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Inledningl

Uppdraget1.1

tillkallaregeringenjuli 1992 beslöt sär-8Vid sammanträdet den att en
fiskerinäringenssvenskautreda denmed uppdragskild utredare ut-att

bedöma deti uppgiftUtredningen harvecklingsmöjligheter. att sven-
på kortutvecklingsmöjligheterochyrkesfiskets förutsättningarska

bestånds-europaintegreringen ochbloch lång sikt med beaktande av a
Ut-angränsandeochutvecklingen ñskezoneninom den svenska vatten.

eventuella behovetdetsituationen ochskall vidare bedömaredningen
förstahands-dvs fisket,fiskerinäringen,åtgärder samladeinom denav

detaljhandeln i syfteparti- ochberedningsindustrin ochmottagarna,
stabil avsättningpå ochförbättra underlätta tillgångenoch avatt en

landet.kvalitet i helafisk och ñskprodukter högav
möjlig-analyseraskallutredningensärskiltI uppdraget betonas att

fisk-det kustnärainsjöñsket ochyrkesmässigautvecklaheterna detatt
fisk-analyseralämnasregionalpolitiskt stöd kanbedöma samtet, om

jämfö-konkurrenssituation ierinäringens ochkostnads-, marknads-
område.fisketskonkurrentländer påSveriges viktigasterelse med

1993. Iden julislutbetänkande 1Utredningen sittskall lämna senast
skall bedöma beho-innan dessdirektiven utredningenpåpekas dock att

så-förslag1993 och lämnajulisärskilda åtgärder den 1vet omav per
sorteringsbestämmelser,kvalitetskontroll,åtgärder,dana exempelvis

övergångs-iadministrationen dessaöverskottshantering ettsamt av
EG.till iskede eventuellt medlemskapett

1.2 Betänkandet

åtgär-till sådanaförslagdelbetänkandeiredovisar dettaUtredningen
1993.juliträda i kraft den 1der börsom

Sveriges in-delsbakgrundförslagsinaUtredningen lägger mot av
fisket ochsvenskakris detdels denåtaganden,ternationella somav

påberoendesig främstbefinnerberedningsindustrinden svenska
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Östersjön.det sviktande torskbeståndet i gårI avsnitt 5.2 utredningen
in på krisens orsaker.närmare

I proposition 199192120 reglering priserna fiskom av m m an-
EES-avtalet skall iträda kraft fiskets område den julilattges

1993, vilket bl innebär prisregleringsavgiften avvecklas liksomatta
alla generella pristillägg.

I kapitel två redovisas de viktigaste förutsättningarna för utredning-
förslag. De tillgängliga svenska fiskeresursema redovisas 2.l.ens

Därefter genomgång i EGs fiskeripolitikgrunddragengörs en av
22. Dessutom berörs i avsnittet relevanta EGsdelar strukturpo-av
litik. I avsnitt 4.5 återkommer utredningen med någoten noggrannare
genomgång några delar EGzs fiskeripolitik, nämligen kontroll-av av
organisation, överskottshantering och producentorganisation.

Även idet Ds 199270 Enklare fiskebestämmelser lagda förslagen
refereras i korthet i de delar det berör fiskerinäringenyrkesfisket och
avsnitt 2.3.

Eftersom betänkandet primärt skall förgrunden proposi-utgöra en
tion kring det ekonomiska tillstödet fisket under budgetåret 199394
och hur detta stöd skall utfonnas så uppfyller internationelladetatt
åtaganden, lämnas i kapitel 3 relativt utförligt redogörelse för da-en

ekonomiska till fisket,stöd vilket huvudsakligen kanaliseras viagens
statsbudgetens titel D. Fiske under Jordbruksdepartementets huvud-
titel avsnitt 3.1. Stöd till fisket finansieras via prisreglerings-även

vilket beskrivs i avsnitt 3.2. Avslutningsvis redovisas isystemet, av-
snitt 3.3 övrigt stöd till fisket via statsbudgeten.

Utredningen återkommer i sitt slutbetänkande med rad studieren
skall bilda underlag för utredningens slutliga överväganden ochsom

förslag. Redan här redovisas dock några fördjupade studier i frågor
bör regleras till juli 1993.den l En genomgång gjorda fiskut-som av

sättningar lämnas i avsnitt Statistik konsumentfrämjande åt-4.1. och
gärder redovisas i avsnitt 4.2 4.3. genomgångEn särskild vat-resp av
tenbrukets förhållanden i avsnitt 4.4.görs



1992136 Kapitel 2 11SOU

Förutsättningar2

fiskeresurser2.1 Svenska

2.1.1 Bakgrund
stårI detta avsnitt skall genomgång de fiskeresursergörasen av som

till det yrkesfiskets förfogande liksom något den fiskeflot-svenska om
fiskar på olika bestånden.deta som
biologiska grundMed undersökningar i våra omgivande hav som

och i internationellt inom för Internationella Havs-samarbete ramen
forskningsrådet ICES utfärdas rekommendationer ICES rådgi-av
vande kommitté för fiskevård ACFM. Råden biologiskadetutgör
grundmaterial vid internationella förhandlingarna.används desom

För det svenska fisket sker förhandlingarna inför det fiskeåretnya
under hösten. in-I september påbörjas förhandlingarna med möteett

Baltiska Fiskerikommissionen. Vid dedetta beslutasmöte to-om om
tala tilllåtna fångstuttagen, TACema Catch, iTACTotal Allowable
Östersjön sill, skarpsill, lax eventuella föränd-torsk och samtav om
ringar i de ñskereglema. Vid dessa förhandlingar förde-gemensamma
las de totalt tillåtna fångstuttagen mellan olika strandstatema.deäven

fördelningDenna resulterar i tilldelas zon-TACer,varjeatt stat som
de totala mängder får fiskas inom respektive lands Ge-är som zon.

de bilaterala avtalen möjliggörs utbyte ochkvoterettnom senare av
därmed också fiske utanför fiskezonen.den egna

För Västerhavet sluts överenskommelser dels bilateralt mellan
Sverige och EG, dels trilateralt med EG och Norge.

Östersjön2.1.2 Kvoter fiske ioch
1991, 1992 och 1993 kvotöverenskommel-För har nedan redovisade

1993 någonträffats. För kan dock vissa förändringar inträffaser om
inom 90 dagar efter Baltiska Fiskerikom-med denmötetparternaav

missionen i september inte nedanstående fördelning-denaccepterar
en.
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ÖstersjönTabell TACzeri 1991.1992ochpreliminärt1993

SILL SKARP-
SILL

1993 1992 1991 1993 1992 1991
ton tonton ton ton ton

Sverige 144.900 119.000 119.000 55.400 45.000 24.000
MU3+

EG 125.200 90.000 38.000 55.600 46.000 20.000
DDR 52.000 6.000
Polen 112.800 81.000 81.000 92.400 76.000 43.000
Sovjetunionen 100.000 60.000- -fed.Ryska 32.300 35.300- -Litauen 12.000 100.000 15.700 106.000 -Lettland 38.400 43.500- -Estland 56.800 36.100- -
Finland 37.600+ 98.000 98.000 16.000 17.000 10.000

MU3
Totalt 650.000 486.000 486.000 350.000 290.000 163.000

MU3 N59°30omrnorrom
MU3Svenskdel Finsk 90.00del sammanlagt+ ton

ÖstersjönTabell1 forts. TACzeri 1991,1992 preliminärt1993och

TORSK LAX

1993 1992 1991 1993 1992 1991
antalton ton ton tonton

Sverige 9.560 23.900 40.200 210.000 1.150 1.050
14.400 36.000 58.500 131.000 720 700EG

100 20DDR
Polen 8.440 21.000 36.000 42.250 230 230
Sovjetunionen 30.800 730- - -- 23.090Ryskafed. 2.000 -- 20.140 730Litauen 1.780 18.000 -- 84.000Lettland 2.710 -22.140Estland 710 II --

1.150 1.050Finland 400 1.000 2.400 234.970
i 759.000171.000 3.980 3.780Totalt 40.000 100.000

l Finska 009.000lnkl. viken

förDenna fördelning total-TACzn utgångspunkten varjeär statsav
bilaterala förhandlingar.

