
HVMFS 2018:6.
1a§
[591 A] Närmare bestämmelser om ansökan och villkor för utfärdande av tillstånd
finns i 3 kap. 1, 3–5, 7, 9, 11 §§ och 9 kap. 1–3 §§ i Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.
HVMFS 2014:21.
2§
[592] De i 1 § första stycket nämnda havsområdena avgränsas enligt följande.
Skagerrak: Söderut av en rät linje från Skagens fyr till fyren Tistlarna och därifrån
vidare till den närmast belägna svenska kusten vid Vallda Sandös västra udde samt
västerut av en rät linje genom Hanstholms fyr och Lindesnes fyr.
Kattegatt: Söder- och österut av räta linjer från Hasenöre Hoved till Gniben Odde,
från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till fyren Kullen samt norrut
av gränsen mot Skagerrak.
Östersjön: Västerut av räta linjer från Hasenöre Hoved till Gniben Odde, från
Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullens fyr. Östersjön indelas i
elva delområden, numrerade från 22 till 32 enligt bilaga 1.
3§
[593] Med kustvattenområdet avses inre vatten vid kusterna enligt 2 § lagen
(2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (Särskilda
trafikförfattningar m.m./Sveriges sjöterritorium [1752]) samt territorialhavet ut till en
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bredd av fyra nautiska mil från de baslinjer som anges i 4 § nämnda lag (Särskilda
trafikförfattningar m.m./Sveriges sjöterritorium [1754]) och bilaga 2 till lagen.
Kustvattenområdets gränser mot de intilliggande sötvattensområdena anges i bilaga
2. Territorialhavet utanför kustvattenområdet och havet i den ekonomiska zonen
benämns Yttre havsområdet. HVMFS 2018:6.
4§
[594] Svinesund och Idefjorden avgränsas i väster av en rät linje från Mörvikens
sydspets till Kätterödsudden och mot sötvattensområdena enligt vad som enligt bilaga
2 gäller för övriga kustmynnande vattendrag. Dessa och andra för fisket i Svinesund
och Idefjorden tillämpade gränslinjer framgår översiktligt av kartan i bilaga 3.
5§
[595] Trålgränsen utgörs
1. i Skagerrak och Kattegatt av räta linjer utmed kusten mellan punkter i de
positioner som anges i bilaga 4 från gränsen mot Norge till latituden genom fyren
Kullen och en nautisk mil utanför och parallellt med en rät linje från denna fyr i
riktning mot fyren Nakkehoved på Själland,
2. i Östersjön av gränsen mellan kustvattenområdet och yttre havsområdet.
6§
[596] Positionsuppgifter i dessa föreskrifter avser, när inte annat anges,
koordinatsystemet WGS-84.
Definitioner

7§
[597] De begrepp och definitioner som finns i fiskelagen (1993:787) (Särskilda
trafikförfattningar m.m./Jakt och fiske [5701] o.f.), förordningen (1994:1716) om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ([471] o.f.) samt EU:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken har i dessa föreskrifter samma innebörd och skall
tillämpas även på icke yrkesmässigt fiske. I föreskrifterna skall dessutom för alla
kategorier fiskande tillämpas definitioner enligt följande.
1. Med trålfiske avses fiske med sådana nät-, not- eller vadredskap som bogseras
av ett eller flera fartyg och som är fastsatta endast vid fartygen. Trålfiske skall anses
pågå från det att redskapet har utlagts i vattnet till dess att fångsten och redskapet har
bärgats ombord.
2. Med nät avses även garn.
3. I Svinesund och Idefjorden, avgränsade enligt 4 §, tillämpas följande
definitioner.
Kilnot: Med kilnot avses ett redskap som består av en eller två ledarmar och en
fångstdel av bundet material. Kilnot är ett flytande redskap som fungerar som en
ryssja. Ingen del av redskapet är avsedd att garna fisk. Fångstdelen ska ha sidoväggar
och botten, och en eller flera kilar som bildar en strutformad ingång till fångstgården.
Fångstdelen ska hållas utspänd av en eller flera stänger och rep med flöten. Den ska
vara placerad i ungefär rät vinkel på ledarmen eller i förlängningen av ledarmen.
Enkel kilnot: Kilnot med ingång för fisken på endast ena sidan av ledarmen. Den
har en eller två fångstgårdar.
Dubbel kilnot: Kilnot med ingång för fisken på båda sidor av ledarmen. Den har
en till fyra fångstgårdar. Kilnot med två ledarmar räknas som en dubbel kilnot.
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Med en fångstenhet avses en enkel kilnot. Dubbla kilnotar räknas som två
fångstenheter. Det är inte tillåtet att ha fler än två fångstenheter på varje ledarm.
Ledarm till kilnot: Ledarmen ska leda fisken och inte fånga den. Det är förbjudet
att använda annat än garn som ledarm. Den innersta förankringen av ledarmen ska
vara fastgjord i land.
Maskstorlek och trådtyper i kilnotar: I fångstdelen och ledarmen är det endast
tillåtet att använda en maskstorlek på minst 58 millimeters stolpe. I fångstdelen är det
endast tillåtet att använda tråd av spunnen nylon som är minst 0,95 millimeter tjock
(7 x 3).
I ledarmen är det endast tillåtet att använda tråd av spunnen nylon som är minst 1,1
millimeter tjock (8 x 3).
4. Med fast driftsställe avses den definition av fast driftställe som finns i 2 kap. 29
§ inkomstskattelagen (1999:1229). Rättelseblad till HVMFS 2016:18.
Återutsättningsskyldighet

