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Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om
fiskefartygs tillträde till hamnar
1 kap. Inledande bestämmelser
Tillämpningsområde

1§
[581] Dessa föreskrifter avser sådana frågor om utsedda hamnar för landning och
omlastning samt tillträde till hamntjänster i Sverige för den som bedriver yrkesmässigt
fiske, som avses i
1. rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om åtgärder för
återhämtning av det nordliga kummelbeståndet
2. 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,
3. 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,
4. 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,
5. 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,
6. 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
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2336 av den 14 december
2016 om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i
Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten
samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002.
Definitioner
2§
[581 A] I dessa föreskrifter avses med
1. tredje land: stat som inte är medlem i EU,
2. Skagerrak, Kattegatt och Östersjön: havsområden som avgränsas enligt vad som
framgår av 1 kap. 2 § och bilaga 1 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske
i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön,

Import– och exportföreskrifter/Fiskebestämmelser

2

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar

Uppdaterad: 2017-07-06
Därutöver används de begrepp och definitioner som anges i fiskelagen (1993:787),
förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt EU:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken med samma innebörd i dessa
föreskrifter.
2 kap. Utsedda hamnar
Landning och omlastning av fångst från fiskefartyg från EU
1§
[582] Fångst av mer än två ton torsk eller två ton kummel fångad eller förvarad
ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt, får landas i hamnarna Glommen,
Träslövsläge, Bua, Göteborgs Fiskhamn, Öckerö, Smögen eller Strömstad.
2§
[582 A] Fångst av mer än 100 kilogram av sådana djuphavsarter som anges i bilaga I
till förordning (EU) 2016/2336, får endast landas i hamnarna Ellös, Grebbestad,
Göteborgs Fiskhamn, Kungshamn, Lysekil, Rönnäng, Smögen, Strömstad eller
Öckerö.
3§
[582 B] Fångst av mer än 750 kilogram torsk i levande vikt fångad i Östersjön får
endast landas i hamnarna
1. Öregrund i Uppsala län,
2. Grisslehamn i Stockholms län,
3. Botvaldevik, Herrvik och Ronehamn i Gotlands län,
4. Västervik, Borgholm, Sandvik, Byxelkrok, Böda, Kårehamn, Bläsinge,
Gräsgård och Grönhögen i Kalmar län,
5. Sandhamn, Sturkö Ekenabben, Karlskrona Saltö, Karlskrona Handelshamnen,
Hasslö, Ronneby, Karlshamn Vägga, Hörvik och Nogersund i Blekinge län,
6. Åhus, Kivik, Baskemölla, Simrishamn, Brantevik, Skillinge, Kåseberga, Ystad,
Abbekås, Gislövsläge, Trelleborg, Skåre, Skanör, Klagshamn, Limhamn, Lomma,
Barsebäckshamn, Borstahusen, Ålabodarna, Råå, Viken och Mölle i Skåne län,
7. Glommen, Träslövsläge och Bua i Hallands län, eller
8. Göteborgs Fiskhamn och Öckerö i Västra Götalands län.
4§
[582 C] Fångst av sammanlagt mer än 5 ton sill/strömming och skarpsill i levande
vikt fångad i Östersjön får endast landas i hamnarna
1. Skagshamn, Skeppsmalen, Bondhamn och Spikarna på Alnön i Västernorrlands
län,
2. Mellanfjärden, Norrsundet och Engesberg i Gävleborgs län,
3. Oxelösund i Södermanlands län,
4. Ronehamn och Närshamn i Gotlands län,
5. Västervik, Byxelkrok, Grankullavik och Bläsinge i Kalmar län,
6.
Sturkö-Sanda,
Sturkö-Ekenabben,
Karlskrona
Saltö,
Karlskrona
Handelshamnen och Nogersund i Blekinge län,
7. Simrishamn, Ystad, Trelleborg, Limhamn, Lomma och Barsebäckshamn i Skåne
län,
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8. Träslövsläge i Hallands län, eller
9. Rönnäng, Mollösund, Ellös, Lysekil, Kungshamn och Strömstad i Västra
Götalands län.
5§
[582 D] Omlastning av fiskeriprodukter enligt artikel 20 i förordning (EG) nr
1224/2009 får endast göras i hamnarna Göteborg, Kungshamn, Simrishamn,
Karlskrona Saltö eller Karlskrona Handelshamnen.
Landning och omlastning av fångst från fiskefartyg från tredje land
6§
[583] Landning i Sverige av färska fiskeriprodukter från fiskefartyg från tredje land
enligt förordning (EG) nr 1005/2008 samt av fiskeriprodukter från fiskefartyg från
Andorra, Färöarna, Island och Norge, får endast göras i hamnarna Strömstad, Smögen,
Lysekil, Wallhamn, Rönnäng, Göteborg, Trelleborg, Simrishamn, Nogersund,
Karlskrona Saltö, Karlskrona Handelshamnen, Västervik eller Slite.
Landning i Sverige av andra fiskeriprodukter från fiskefartyg från tredje land enligt
förordning (EG) nr 1005/2008, än de som avses i första stycket, får endast göras i
Göteborgs hamn.
Första stycket gäller inte sådana landningar av sill, makrill, taggmakrill och
blåvitling som avses i 9 §.
7§
[583 A] Fångst av fiskeriprodukter från fiskefartyg från tredje land enligt förordning
(EG) nr 1005/2008 får omlastas endast i Göteborgs hamn.
Tillträde till hamntjänster för fiskefartyg från tredje land
8§
[583 B] Tillträde till hamntjänster, utan samband med landning eller omlastning av
fiskefartyg från tredje land enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1005/2008, får
endast göras i hamnarna angivna i 6 § första stycket.
Landning av viss fångst från fiskefartyg från EU och tredje land
9§
[583 C] Fångst av sammanlagt mer än 10 ton sill fångad i andra områden än Östersjön
samt av makrill, taggmakrill och blåvitling, från fiskefartyg från EU eller tredje land,
får endast landas i hamnarna Träslövsläge, Rönnäng, Mollösund, Ellös, Lysekil,
Kungshamn eller Strömstad.
3 kap. Landning av osorterad fångst från fiskefartyg från EU eller tredje land
1§
[584] Om osorterad fångst från en tidigare fiskeresa bevaras ombord på ett fiskefartyg,
får ny fångst inte tas ombord förrän den osorterade fångsten från en tidigare fiskeresa
har landats. Vid sådan uppdelad landning ska samtliga landningar göras i svensk
hamn.
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En förhandsanmälan ska göras inför varje landning.
Denna paragraf gäller inte fångst som har sorterats artvis i lådor med högst 50 kg i
varje låda.
[584 A] Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2017.