Som från 486framgår kraftigttabell har TACn för sill ökat1av
beståndet f000 1992 675.000 Anledningentill 1993. är attton ton n
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beståndet,andra pelagiskamycket starkt, vilket också gäller detär
1992290.000total-TACn frånskarpsill. För skarpsill har ökats ton

till 350.000 1993.ton
total-snabbt frånmycketFör torsken har situationen försämrats en

Siffran för-445.000fångst under 1984 uppgick till minst ärton.som
den vitanationer betraktademodligen betydligt eftersom vissahögre

successivtminskade sedani princip fritt Fångstemahav.zonen som
år då detfrån 1989, detoch 1991 131.000 TACn hari ton.var nere

220frånTAC för minskatför första gången upprättades torsk,en
000 till 40.000 1993.ton ton

gångenlax-TAC för förstaträffadesEn överenskommelse om en
till1992 ökades denför 1991. 3.780 FörDen uppgick då till ton.

759.000till lax-3.980 för 1993 harDen preliminära TACn sattston.
medel-vilket 3.795kvot attantarmotsvarar tonar, om manen ca

oförändrad i jäm-laxen 5 kg. laxkvoten iDärmedväger är stort sett
förelse 1992.med

påbörjades förEfter Fiskerikommissioneninom Baltiskamötet
Ös-Östersjön medsvensk del i vid bilateralautbyte kvoter mötenav

innebartersjöns överenskommelserstrandstater. Resultatet dessaav
för kvantiteter de kvo-det svenska fisket 1991 1992 följandeoch att av
terade tillgängliga för svenska fiskare.arterna var

ÖstersjönTabell2. Svenskakvoter fångster 1991 hittilk 1992och enl fiskeloggboki och
Värde 1991enligtsvenskasyd-ochostkustlandningar SCB.av

FångstZon Fiskslag Fångst KvotKvotvârde Kvot
l992tjan- 1991 19911992 1992

milj kr okt; ton tonton ton

53.89175.130Svensk Sill 102,283 71.030 55.681zon
7.01945.000 38.377 24.000skarpsill 135,000
27.57113.056 10.637 26.650Torsk 128.863

588716 59511,534 590lax
Sa värde 377,680

2.8823.964 4.550Sill 5,256 3.650Utländska
1.4693.5008,100 2.700 2.187skarpsillzoner

0 0200 0Sillskarpsill 0,444
7.3221.699 14.020102,747 10.410Torsk

146153 2402,991 45Lax
119,538Szavärde

497,218Totaltkvot-
1992värde
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ÖstersjönDen för fisket i och den för hela det svenskaäven yrkes-
mässiga fisket helt dominerande har under de tio årenarten senaste
varit torsken. Beståndssituationen dock för närvarande mycket be-är
kymmersam, vilket speglas i de årens kraftigt reducerade kvo-senaste

och fångster. Trots den kraftiga reduktionen disponiblater denav
kvoten torsken under 1992är den i kvotvärde dominerandeäven ar-

1992 års kvotvärde för torsken uppgår till 231 miljten. kr, vilketca
Östersjön.46% det totalautgör kvotvärdet i Sillen den vik-är nästav

tigaste Med rådande beståndssituation kommer sillen tillsam-arten.
Östersjö-med skarpsillen den betydelsefulla iatt mestmans artenvara

fisket de åren.närmaste
Kvotvärdet för skarpsill i tabellen hämtat västkustlandningarär ur

där delen för konsumtion.större Värdet skarpsill föravsätts indu-av
striändamål, vilket f den huvudsakliga användningen skarpsillärn av

Östersjön,från uppgår till maximalt 054 krkg. medförDetta att
kvotvärdet för skarpsill minskar från 135 milj kr till 24 milj kr, vil-
ket innebär reduktion totala kvotvärdet från 497 milj 386kr tillen av

Östersjönmilj kr. För 1993 förväntas dock ökat fiske i skarpsillett av
för mänsklig konsumtion.

ÖstersjönDe fiskefartyg bedriver fiske i mycket varie-ärsom av
rande storlek. De minsta kustfiskebåtama bedriver ålfiske ochsom
fiske med fasta redskap ofta och tvåmansbåtar från 5är metersen-
längd och uppåt. Gamfiske bedrivs yrkesmässigt båtar 6med ärsom

och längre. I det kustnära trålfisket används båtar i storlekarmeter
från 10 och uppåt. De vanligaste 15-20 långa. Sillñs-meter är meter
ke, torskfiske och laxfiske avstånd från kusten bedrivs medstörre
fartyg storlek de i Skagerrak och Kattegatt.av samma som

Antalet fartyg, med längd 8 1990 hem-större än meter,en som var
Östersjöhamnmahöriga i uppgick 1990 till 1.013 240st, sten varav

bedrev fiske med trål enligt SCBs uppgifter. Detta kan jämföras
med det totala antalet fiskefartyg i Sverige 1990 uppgick tillsom ca

Östersjön1.600 st. Antalet fartygsvenska bedriver fiske i ärsom
Östersjöhamnardock betydligt fler de 1.013 har hem-än st som som

mahamnar, eftersom antal västkustfartyg eller mindreett stort mer
Östersjön.regelbundet fiskar i
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2.1.3 fiskeKvoter i Västerhavetoch
a Norsk nordsjözon
När det gäller de svenska fisktillgångama i Nordsjön, Skagerrak och
Kattegatt träffas årligen överenskommelser EG.med Norge och

norskI nordsjözon erhåller svenska fiskefartyg årliga kvoter deav
traditionellt fångats inom detta område. Under 1991 ocharter som

1992 erhölls följande kvoter.

Tabell3. Svenska fångsterkvoteroch enl frskeloggboki Norsknordsjözon1991 hittillsoch
1992
Värde utländskalandningarochvåstkustlandningar1991enligtSCB.av

Fiskan 1992Kvotvårde Kvot Fångst1992 Kvot1991 Fångst1991
1992 ton jan-oktton ton ton
milj kr

Sill 1,406 990 913 990 976
Makrill 3,628 335 160 290 284

4,358 629Torsk 410 410 574
Kolja 12,360 950 984 750 804
Vitling 2,626 190 138 190 159
Bleka
Gråsej 7,997 1.100 898 1.155 1293
Skrapñsk 0,392 800 710 800 485

taggmakrill 400 400varav
Råka 8,742 150 136 146 149
Övriga 3,543 omftrad 337 omf 288tradarter

8a kvotvårde 45,052

Avtalet med Norge Sverige möjlighet bedriva fiske med 41attger
sillfartyg, 5 makrillfartyg 69och fartyg med huvudsaklig inriktning
på fisk torsk, kolja, gråsej m riktat fiske efter räka.samtm

De värdemässigt viktigaste i den norska kolja, grå-ärarterna zonen
sej, räka, torsk makrilloch se tabell 3. Under år 1991 bedrevs sill-
fiske huvudsakligen under maj-oktober, makrillfiske under september-
oktober, fiske efter torsk, kolja gråsej under januari-oktoberoch samt
räkfiske februari-april.under Sillfisket har 1992 bedrivitsunder un-
der maj-december.perioden

De olika fiske bedrivs med fiskefartyg varierandetyperna av av
storlek. Det riktade fisket efter sill och makrill sker fartygmed med

längd 25-40 medellängd 35 m och bruttotonnagemeter etten av ca
brt 150-500 brt medeltonnage 300 brt. Fiske efter torsk, kolja,av
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gråsej, räka bedrivs något mindremed fartyg. Den vanligastem m
storleken här 15-39 25medellängd meter där räkbåtamaär meter
mestadels mindre de båtar fiskar kolja gråsej.torsk, ellerär än som
Tonnaget varierar inom intervallet 85-360 brt medeltonnage 200
brt.

b EGs nordsjözon
EGs nordsjözon erhåller fiskareI svenska fiskerättigheter i utbyte

Östersjön.EG-fartyg får fiska i iden svenska fiskezonen Förattmot
1991 och 1992 erhöll fiskare nedanståendesvenska kvantiteter i EGs
nordsjözon tabell 4.