8§
[598] Fisk av viss art som
1. fångas under tid när förbud mot fiske efter arten råder,
2. fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller
3. inte håller för arten föreskrivet minimimått eller maximimått
ska genast släppas ut i vattnet, vare sig den är levande eller död. Sådan fisk får inte
heller föras in i landet, landas eller saluhållas här.
Skyldigheten att återutsätta fångad fisk gäller också för en fiskare när arten
omfattas av en fångstbegränsning gällande antalet tillåtna fiskar per dygn och fiskaren
redan har fiskat upp det antal fiskar som är tillåtna.
Första stycket gäller inte vid fångster av arter som omfattas av
landningsskyldigheten enligt EU:s förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken. HVMFS 2019:11.
Mätning av maskstorlekar i fiskeredskap

9§
[599] Vid kontroll av nätredskap skall, även om det fiske i vilket redskapet används
inte omfattas av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, tillämpas
bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 129/2003 av den 24 januari
2003 om närmare bestämmelser för fastställande av maskstorlek och garntjocklek på
nätredskap äga motsvarande tillämpning. FIFS 2010:5.
Hantering av redskap

10 §
[600] Vid fiske får inte vidtas åtgärder som på något sätt motverkar ändamålet med
bestämmelser i dessa föreskrifter om minsta tillåten maskstorlek, artsorterande rist,
flyktöppningar eller annan anordning för selektering av undermålig fisk.
Förbud mot viss fiskemetod

11 §
[601] Det är förbjudet att fiska med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast
kroken eller krokarna utvändigt på fisken. Vid fiske får inte heller användas
krokredskap som särskilt anpassats för nämnda ryckfiske. Bestämmelsen utgör inte
hinder mot användning av huggkrok för att bärga fisk som har fångats med andra
redskap. FIFS 2008:16.
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2 kap. Särskilda fiskerättsliga bestämmelser rörande svenskt och danskt fiske
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 kap. Gemensamma fiskebestämmelser
Fredade arter

1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Minimimått och övriga fångstbegränsningar
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt HVMFS 2019:16.

Minimimått och maximimått
Anm. Rubriken är införd enligt HVMFS 2019:11.

16 §
[602] För nedan angivna arter gäller följande minimimått och maximimått.
Art
Ostron
Hummer

Minimimått
≥ 6 cm
≥ 9 cm
carapaxlängd

Område
Samtliga havsområden
Skagerrak, Kattegatt, Östersjöns
delområde 23

Redskap
Alla tillåtna redskap
Alla tillåtna redskap

Havskräfta

Skagerrak, Kattegatt

Alla tillåtna redskap

Lax

≥ 3,2 cm
carapaxlängd
10,5 cm totallängd
≥ 45 cm

Alla tillåtna redskap

Lax
Lax

≥ 50 cm
≥ 60 cm

Skagerrak, Kattegatt utom
Svinesund och Idefjorden
Svinesund och Idefjorden
Östersjöns samtliga delområden

