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Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 
2017/18:MJU3 
 

Ändringar i fiskelagen 

Sammanfattning 
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i 
fiskelagen. 

Lagförslaget innebär att nya bemyndiganden om vägning och spårbarhet av 
fiskeriprodukter införs i fiskelagen och att bemyndigandet att meddela 
föreskrifter om uppgiftsskyldighet förtydligas så att även befälhavare 
omfattas. Överträdelser av föreskrifter om vägning som har meddelats med 
stöd av det nya bemyndigandet kriminaliseras, och överträdelser av före-
skrifter om spårbarhet som har meddelats med stöd av samma bemyndigande 
straffsanktioneras. Därtill innebär lagförslaget att överträdelser av landnings-
skyldigheten omfattas av det nationella pricksystemet. Slutligen ändras 
hänvisningen i 39 a § fiskelagen så att den blir dynamisk.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.  

 

Behandlade förslag 

Proposition 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen.  
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

  
  

Nya bemyndiganden m.m. i fiskelagen 
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fiskelagen 
(1993:787).  

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:183. 

Stockholm den 21 september 2017 

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar 

Matilda Ernkrans 

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Matilda Ernkrans (S), Kristina 
Yngwe (C), Johan Hultberg (M), Sara Karlsson (S), Martin Kinnunen (SD), 
Åsa Coenraads (M), Johan Büser (S), Gunilla Nordgren (M), Monica Haider 
(S), Jens Holm (V), Lars-Axel Nordell (KD), Marianne Pettersson (S), Petra 
Ekerum (S), Jesper Skalberg Karlsson (M), Emma Nohrén (MP), Nina 
Lundström (L) och Josef Fransson (SD). 
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Redogörelse för ärendet 

Ärendet och dess beredning 
I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2016/17:183 
Ändringar i fiskelagen.  

Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1, och regeringens 
lagförslag redovisas i bilaga 2. Lagförslaget har granskats av Lagrådet.  

Bakgrund 
Det svenska fisket regleras i stor utsträckning av EU-förordningar. Den 
grundläggande förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeri-
politiken, 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 (grundförordningen). Därtill 
regleras det av 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 (kontrollförordningen).  

På nationell nivå är fiskeområdet reglerat i två lagar: fiskelagen (1993:787) 
och lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma 
fiskeripolitiken (GFP-lagen). Lagarna är avgränsade så att nationella regler om 
själva fisket och verksamheten fram till landning av fångst inklusive fiskarens 
rapportering av fångst finns i fiskelagen. Övriga frågor om den gemensamma 
fiskeripolitiken regleras i GFP-lagen. Fiskelagen och GFP-lagen kompletteras 
av förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. 
Förordningen innehåller bl.a. ett flertal bemyndiganden till Havs- och vatten-
myndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten påtalade i en skrivelse till Närings-
departementet den 5 november 2015 att det finns behov av ändringar i 
fiskelagen för att uppfylla de krav som ställs i kontrollförordningen (dnr 
N2015/07904/RS). Vidare gäller sedan den 1 januari 2017 enligt kontroll-
förordningen att överträdelser av EU-bestämmelser om skyldighet att landa 
fisk ska betraktas som allvarliga och därför omfattas av de nationella 
pricksystemen. Med anledning av detta har det inom Näringsdepartementet 
upprättats en promemoria, Ändringar i fiskelagen. 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 
I propositionen lämnar regeringen förslag till ett antal ändringar i fiskelagen 
(1993:787). Lagförslaget innebär att nya bemyndiganden om vägning och 
spårbarhet av fiskeriprodukter införs i fiskelagen, och att bemyndigandet att 
meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet förtydligas så att även befälhavare 
omfattas. Överträdelser av föreskrifter om vägning som har meddelats med 
stöd av det nya bemyndigandet i 23 a § kriminaliseras, och överträdelser av 
föreskrifter om spårbarhet som har meddelats med stöd av samma 
bemyndigande straffsanktioneras. Därtill innebär lagförslaget att överträdelser 
av landningsskyldigheten omfattas av det nationella pricksystemet. Slutligen 
ändras hänvisningen i 39 a § fiskelagen så att den blir dynamisk.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
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Utskottets överväganden 

Nya bemyndiganden m.m. i fiskelagen 

Utskottets förslag i korthet 

Riksdagen antar regeringens lagförslag.  

Propositionen 

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldigheter för befälhavaren på ett 
fiskefartyg, för den som har fiskelicens eller personlig fiskelicens eller som 
utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja fångsten, i fråga om  
1. vägning av fångst 
2. märkning av partier med fiskeriprodukter 
3. information som ska följa med partier av fiskeriprodukter 
4. dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av 

fiskeriprodukter. 

Regeringen föreslår att det förtydligas att även befälhavare på fiskefartyg 
omfattas av bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att lämna vissa 
uppgifter för den som har fiskelicens eller personlig fiskelicens eller för den 
som utan stöd av en sådan licens fiskar för att sälja fångsten. Den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter om vägning i 23 a § 1 
fiskelagen ska dömas till böter. Om gärningen är ringa ska den inte medföra 
straffansvar. 

Regeringen föreslår vidare att bemyndigandet i fiskelagen för regeringen 
att meddela föreskrifter om sanktionsavgift för den som bedriver fiske med 
stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens eller som annars bedriver fiske i 
näringsverksamhet, ska utökas till att även avse överträdelser av föreskrifter 
om märkning av och information om partier av fiskeriprodukter samt om 
dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa produkternas spårbarhet. Det 
förtydligas att även befälhavare på fiskefartyg ska omfattas av bemyndigandet. 

Därtill föreslår regeringen att bestämmelserna i fiskelagen om att en 
innehavare av en fiskelicens eller en befälhavare på ett fiskefartyg ska tilldelas 
prickar vid vissa allvarliga överträdelser även ska tillämpas på allvarliga 
överträdelser av landningsskyldigheten. Hänvisningen i 39 a § fiskelagen till 
artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 
ändras på så sätt att orden ”i den ursprungliga lydelsen” tas bort. 

Ändringarna i lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Enligt 
regeringens förslag ska bestämmelserna i 52 och 53 §§ i den nya lydelsen 
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tillämpas på överträdelser av landningsskyldigheten som har skett efter 
ikraftträdandet. 

Utskottets ställningstagande 

Det har inte framställts några motioner med anledning av propositionen. 
Utskottet ansluter sig till regeringens överväganden och tillstyrker regeringens 
lagförslag.  
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BILAGA 1 

Förteckning över behandlade förslag 

Propositionen  

Proposition 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen: 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fiskelagen 
(1993:787). 
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BILAGA 2 

Regeringens lagförslag 
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