Liksom i den norska allt fiske i EGs nordsjözon licensie-ärzonen
Under 1992 utfärdar EG 53 licensermånad för fiske efterhögstrat.

sillskarpsillmakrill maximalt 14 licensermånad för fiske efteroch
övriga Den värdemässigt viktigaste här makrillen,ärarter. arten men

fisket efter sill, fartygkolja och torsk betydelse. Deäven är storav
bedriver fiske i EGs nordsjözon huvudsakligenär typsom av samma

1991de i den norska De viktigaste fiskeperiodema undersom zonen.
makrillför september-oktober, för sill maj-december församtvar

torskkolja och augusti-november.

EGs 1994. Svenska fångsterenl Fuskeloggboki nordsjözon1991ochhittillsTabell kvoteroch
1991landningarochvästkustlandningar enligtSCB.Värde utländskaav

19921993 Fångst1992 1991 Fångst1991Kvotvârde Kvot KvotFiskar
1992 jan-oktton ton ton ton
milj kr
6,319 4.4504.450 2.748 4.450 4.745Sill

320 320 0 2.000 00,960Skarpsill
3.0001000 1.190 2.300 2.17932,490Makrill

1561,382 130 130 130 182Torsk
300 300 162 300 2753.903Kolja
20 20 5 20 29165Vitling
850 750 0 850 150Taggmoln-ill 0,416

Övriga 310250 186 1501,772 150arter

47,407värdeSza

c Skagerrak och Kattegatt
träffasfiskerättighetema Skagerrak och Kattegattuppdelning iFör av

vissa ñskslag. Förårligen överenskommelser nationella kvoter avom
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EG ochSkagerrak mellan Norge,sker detta trilaterala mötengenom
mellan EG ochSverige bilateralaoch för Kattegatt mötengenom

Sverige.
framgår nedan-för svensk del förhandlingarResultatet dessa avav

stående sammanställning.

Svenska fångsterTabell5. kvoteroch enl fskeloggboki SkagerrakochKattegatt
västkustlandningarVärde svenska 1991enligtSCB.av

Område Fiskan Kvotvärde Fångst FångstKvot Kvot
19911992 1992 92jan- 1991

milj kr ton okt; tonton ton
Skzg-i-Katt Sill 65,551 53.730 50.238 54.230 56.505
Skag+ Skarpsill 40,080 13.360 14.050 13.895Katt 11.228
Skag+Katt Makrill 21.210 1.973 1.763
Skag+ KoljaKatt 7,348 440 324 440 74
Skag+Katt Vitling 14,007 1.610 548 I.6l0 516
Skagerrak 2Torsk 22,458 145 2.067 2.145 1.454

2.640Kattegatt Torsk 27,64 2.407 .840 .8941 1 1
Skagerrak Rödspotta 6.639 448 500 461321
Kattegatt Rödspotta 150 280 173 200 2294,
Skagerrak Nordhavsräka 13,238 1.943 1.430l 1.605 1.579

Szavärde 322,322

nivå 1981dvs 1.500ton.samma som ca

I Skagerrak och Kattegatt fiske dels deförekommer ovannämn-ett
da kvoterade dels värdemässigt mycket fiske påbetydandearterna, ett
okvoterade Enligt ovanstående tabell uppgår värdet 1992 årsarter. av
svenska tillkvoter 322 milj kvoteradekr. Av de arternaca svarar
nordhavsräkan för kr.det högsta värdet kvotvärde 113 miljca

Fisket efter havskräftfisket uppgickdet betydelsefulla. Härär mest
värdet landningama 1991 till 72 milj kr. Andra viktiga okvoteradeav

ål, rödtunga, bergtunga, bleka, havskatt,äkta kummel,ärarter tunga,
pigghaj, hummer och krabba. värdet de okvotera-Det sammanlagda av
de i Skagerrak till 150 miljoch Kattegatt uppgår årligenartema ca
kr.

fiskefartygDe bedriver fiske Skagerraki och Kattegatt ärsom av
mycket varierande bedriverstorlek. De minsta kustfiskebätama som
ålfiske uppåt. Gamfiskeofta enmansbåtar från 5 längd ochär meters
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och fiske med havskräftburar bedrivs yrkesmässigt med båtar ärsom
6 och längre. I det kustnära trålfisket efter fisk och kräftameter an-
vänds båtar i storlekar från 10 och uppåt där den vanligastemeter
längden 15-20 Sillfiske, makrillñske, fiske efterär torsk, kol-meter.
ja, gråsej och räkfiske på avstånd från kusten bedrivs medstörrem m
fartyg storlek de i Nordsjön.av samma som

Antalet fartyg, med längd 8 bedriver fiskestörre än meter,en som
i Skagerrak och Kattegatt 566 år 1990, 344 bedrev fis-st stvar varav
ke med trål.

2.1.4 Insjöfisket

Det svenska yrkesmässiga fisket i uppgick, framgårsötvatten som av
tabell under 1991 till 2.132 med i förstahandelsledetvärdeton ett

34,1 milj kr. Den betydelsefulla i det yrkesmässiga söt-mestav arten
vattenfisket för 24% eller 8,3värdet milj kr.är gösen, som svarar av
Andra betydelsefulla siklöja löjromoch ål. Värdet uppgickärarter av
1991 till 5,1 milj kr och ålfångstenvärdet uppgick till 5,8 milj kr.av

6. DetyrkesmässigaTabell insjöfsketsfångster1991SCB

Fiskart FångstVärde Fångst Fångst Fångst Fångst Fångst
199l Vänern Vänern Målaren Hjålmaren övriga Totalt

milj kr ton ton ton ton tonvatten
ochöring 2,295 54lax 20 1 761-

Röding 2,814 25 6641- - -
Sik 3,576 83 0 0 8387 253
Siklöja 275,717 469 7 10 513

5,114 29 1 0 30varavrom -
Gädda 2,832 3 38 47 21981 50

0 86 70 67Gös 8,341 88 311
34 28 180Abborre 1,481 71 6 41

Ål 0 35 25 49 1325,821 23
Flodsignalkrâfta 0,390 0 2 31- -
Övrigt 8 16 203 3790,812 147 5

229 201 2.132Totalt 34,079 1.016 169 517

Totala antalet fiskefartyg bedriver yrkesmässigt fiske i sötvattensom
uppgår dessa fartygtill 229 54 längre 8 Avär änst st meter.ca varav
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9 utrustade för trålfiske. trålutrustade bedriverDe fartygenär st ett
Övrigtriktat fiske efter siklöja i Vänern huvudsakligen under hösten.

fiske i insjöama bedrivs huvudsakligen med olika slagnät samtav
fastamed redskap m m.

2.1.5 Kvoter och kvotvärden sammanfattningen-
I nedanstående tabell sammanfattas det totala förstahandsvärdet detav
svenska yrkesfiskets landningar under 1991 enligt SCBs uppgifter.

Tabell7. TotalaRimtahandsvärdetdelsvenskayrkesfsketslandningar1991 SCB.enligtav

Fiskslag äst- Syd- låst- Utlandet lnsjöñske Totalt
uslen sten

22l 8971 00 7 821 47 51
0 127 3 l

424
2642
3 1

l

0 5 6-
740471 132606 34079 926
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8. fångstvärdenTabell Totalavärdet desvenskafisktillgñngama1991 och1192av
kvotvärden 1991årsIandningarenligtSCB.