Öring

≥ 45 cm

Alla tillåtna redskap

Öring
Öring

≥ 40 cm
≥ 50 cm

Skagerrak, Kattegatt utom
Svinesund och Idefjorden
Svinesund och Idefjorden
Östersjöns samtliga delområden

Harr

≥ 30 cm

Alla tillåtna redskap

Gädda

≥ 40 cm

Östersjöns delområde 29 norr om
lat. 60 00 N och Östersjöns
delområden 30–31
Östersjöns samtliga delområden
söder om gränsen mellan
Västernorrlands och Västerbottens
län

Alla tillåtna redskap
Alla tillåtna redskap

Alla tillåtna redskap
Alla tillåtna redskap

Alla tillåtna redskap
utom
1) handredskap och
2) ryssjor i området från
gränsen mellan
Östhammar och Tierps
kommuner till gränsen
mellan Västernorrlands
och Västerbottens län
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Gädda

≥ 40 cm
≤ 75 cm

Östersjöns samtliga delområden
söder om gränsen mellan
Västernorrlands och Västerbottens
län
Från gränsen mellan Östhammar
och Tierps kommuner till gränsen
mellan Västernorrlands och
Västerbottens län
Östersjöns samtliga delområden

Gädda

≥ 40 cm
≤ 75 cm

Gös

≥ 40 cm

Gös

≥ 45 cm
≤ 65 cm

Sill

≥ 18 cm

Från gränsen mellan Östhammars
och Tierps kommuner till gränsen
mellan Västernorrlands och
Västerbottens län
Skagerrak, Kattegatt

Makrill

≥ 20 cm

Skagerrak, Kattegatt

Makrill, vid
foderfiske
Taggmakrill

≥ 30 cm

Skagerrak, Kattegatt

≥ 15 cm

Skagerrak, Kattegatt

Torsk

≥ 30 cm

Torsk

≥ 38 cm

Skagerrak, Kattegatt utom i
Brofjorden
Östersjöns samtliga delområden

Kolja

≥ 27 cm

Skagerrak, Kattegatt

Gråsej

≥ 30 cm

Skagerrak, Kattegatt

Kummel

≥ 30 cm

Skagerrak, Kattegatt

Vitling

≥ 23 cm

Skagerrak, Kattegatt

Skrubbskädda

≥ 20 cm

Skagerrak, Kattegatt

Skrubbskädda

≥ 23 cm

Östersjöns delområde 22-25

Skrubbskädda

≥ 21 cm

Östersjöns delområde 26-28

Skrubbskädda

≥ 18 cm

Östersjöns delområde 29-syd

Handredskap

Ryssjor

Alla tillåtna redskap
utom
1) handredskap och
2) ryssjor i området från
gränsen mellan
Östhammar och Tierps
kommuner till gränsen
mellan Västernorrland
och Västerbotten län
Handredskap och
ryssjor

Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
Alla tillåtna redskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
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Rödspätta

≥ 27 cm

Skagerrak, Kattegatt

Rödspätta

≥ 25 cm

Östersjöns samtliga delområden

Sandskädda

≥ 23 cm

Skagerrak, Kattegatt

Rödtunga

≥ 28 cm

Skagerrak, Kattegatt

Bergtunga

≥ 25 cm

Skagerrak, Kattegatt

Äkta tunga

≥ 24 cm

Skagerrak, Kattegatt

Slätvar

≥ 30 cm

Samtliga havsområden

Piggvar

≥ 30 cm

Samtliga havsområden

Glasvar

≥ 25 cm

Skagerrak, Kattegatt

Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap
Alla tillåtna redskap
utom handredskap

Minimimåtten avser för
1. ostron: dess minsta diameter eller bredd,
2. hummer: avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt
parallellt med mittlinjen (carapaxlängd),
3. havskräfta: avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt
parallellt med mittlinjen (carapaxlängd), eller det raka måttet från spetsen av
pannhornet till den fasta kanten av den mellersta stjärtfenan (totallängd),
4. övriga arter: avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. HVMFS
2019:11.
Undantag från minimimått
Anm. Rubriken är införd enligt HVMFS 2016:1
17 §

