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Yrkesfisket

• Fiskelicens

• Tillgången på fisk
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EU:s landningsskyldighet
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År 2013 togs beslut av EU:s 28 ministrar och 
Europaparlamentet om att landningsskyldighet ska införas.

Landningsskyldigheten syftar bland annat till att minimera 
utkast och påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske.

Grundregel: All fångst av arter som har en kvot inom EU 
ska landas, registreras och kvotavräknas. 

 Införs stegvis mellan 2015-2019 i olika fisken inom EU.



Typ av fördelningssystem 
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Ej individuell tilldelning
 Slut på en kvot → alla redskap som 

kan tänkas fånga det aktuella 
fiskslaget kan behöva stoppas

Individuell tilldelning 
 Eget ansvar och minskat behov av 

kollektiva redskapsstopp 
 Men: tilldelningen av vissa kvoter riskerar 

att bli begränsande på individnivå
 Möjlighet att anpassa fiskemöjligheter 

med fångster



Hur är ”demersala systemet” utformat? 
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Nationella 
kvoter

Kustkvoter
Individuell 
fördelning

Vad gäller för kustkvoter och hur 
bestäms dess storlek?

 Fördelas ej individuellt
 Deras storlek avgörs utifrån principen att 

detta fiske inte ska begränsas 

Hur sker den individuella 
fördelningen?

 Fördelning enligt historisk infiskning
2011-14

Vissa  justeringar och undantag  till historisk 
infiskning:

 Avsättningar och grundnivåer
 Regional fördelning i Östersjön
 Annan modell i räkfisket

Vad gäller för överlåtelser av 
fiskemöjligheter?

 Möjligt under året
 Måste godkännas av HaV
 Begränsas av koncentrationsnivåer
 Speciella regler för räkfisket* 

(*överlåtelser endast möjligt inom var och en av de två 
grupper som räkflottan är indelad i)

Hur fungerar det med nyetablering inom demersala systemet?

 Kan ansökas om 1 jun – 1 okt året innan
 Prioritering mellan ansökningar görs enligt särskilda principer

Vilka omfattas?

 Samtliga trålare
 Burfisket efter kräfta
 Fiske med (vissa) passiva redskap i Västerhavet 

med fartyg över 10 meter

Vilka omfattas?

 Fisket med passiva redskap i Västerhavet 
under 10 meter, förutom burfisket efter 
kräfta

 Fiske med passiva redskap efter torsk i 
Östersjön

Sjutton demersala
kvoter 

Vem får förnyade tillstånd och ny 
tilldelning nästa år?

 Den som uppfyller infiskningskrav



Pelagiska systemet

• Sedan 2009

• Individuell fördelning med permanenta överlåtelser

• Regionalkvot Östersjön

• Kustkvoter
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2018

• 1140 fiskelicenser

• 950 fartyg redovisade fångst

• 22 fartyg landade 90 % av fångsterna

• 150 fartyg landade för 90 % av värdet

• 850 fartyg landade för 10 % av värdet

• Totalt värde vid första försäljning cirka 1,2 miljarder kr
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