Område Värde
milj kr

Nordsjön; 45,052norskzon
kvotvårde

EG-zonNordsjön; 47,407
kvotvârdc
SkagerrakKattegatt 322,322
kvotvärde
Östersjön 497 8l
kvotvårde

34,079lnsjöñske
1991fångstvârde
fiske 911.999Szakvolerat

kvotvårde
178,165fiskeSzaokvoterat
1090164Totalsumma

Av ovanstående tabell framgår det nuvarande totala värdet föratt av
fiskaresvenska tillgängliga uppgår till miljard kr. Avresurser ca en

totaladet värdet de kvoterade tillgångarna 84% och de okvo-utgör ca
terade 16% totaladet värdet.ca av

fisktillgångar2.1.6 Förväntade 1993svenska
a Nordsjön
Beträffande bottenlevande fiskslag torsk, kolja, gråsej kom-msom m

inget ökat fiske 1993. finns möjligheterske under Däremotattmer
för relativt fiske efter räka.ett gott

Inom den norska i Nordsjön förvänta sig ikan stort settzonen man
kvoter under 1992, tabellsamma som se

De svenska kvotema för 1993 EGs de-i nordsjözon blir i stort sett
1992. Sverige fick till EG idock avstå viss mängd laxsamma som en
Östersjön.svensk izon

b Skagerrak och Kattegatt
acceptabelTorskens lekbiomassa i Skagerrak relativt stabil påär en

Räkbeståndet inivå, i Kattegatt ligger lägre nivå.medan den en
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kunnaf här borde utökatSkagerrak mycket ochär ett uttaggottn
tillåtas. Utgångspunkten fortsatt räkfiske på oförändrat högär ett
nivå.

Östersjönc
Östersjön torskbestån-problemet i det f mycketDet ärstörsta svagan

yrkesñsket fråni det svenskadet värdemässigt utgjort ryggradensom
bestånden sill och skarpsillbörjan åttiotalet. pelagiskaFör de ärav

fångsternabeståndssituationen på åtskilliga år och här kanbättre än
ökas betydligt.

Östersjön anledning den kraftigt minskadekommer medI av
1991 till 40.000 år 1992 förTACn för från 100.000 årtorsk, tonton

Östersjön från 23.900 till 9.560 för den svenska sehela och zonen
500minska från milj krtabell 1, det totala fångstenvärdet att caav

till 400 milj kr.ca

2.2 EGs fiskeripolitik

2.2.1 EGs fiskeripolitik översikten-
huvudelementEGs består följandefiskeripolitik tregemensamma av

marknadsregleringenMarknadsreglering. Bestämmelser rörsom
EEC 368791 ofpå fiskets område finns i Council Regulation No

28 organization of the market in fis-November 1991 the commonon
hery products. 2.2.2.Avsnitt

investerings- rationali-Strukturåtgärder på område ochfiskets
finns i Councilseringsstöd. Regler investeringsstödrör m msom

1986 CommunityRegulation EEC 402886 of 18 DecemberNo on
aquacul-in the fisheries andimprove and adapt structurestomeasures

till beredning ochfinns regler stödsector. Dessutom avsätt-ture om
1989ning EEC 404289 of 19 Decemberi Council Regulation No

fishery andof conditions under whichthe improvement the aqua-on
Avsnitt 2.2.3marketed.culture products processed and resp.are

2.2.4.
ekonomiska skill-utjämna deGenerella strukturåtgärder. För att

strukturfonder ska-EGolika regioner inom harnaderna mellan tre
fonderjordbruksfonden. Dessaregionalfonden, socialfonden ochpats;

1988205288 of 24 JuneRegulation EEC Noregleras i Council on



22 Kapitel 2 SOU 1992136

the oftasks the Structural Funds and their effectiveness and coordi-on
nations of their activities between themselves withand the operations
of the European Investment Bank and the other existing financial in-
struments. Avsnitt 2.2.5.

Till detta kommer EGs resurspolitik, innehåller reglerande åt-som
gärder fiskeregler, fastställande totalkvoter, kvotfördelning,typav av
fiskekontroll m m.

EGs generella regler för statsstöd finns formulerade i Romfördra-
artiklar 92-94. Här bl ellerstatsstöd stöd beviljassägsgets atta som

med hjälp statliga medel i princip oförenligt med denärav gemensam-
marknaden i den mån påverkardet handeln mellan medlemsstater-ma

och samtidigt snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensenattna ge-
fördelar vissa företag eller viss produktion.attnom ge

Förenli med den marknadens bestämmelser dockärga gemensamma
bl enligt artikel 92.2a

1 Stöd social karaktär till enskilda konsumenter, förutsatt attav
det beviljas diskriminering med hänsyn tillutan varomas ursprung.

2 Stöd, ändamål råda bot förorsakadeskador,är ärattvars som
naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser.av av

Vidare kan följande förenligt den mark-medanses vara gemensamma
naden artikel 92.3

1 Stöd för främja den ekonomiska utvecklingen i områden, däratt
levnadsstandarden osedvanligt låg, eller råderdär det allvarligär en
arbetslöshet.

2 Stöd kan främja tillkomsten viktiga projekt intressesom av av
för EG eller avhjälpa allvarlig störning i medlemsstats ekono-en en
mi.

3 Stöd för främja utvecklingen vissa näringsgrenar eller eko-att av
nomiska regioner, det inte ändrar handelsvillkoren pånär sättett som
strider gemenskapens intresse.mot

4 Andra former Rådetstöd där förslag från Kommissionenav
fattar beslut med kvalificerat flertal.
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2.2.2 Marknadsregleringen fiskav
Bestämmelser marknadsregleringen på fisk finns i Councilrörsom

368791. för marknadsregleringen liggerRegulation No Till grund
följande principer

enhetlig marknad,-
företräde EG-produktionenför samt-
ekonomisk solidaritet.-

Marknadsregleringen har följande målsättningar
a stabilisera marknaden,att
b säkert och utbud på marknadenjämntatt garantera ett samt
c tillförsäkra konsumenterna skäliga priser och god kvalitet.att

Marknadsregleringen består fyra delelementav
1 Försäljningsbestämmelser marketing standards omfattar gemen-

kvalitets- marknadsföringsbestämmelser,och vilka tvingan-ärsamma
de i EGs marknadsreglering. I dessa bestämmelser finns bl storleks-a
sorteringar och livsmedelshygieniska regler färskhet.rent t.exom
Medlemsstaten för efterlevs.bestämmelsernaattansvarar

2 Producentorganisation medlemslandet godkänd organisa-är en av
tion på initiativ producentema, dvs fartygsägama,upprättatssom av
och har i uppgift vidta åtgärder för säkra rationellt fis-att att ettsom
ke och goda försäljningsvillkor.

3 Prisregleringen möjlighet till EG-finansiering på följandeger
områden

överskottshantering,-
lagringsstöd samt-
pristillägg för sardiner, tonfisk lax pristilläggoch hummersamt-

för lax och hummer har dock aldrig tillämpats
4 Handel med tredje EGsland. bestämmelser gent-gemensamma

omvärlden syftar inhemskatill den produktionen för-emot att ettge
den marknaden. EGs regelsystem omfattar i huvudsaksteg egna

två element, dels tullrnur, dels med referenspri-ett systemgemensam
vilket slags minimiprissystem förhindrasyftar tillär ett attser, som

import till EGslägre priser dem prisregleringän utrymmesom ger
för.
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EGs förordningar och riktlinjer statligt omfattarstöd hela fiske-om
sektorn inklusive odling. Dock gäller förordningama inte fritidsfiske.
EGs fiskeförordningar omfattar allt offentligt stöd, detoavsett om
kommer från centrala eller regionala myndigheter. Bestämmelserna
omfattar således alla bidrag,slags subventionerade lån, lånegarantier,
skattenedsättningar, förmånliga avskrivningsregler och nedsättning av
sociala avgifter.