[602 A] Minimimåtten i 16 § gäller inte vid svenskt fiske efter
1. skarpsill med redskap med en maskstorlek understigande 32 millimeter, eller
2. torsk i Östersjöns samtliga delområden när detta följer av EU:s förordningar om
den gemensamma fiskeripolitiken. HVMFS 2019:11.
Övriga fångstbegränsningar
Anm. Rubriken är införd enligt HVMFS 2019:11.
18 §

[602 B] Vid fiske av nedan angivna arter, med de redskap och i de områden som
anges, får en fiskare maximalt per kalenderdygn behålla det antal fiskar som framgår
av tabellen. HVMFS 2019:11.
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Art

Område

Redskap

Tillåten fångstmängd/dygn

Torsk, kolja och
lyrtorsk (bleka)

Brofjorden innanför en
rät linje från 58 20,07 N
till 11 22,62 O
Skagerrak, Kattegatt
utom Svinesund och
Idefjorden
Skagerrak, Kattegatt
utom Svinesund och
Idefjorden

Alla redskap utom nät

Tre fiskar av den sammanlagda
fångsten av torsk, kolja och
lyrtorsk
Två fiskar av den
sammanlagda fångsten av lax
och öring
Två fiskar av den
sammanlagda fångsten av lax
och öring

Från gränsen mellan
Östhammars och Tierps
kommuner till gränsen
mellan Västernorrland
och Västerbottens län
Östersjöns delområden
23–28, 29 till gränsen
mellan Östhammars och
Tierps kommuner
Från gränsen mellan
Östhammars och Tierps
kommuner till gränsen
mellan Västernorrland
och Västerbotten län
Från gränsen mellan
Östhammars och Tierps
kommuner till gränsen
mellan Västernorrland
och Västerbotten län

Handredskap och
ryssjor

En icke fenklippt öring per
dygn

Handredskap

Tre gäddor

Handredskap och
ryssjor

Tre fiskar av den sammanlagda
fångsten av gös och gädda

Handredskap och
ryssjor

Tre fiskar av den sammanlagda
fångsten av gös och gädda

Lax

Öring

Öring

Gädda

Gädda

Gös

Handredskap

Handredskap

HVMFS 2019:16

4 kap. Särskilda bestämmelser för Skagerrak och Kattegatt
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 kap. Övriga bestämmelser
Tillsyn

1§
[603] De tillsynsmyndigheter eller utsedda tillsynsmän i Sverige och Norge som
utövar tillsyn över fisket i Svinesund och Idefjorden ska skriftligen underrätta
varandra när de vid tillsyn eller på annat sätt skäligen kan anta att det förekommer
eller har förekommit fiske på det andra landets territorium i strid med bestämmelserna
i 1 kap. 7 och 8 §§, 3 kap. 2, 3 och 16 §§, 4 kap. 2–8 a §§ samt bilaga 5. FIFS 2010:7.
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Dispens

2§
[604] Om det behövs för något vetenskapligt ändamål eller om det annars finns
särskilda skäl får i enskilda fall undantag medges från dessa föreskrifter enligt
följande.
1. Länsstyrelsen får meddela undantag från 3 kap. 2–7, 8–9 och 15–16 §§, 4 kap.
2–11 och 13–17 §§ samt 5 kap. 6 §. Undantag från 3 kap. 16 § får endast avse ostron,
hummer, lax, öring, harr, gädda och gös. Fråga om undantag för befattningshavare vid
Havs- och vattenmyndigheten eller för person som på Havs- och vattenmyndighetens
uppdrag bedriver fiske för undersökningsändamål ska dock prövas av myndigheten.
2. Havs- och vattenmyndigheten kan medge undantag från andra bestämmelser i
föreskrifterna än de i 1 angivna.
Undantag, rörande fiske i Svinesund eller Idefjorden, från bestämmelserna i 3 kap.
2, 3 och 16 §§, 4 kap. 2–8 a §§ och bilaga 5 får göras endast i samband med
vetenskapliga undersökningar. I sådana fall ska berörda myndigheter i Norge
underrättas skriftligen. HVMFS 2011:7.
3§
Paragrafen har upphört att gälla enligt HVMFS 2014:21.

[606] Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2004 då följande författningar
skall upphöra att gälla.
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:30) om fisket i Kattegatt och Skagerrak med
angränsande sötvattensområden.
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:31) om fisket i Östersjön med angränsande
sötvattensområden.
Bilaga 1
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