Följande påaspekter den ordningensvenska inom marknadsområ-
det kan särskilt intressevara av

a Inkomster till prisregleringskassan
Enligt artikel 95 Romfördrageti och EG-domstolens utslag sådanaär
avgifter förbjudna läggs på import och egenproduktion, och därsom
inkomsterna används för stödja den produktionen. Skälet tillatt egna
detta sådan konstruktion innebär konkurrensen snedvridsär att atten
till egenproduktionens förmån. Så exempelvis den prisregle-svenskaär
ringsavgiften inte förenlig med EGs regelsystem.

b Import- och exportlicenser
EGs fiskeripolitik innebär tull- och gränsskyddatt ett gemensamt
skapats. Nationella kvantitativa restriktioner med-gentemot ett annat
lemsland inte förenligt med EGs regelsystem. Det svenskaär syste-

importlicensermed därför inte förenligt EGs dåmed reglerärmet
det svenska ârunder primärt syftat till förhindrasystemet attsenare
import färsk sill och torsk svenskproducerad funnits till-närav vara
gänglig på marknaden.

c Fasta rörligaoch pristillägg
Enligt EGs bestämmelser skall allt stöd syfta till främja produkti-att
vitet och effektivitet. Detta betyder stöd sänker produktions-att som
kostnaderna eller ökar intäkterna inte tillåtna. formerDe pris-är av
tillägg i finnsdag inom för den svenska regleringen ärsom ramen
därför inte tillåtna enligt EGs marknadsreglering. EG har undantags-
vis tillämpat pristillägg på vissa tonfisk och sardiner, dvsarter arter

ringa intresse för svenskt fiske.ärsom av
Den sannolika, effekten EG-anpassning pris-sammantagna av en av

regleringen bör innebära beredningsindustrin får vissa kostnads-att
fördelar, främstmedan sillfisket får försämrad lönsam-vidkännas en
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självfinansieringföljd uteblivna pristillägg och ökadhet till avenav
överskotten.

Stöd till investeringar2.2.3
Regler 402886.RegulationCouncilfinns iför investeringsstöd m m

in-regleringdokumentFörordningen EGs grundläggandeär avom
bl deFörordningentill fiske vattenbruk.vesteringsstöd och aanger

storlek.beviljas och stödetsskallkriterier stöd kunnaavgörsom om
EG berörd medlemsstatfrånEn förutsättning för stöd är ävenatt

stöd variera bero-Storleken EGs kanbeviljar stöd till åtgärden.
investerings-genomförs. Ett högreende på i vilket land åtgärdensom
i Sydeuropa.regioner, vanligtvisinom mindre gynnadestöd kan ges

regel efter den lägstaEGs till danska fiskare beviljasstöd pro-som
medstödets förenlighetVid bedömning det svenskacentsatsen. av

gällermed de reglerEGs bestämmelser jämförelser gjortshar som
nationelladetför EG-stöd till vissa åtgärder kandanska fiskare. För

självintervall. då medlemsstatenstödet variera inom visst Det ärett
givna inter-nationella inom detstorleken på det stödetavgörsom

vallet.

Ieråriga områdesplanerF utvecklingsprogram och

vissa and-Medlemsstaten skyldig utvecklingsplaner ochutarbetaär att
planeringsdokument Kommissionen.skall godkännasra som av
Kommissionen visst stöd inte skall beviljas underkan besluta att en

bestämd tidsperiod. EG exempelvis bidrag till nybygg-Så beslutade att
nad ñskefartyg 1992 grund deninte skulle beviljas underav av
överkapacitet råder EGs fiskeflotta.inomsom

Omstrukturering förnyelse fiskeflottanoch av
viss andelEGs bidrag till nybyggnad fiskefartyg uppgår till avav

efter fartygets storlekinvesteringskostnaden. Bidraget varierar dels
måsteoch utrustning, efter hemmahörande. Fartygetdels det ärvar

utgå. Stöd utgårha längd minst 5 för skall kunnastödmeter atten av
enligt följande
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1 Fartyg med längd under 9 alternativt 12 i ståndären attm, m som
bedriva trålfiske
EG-stöd 20 eller 35 %
Nationellt stöd mellan 5 och 25 %

2 Fartyg under 33 med minsta längd 9 alternativt 12m en av m, m
i stånd bedrivaär trålfiskeattsom

EG-stöd 15 eller 30 %
Nationellt stöd mellan 5 och 25 %

3 Fartyg med längd överstigande 33en m
EG-stöd 5 eller 20 %
Nationellt stöd mellan 5 och 25 %

EG-stödet kan ökas femmed procentenheter i vissa fall, tex om
fiskaren, 40söker stöd, fyllt år.som

Modernisering fiskeflottanav
De åtgärder kan stödjas i syfte modernisera fiskeflottan ärattsom ex-
empelvis rationalisering fisket, bättre lagring fångsterna, energi-av av
besparing förbättring besättningens arbetsvillkor och säker-samt av
het. Investeringen skall omfattande och för olika storleksklasservara
på fartyg finns minimibelopp angivet för kunnastöd skall utgå.att
Som exempel kan för fartygnämnas med längd minst 12att en av me-

skall investeringen uppgå till minst 25.000 ECU.ter Investeringen får
emellertid inte överstiga 50 % förvärdet motsvarandeett nyttav
fartyg.

Utveckling vattenbruk byggnadskonstruktioner kustområdenisamtav
Stödet till utveckling vattenbruk byggnadskonstruktioner isamtav
kustområdet kan omfatta bidrag till byggande fasta anlägg-tav ex
ningar i havet för odla fisk, skaldjur eller blötdjur. Vidare kanatt
stöd utgå till konstruktioner för åstadkomma skydd och bättreatt
utnyttjande kustområden.av
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Bidraget för vattenbruk uppgår till
EG-stöd 25 eller 40 %
Nationellt stöd mellan 10 och 30 %

Bidraget för byggnader i kustområden uppgår till
EG-stöd 50 %
Nationellt stöd mellan 10 och 35 %

Försöksfiske

Stödet till kommersiellt försöksfiske finna fiskensyftar till att nya
kan utnyttjas kommersiellt. Bidrag utgår till vissa specificeradesom

kostnader enligt följande

EG-stöd 40 %
Nationellt stöd mellan 10 20och %

Omställning fiskeav
Stödet till omställning kommersiellt fiske syftar till utnyttja tisk-attav

i tillhör tredjeland eller i tillhör nå-vatten vattenresurser som som
Avsikten med fisket skall i första försörja EG-handstat. attgon vara

marknaden. En förutsättning för bidrag skall kunna utgå bläratt atta
åtgärden beräknas stabilt, lönsamtoch utnyttjandeett permanentge av
fiskresursema.

Bidraget för omställning fiske beroende på fartygets storlek.ärav
Som exempel kan fartyg under 25 bruttoregisterton erhål-nämnas att

81ler ECUfiskedag medan fartyg från 100 brt till 200 brt 650 ECU
fiskedag. nationella bidragetDet skall mellan 10% och 20%utgöra av
bidragsbeloppet.

Gemensamma projekt

Stödet till projekt utgått till fartygsägare inom EGhargemensamma
genomför tidsbegränsade med företag utanförsamarbetsprojektsom

EG för utnyttja fiskresursema i Syftettredjeland. med stödet äratt att
öka tillgången på fisk på EG-marknaden. Villkoren desammaär som
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för stöd till omställning fiske. Bidrag kan beviljas till bl be-ävenav a
redning och avsättning produkter har samband projektet.medav som

Gemensamma företag

Stöd kan utgå till fiskeföretag för EG-landär ettgemensammasom
och tredjeland. Liksom för omställning fiskebidraget till ochett av
till projekt skall avsikten utnyttja ñskresurser iattgemensamma vara
tredjelands farvatten med sikte på i första hand försörja EG-mark-att

Bland villkorennaden. kan fartyget skall registrerat inämnas att vara
medlemsstat och det skall överföras till det samarbetande före-atten

i det andra landet.taget
Det maximala bidraget varierar 600 6.000 ECUbrutto-mellan och

registerton. Det högre beloppet gäller små fartyg medan det lägre av-
75.000fartyg. Till detta kommer ersättning på mellanstörreser en
bidra-och 1.012.500 ECU beroende på fartygsstorlek. nationellaDet

skall 20% och 50% bidraget.mellanutgöraget av

Anpassning kapacitetenav
Bidrag utgå till neddragning, fiskekapaciteten.kan anpassning, dvs av

definitivtErsättningen kan exempelvis utgå för stillaliggande eller
upphörande fiske skrotning, försäljning till tredjeland eller över-av
gång till verksamhet EG. Medlemsstaten betalar bidra-inom utannan

till 50% fråga skrotningtäcks EG, såvida det inte ärget som omav
då 70% beloppet täcks.av

storlek.Bidraget för stillaliggande fartygets Förberoendeär av
3.500 ECUdagfartyg under tio år mellan 200 ochersättningenär
150 3.000och för fartyg tio år mellan ocheller äldre denär

ECUdag.

fiskhamnarUtrustning i

blBidrag beviljas till fiskehamnar. Bidragetkan utrustning i kan a
utrustning för distribution kyl-produktion, lagring och is,avavse

bränsleförsörjning,Vattenförsörjning,lager, fisklandningsutrustning,
föråtgärder på kajerinstallationer för underhåll fiskefartyg samtav
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åtgärderdessalastning. Förlossning ochvidförbättra säkerhetenatt
följandeutgår enligtstödet

50 %25 ellerEG-stöd
%och 30mellan 5Nationellt stöd

marknaderFrämjande av nya
tillstimulerasyftar tillmarknadsföringförBidrag kan attsomges

frånunderutnyttjadebiologisktkonsumtion samt arterärarter somav
bi-nationelladetså mycketdubbeltEG finansierarvattenbruket. som

kostnaden.totala50 % dendraget, dock högst av

avsättningStöd till beredning och2.2.4
Regula-Counciliavsättning finnstill beredning ochRegler för stöd

syf-bidragför dereglernabehandlar404289. Förordningention som
från fisketprodukteravsättningochtill förbättra beredningatttar av

åtgärderfinansieringendelta ivattenbruket. EG kanoch upp-somav
målen.angivnaflera de tolv nedanfyller ellerett av

EG.inomsamhörighetsocialekonomisk och1 Bidrar till en
regionerna.mindre gynnadebehoven i de2 Tar hänsyn till

ochfiske-inom sektornsituationen3 Bidrar till förbättra vat-att
lämplig ochproducentemasärskilttenbruksprodukter och var-enger

aktig del intäkterna.av
åsyftasberedningproduktion ochstyrning4 Bidrar till den somav

stmkturåt-devissañskeripolitikenmed den avgenomgemensamma
402886.förordninggärder fastställda iärsom

föravsättningsstrukturenberednings- och5 Långsiktigt förbättrar
fiske- och vattenbruksprodukter.

ochför fiske-distributionsnätetoch6 Förbättrar avsättnings- vat-
tenbruksprodukter.

för-ochhållbarhetkvalitet,förbättringtill7 Bidrar varomasaven
biprodukter.användningtill bättrepackning eller av

avsättningberedning ochförnyelse8 Stöder teknisk nyasamt av
underutnyttjade.eller ärarterarter som

till konsumenternasproduktertill beredda9 Bidrar att anpassas
efterfrågan.



30 Kapitel 2 SOU 1992136

10 Bidrar till skapa stabilitet på marknaden fiskevarorför ochatt
vattenbruksprodukter.

ll Medverkar till upprätthålla regelbunden och tillräcklig rå-att
varutillförsel till beredningsindustrin eller öka flexibiliteten inom in-
dustrin.

12 Tar hänsyn till underskottet på fiskeprodukter EGi och till be-
hovet balanserat utnyttjande de internaettav av resurserna.

förordningenI finns anvisningar varjeäven skall upprättaatt statom
sektorplan för hela fiske- och vattenbrukssektom.en
EGs ekonomiska tillstöd beredning och avsättning maximaltutgör

30 % eller SO % de stödberättigade utgifterna, beroende på i vil-av
ken region investeringen Medlemsstaten skall delta igörs. finansie-
ringen med belopp minst 5 % kostnaden. Detett motsom svarar av
finns regler för egeninsatsäven från företagaren.

Stödet kan bl maskinell utrustning för beredning för-a avse samt
bättring kvalitet och hygien i produktionen. Stöd kan beviljas förav
beredning och avsättning produkter från i fiskhamnendet de lossasav
till dess de köps detaljist.upp av

2.2.5 EGs strukturfonder
För utjämna de ekonomiska skillnaderna olikamellan regioneratt
finns inom EG strukturfonder regionalfonden, socialfonden ochtre
jordbruksfonden. Förordningen angående Councilfonderna Regu-är
lation 205288.

Även de fonderna har mål och principertreom attgemensamma
arbeta efter, så sträcker sig verksamhetsområderespektive fonds inte

alla de fem målen.över Av medel regionalfondenanslås till läm-som
stöd till omfattar målen 5b. Från jordbruks-2 ochnas program som

fonden stöds insatser syftar ltill uppfylla mål 5a och 5b.att samtsom
Från socialfonden slutligen kan stöd lämnas till tillsamtliga mål utom
5a.

Under perioden 1989-1993 fördelades totalt 47 miljarder ECUca
de fonderna. Av dessa användes drygt 36 miljarder främ-förtreur att
utvecklingen i utvecklade regioner mål 1. Insatsersvagt som av-

omstrukturera regioner med industrier på tillbakagång harattser upp-
gått till knappt miljarder4 ECU mål 2. För bekämpande långtids-av
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på arbetsmark-för underlätta ungdomars inträdearbetslöshet attsamt
mål 3 4. Till åtgärdernaden 4 miljarder fördelats ochhar drygt en-

ECUmål 2,5 miljarderligt jordbrukspolitiska målet 5 hardet ca
anvisats.

beskrivas på följandestrukturpolitik kan i korthetMålen för EGs
sätt

Mål utvecklade regioner. Denfrämja utvecklingen iAtt svagt
till EGs ekonomisktdelen det ekonomiska stödet, gårövervägande av

BNPregioner harminst utvecklade områden. Dit räknas de som en
utgår tillcapita EGs genomsnitt. Stödetminst 25% lägreär änsom

tilldet bl gå de-hela Grekland, Irland och Portugal. Dessutom kan a
huvud-Spanien, Italien Nordirland. Insatsemalar södra och avserav

syftar tillsakligen infrastrukturprojekt företagsinvesteringaroch som
diversifiera näringslivet.att

Mål tillbakagång.med industrier på2. Att omstrukturera regioner
rela-mål urbaniserade regioner, vilkaDetta berör huvudsakligen är

sysselsättningsgrad ochtivt välutvecklade, i fråga BNP,men som om
Storbritannienarbetslöshet avviker negativt från EGs genomsnitt. är

mottagarlandet, Spanien och Frankrike har regio-det största ävenmen
Åtgärderna insatser för nyetableringar ochstöds. blsomner avser a

nyföretagande, utvecklingsinsatser.forsknings- ochävenmen
Mål långtids-3. Att bekämpa långtidsarbetslöshet. motverkaFör att

lämnararbetslöshet EG till åtgärder riktar sig tillstöd personersom
Åt-äldre 25 tid år.år och varit arbetslösa längreänär än ettsom som

gärderna bl insatserutbildnings- och starta-eget-insatser samtavser a
riktassärskilt till arbetsmarknadenssom svaga grupper.

Mål Stö-Att underlätta ungdomars inträde arbetsmarknaden.
det komplement mål 3 och syftar tilltill stödet enligtutgör ett att un-
derlätta ungdomars arbetsmarknaden. Stödet sker exempel-inträde på
vis i små medelstora företag ochform sysselsättningsprojekt i ochav
kompetenshöjande utbildning. Storbritannien denär största mottaga-

mål 3 ochenligtstödren av
jordbruket. FörMål omstruktureringenpåskynda5a. Att attav

jordbruketöverproduktion behöverkomma tillrätta med jordbrukets
uppnå jämviktdelmål syftar till bättreomstruktureras. Detta att en

tillefterfrågan. form stöd lämnasmellan och Dennaproduktion av
frånbegränsning. Bidragennågon geografiskalla medlemsstater utan

åkerareal,trädesläggninglämnas till bljordbruksfonden kan om-ava
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ställning produktion, marknadsföring, miljöskyddande åtgärderav
och till jordbrukare.unga

Mål 5b. Att främja utvecklingen på jordbruksbygder. Detta stöd
från strukturfondema lämnas för utveckla, diversifiera vita-ochatt
lisera jordbruksomrâden för stödja sådana regioner på-samt att som
verkas negativt den jordbrukspolitiken. Stöderav gemensamma ges
till 56 k NUTS lll-regioner dvs regioner imed genomsnitts ca
390.000 invånare, flestade i regionerna ligger i Frankrike, som
också det enskilda mottagarlandet.är största

Förutsättningarna för stöd skall kunna lämnas enligt mål 5batt är att
regionen uppfyller följande villkor

andelen sysselsatta i jordbrukssektom är stor,-
inkomsten från jordbruksverksamhet relativt hög ochär-
regionen har låg BNPcapita.en-

I vissa fall kan perifert belägna regioner med låg befolkningstät-även
het eller avfolkning få stöd.stor

Prioriterade åtgärder vad gäller mål 5b blär a
insatser för finna alternativa inkomstkällor för jordbrukare,att-
utveckling produkter det inte finns överskottav som av,-
förbättrad infrastruktur,-
marknadsföring turism på landsbygd,av-
återställande skadad miljö ochav-
skydd ekologiskt viktiga platser och landskapet.av av-

Av de medel delas strukturfondema fdet myck-ärutsom genom n en
ringa del går till åtgärder anknytning tillmed fiskerinäringen.et som
Till följd beslut fattades vid det k Maastrichtmötet kan detav som s

i framtiden finnas fonder ocheller målsättningar deandraäven än
Så diskuteras sjätte mål paral-exempelvisnämnts ärettsom ovan. som

lellt till femte målet,det och skogsbruk, skalljord-rörsom men som
fisket.avse

2.3 Ny fiskelagstiftning

lämnas förslagI promemorian Ds 199270 Enklare fiskebestämmelser
och ñskeförord-till delvis fiskelagstiftning. fiskelagenDenen ny nya
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avsnittningen föreslås träda i kraft juli 1993. dettaden 1 I görs en
yrkesfisketkortfattad genomgång förslag primärt berörde somav

och därmed också utredningens uppdrag.

2.3.1 Nuvarande regler
vid fiske iEnligt gällande innehav. yrkesfiskelicensregler krävs av

listor de svenskautländska Fiskets organisationer lämnar överzoner.
vidare-fartyg önskar fiska i sådan till Fiskeriverket somsom en zon

befordrar uppgifterna till den utländska staten.
ekonomisktYrkesfiskelicens vidare förutsättning för statligtär en

i rationaliseringsstöd. fråganstöd form bl prisstöd och När omav a
ñsktillgången, marknadsutsikter-licens bedömer Fiskeriverketprövas

bedriva rationellt fiske.den sökandes förutsättningarsamt att ettna
svenskregistrerat. LicensenKrav ställs också på fartyget skallatt vara

yrkesfiske.däremot inte någon förutsättning för utövaär rätten att
fiskaren fartyg och bero-Om svensk, svenskregistrerathar ärär ett

lagstiftningenende fisket för sin försörjning nuvarandedenav ger
honom fiska med trål i svenskarätt att vatten. .

2.3.2 EES-avtalet
gällerNuvarande särregler för utländska detmedborgare rättennär

för-yrkesfiska ñskebåtar Sverige inteoch registrera i ärrättenatt att
enliga EES-avtalet. kapitalets friamed Avtalets bestämmelser rör-om
lighet innebär flyttaretableringsfrihet. EES-medborgareEnäven som
till Sverige fiskefartyg hit och få detberättigad med sig sittär att ta

flagg.registrerat iunder svensk Svenskt medborgarskap kommer
framtiden fiske och inteinte kunna för bedrivakrävas rättenatt att
heller för fartygsregistret. Far-inregistrera fartyg i det svenskaatt ett

måste eftersomdock fortsättningsvis svenskregistreratäventyget vara
fiskekvotema nationella.är

fin-EES-avtalet kraft sålunda möjligheterträder i kommerNär att
fiske-allmänhet har deför EES-fiskare etablera sig i Sverige. Iattnas

förvarit tillräckligakvoter stått till svenska fiskares förfogandesom
Även flera underSverige införtundvika fiskestopp. stoppatt om

vanligare i1991 1992 varit betydligtoch har periodvisa fiskestopp
EGsberoende påflera EG-länder, bl i Danmark, framför allt atta

kanfångstutrymme. Detfångstkapacitet kraftigt överstiger tillgängligt
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därför finnas intresse, främst bland danska fiskare, etablera sigett att
i Sverige. l dag finns dock inte något biologiskt förutrymme ut-en
ökad kapacitet inom det svenska yrkesfisket. flesta kommersielltDe
viktiga kvoterade och fulltär kvoter utnyttjadearter merparten var-
för ökning antalet svenskregistrerade fartyg kommer ledaen attav
till allt frekventare fångststopp i Sverige.även

För uppnå balans mellan antalet fiskare tillgängligaoch fiske-att en
kvoter krävs i de flesta EES-länder beslut myndighet för attav en en

skall kunna etablera sig yrkesfiskare. SverigeI kommer,person som
det lagförslaget, till yrkesfiske kopplas till inne-rättengenom attnya

hav yrkesfiskelicens. Därmed kan överetablering förhållandeiav en
till ñskbeståndens storlek undvikas. Kravet på licens kommer gällaatt
för såväl svenska utländska medborgare då någon diskrimineringsom
på grund nationalitet inte får förekomma.av

2.3.3 Förslag reglerom nya
Yrkesfiskelicens §§ §5 27-29 F iskelagen, 19 Fiskeförordningen
Genom den fiskelagen bedriva yrkesfiske beroendegörs rätten attnya

innehav yrkesfiskelicens. För sådan licens ford-kunna sökaattav av
bl sökanden svenskregistrerat fartyg. Vidare beaktasägeratt ettras a

tillgången på fisk och möjligheterna bedriva rationellt fiske.att ett
För fiskeföretag skall beviljas licens krävs företaget innehasatt ett att
eller drivs någon för försörjning fisket väsentlig betydel-ärav vars av

En tidsbegränsad licens kan beviljas fiskare inte uppfyller för-se. som
sörjningskravet och har gjort investeringar i utrustningstorasom

förbehållen det yrkesmässiga Genom tidsbegrän-fisket. denärsom
sade licensen kan fiskaren fisketskälig tid avveckla och red-attges
skapsinnehavet. Förslaget innebär yrkesfiskelicens beviljasatt av
Fiskeriverket eller, efter verkets bemyndigande, länsstyrelse.av

Utlänningarsfiskerätt § §§11 27 iskelagen, 21-22 F iskeför-F
ordningen

Utländska medborgare får fiskabeviljats yrkesfiskelicenssom sam-
villkor fiskare licens. Bestämmelsemasvenska medma sven-som om

ska medborgares utländskafiska med handredskap gällerrätt ävenatt
medborgare fritidsfiske. För fiske med andra redskap änutövarsom
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handredskap yrkesfiskelicens eller enskild fiskerättoch stödutan av
tillståndkrävs länsstyrelsen det bedrivsav om av

i lan-utländska medborgare inte stadigvarande bosatta härärsom
det,

Vjuridiska till hälften eller utländska med-ägspersoner som mer av
borgare.

Den fria etableringsrätten kommer dock under tvåårsperiod att un-en
fiskeföretag. yrkesmässigtdanta Under period kommer, församma

fiske, kravet på minst två års stadigvarande i Sverige förboende att
utländsk medborgaremedborgare skall likställd med svensk attvara
fortsätta gälla. Först från och 1995 räcker det med stadigva-medatt
rande medbor-bosättning, tid, för jämställas med svenskoavsett att

handredskap.fiskevid fiske medäven änannatgare

§Fiske i utländsk Fiskeförordningen25zon
Fiskeriverket skall efter hörande yrkesfiskets organisationer for-av
mellt godkänna fiskarede tillåts fiska i utländsksom zon.

Redskapsbegränsning § §18 Firkelagen, Fiskeförordningen14

Yrkesfisket förbehålls fortsättningsvis de fångstintensiva fiske-mest
redskapen t trål. fritidsfisket införs antalsbegränsningFörex en av
vissa redskap, bl inte ryssjorkrokredskap handredskap,nät, ära som

Övrigaoch burar. yrkesfiskeredskap skall uteslutande användas av
yrkesfiskare.
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3 Finansiellt tillstöd fisket

3.1 Ekonomiskt stöd till fisket via Jordbruksdeparte-
titel D Fiskementets

3.1.1 Det ekonomiska sammanfattningstödet en-
viaDe medel i statsbudgeten fisket anvisas till delenstörstasom avser

Jordbruksdepartmentets titel Fiske. Visst fördelasD. stöd även över
andra anslag. De viktigaste redovisas i avsnitt 3.3. De anslagdessaav
under Jordbruksdepartementets huvudsakligentitel D. Fiske rörsom
yrkesfisket och fiskerinäringen i övrigt innevarande bud-underär
getår

D Främjande fiskerinäringen, reservationsanslag 4.541.000av
D Isbrytarhjälp förslagsanslag 1.000fiskarbefolkningen,
D 4. Bidrag till fiskets förslag 9.388.000rationalisering m m,
D Lån till 40.000.000fiskerinäringen, reservationsanslag
D Täckande förluster vid statlig kreditgarantiav

fisket,till förslagsanslag 1.000
D Prisreglerande omrâde,åtgärder på fiskets

förslagsanslag 1.000

Anslaget D för-Prisreglerande åtgärder på fiskets område är ett
slagsanslag utförligare i1.000 kr. Detta anslag behandlas nästa av-
snitt 3.2.

3.1.2 Anslag D Främjande fiskerinäringen,2. av
reservationsanslag

Anslaget för till fiskets organisationer, fis-D 2 skall användas bidrag
för utvecklingsarbete och för-ketillsyn för bestrida kostnaderattsamt

söksverksamhet på fiskets område.
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Anslaget uppgår för innevarande budgetår till 4.541.000 kr och är
i regleringsbrevet fördelat på följande poster

Bidrag till fiskarorganisationer 457.000
Bidrag till fisketillsyn 330.000
FoU på fiskets område 3.753.000

4. Bidrag till fiskare med anledning
avlysning fiskevatten 1.000av av

Totalt 4.541.000

Bidraget till fiskarorganisationer på 457.000 kr halveratshar till inne-
varande budgetår och bör enligt budgetpropositionen avvecklas helt

budgetåret 199394.0 m
Bidraget till fisketillsyn. Fisketillsynsmännen ettkomplementutgör

till den övervakning fiskebestämmelsema polis och kustbe-av som
vakning för. Bidraget fördelas Fiskeriverket till länsstyrel-svarar av

har möjlighet förordna särskilda fisketillsynsmän. Me-attserna som
dan Kustbevakningen i praktiken för övervakningenensam svarar av
havsfisket fisketoch i de skärgårdsområdena spelar fisketillsyns-yttre

roll i inrede skärgårdamamännen och i inlandsvattnen. Förstoren
innevarande budgetår uppgår bidraget enligt regleringsbrevet till
högst 330.000 kr.

FoU på fiskets område. Fiskeriverket i sin fördjupade anslags-gör
framställning följande bedömning behovet inom området forskningav
och utveckling under den kommande treårsperioden.

Flertalet FoU-projekten vid Fiskeriverket mycket långsik-ärav av
tig karaktär, exempelvis beståndsövervakning och studier miljöin-av

Ävenverkan på fisket. projekt fiskevård och fiskodlingrör ärsom
med nödvändighet till sin karaktär långvariga.

För åtminstone lokalt förbättra beståndssituationen för torsken iatt
Östersjön har under år medel för utveckla metoderavsatts attsenare
för odling och utsättning torskungar. återstårMycket arbete dock.av
Under 199293 kommer detta arbete fortsätta och huvudsakligenatt
finansieras prisregleringsmedel förfogande.ställts tillattgenom

För beståndsuppskattningar och biologisk prognosverksam-annan
het kommer flerartsmodeller få ökad betydelse. Detta kräver blatt a

Ävenintensifierat metodutvecklingsarbete. det utvecklingsarbeteett
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selektering i olika redskapsyftar till åstadkomma bättreatt ensom
behöver intensifieras.

baltiskaOlika miljöproblem aktualiserats i Ryssland och dehar sta-
konsekvenserna och anvisa lösningar krävsFör kartläggaterna. att

undersökningar. Samtidigt kvarstår de undersök-internationella stora
försumingkalkning.ningsbehoven inom området

fiskerinäringen dåliga avsättnings-betydelse för deAv avgörande är
projektmöjligheterna för sill strömming. Fiskeriverket stöderoch ett

användning i olika fiskprodukter.för utveckling sillmassa för bredav
finansieratsföregående budgetårDetta utvecklingsarbete har under

används under in-med D 2-medel. Efter reduceringen detta anslagav
prisregleringsmedel.nevarande budgetår

fin-kustfisket förutses. På ostkusten kanEn ökad betydelse kanav
abborre och plattfisk, medanoutnyttjade sik, gädda,nas reserver av

fisketdet på västkusten fråga hur bedrivs ekono-är mestmer en om
miskt. För utveckla kustfisket krävs undersökningar produktions-att av
förutsättningarna liksom regelbundna beståndsuppskattningaratt av
kustbestånden genomförs.

Genom situationen besvärlig för detminskad ålyngelinvandring är
för fis-kustfisket viktiga ålfisket. Därför krävs metoder inomatt nya
kevården exempelvis i form utsättningar. Sådanautvecklas, är ävenav
aktuella för viktigaför plattfisk, och havsöring. Andra kustfisketgös
utvecklingsinsatser för efter för fisk-metoder fiske ochrör arternya
hantering regionala studier kustfiskets ekonomi och förutliksom av
sättningar.

Inom sötvattenområdet vikt bevarandefrågor-måste läggas vidstor
Det gäller de skyddsvärda lax och öring samtt stammarnana. avex

flodkräftan. förväntad ökning fisketurismen till Sverige kom-En av
påverka fiskresursema. undersökningar kring ka-Behovetattmer av

pacitetsutnyttjande fiskevârdsmetoder, inte minstliksom utveckling av
Frågor fiskevår-i rinnande därför öka.kommer rörvatten, att som

öringreglerade sjöarna bestånd ochi de norrländska medden rö-av
liksom undersökningarding i grad uppmärksammasmåste högre av

sysselsättning och regional ekonomi.effekter på
undersökningar fiskbe-såväl kustvattenI utgörsötvatten avsom

samband medviktig del miljöövervakningen. Iståndens status en av
behövermiljöövervakningsprogrammennuvarandeden översynen av

monitoringverksamhet.regelbundeninsatser i formgöras enav
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Situationen på fisksjukdomssidan försämratshar under de senaste
åren. Särskilt smittspridningen från tillodlade vilda bestånd måste
klarläggas. Bl hotas för kompensationsodling laxprogrammeta av av
kraftigt ökad dödlighet hos yngel. De bakomliggande faktorerna för
denna ökade dödlighet okända.är

Om Sverige vill ha reellt utbyte internationell FoU-verksamhetav
krävs aktivt deltagande. EGs huvudsakligen iett satsas storaresurser
projekt. Detta innebär också medlemsstaternas egeninsatser bliratt

För Sverige skall kunna med i det internationellastora. att vara sam-
arbetet krävs därför särskilda medel finns flertalet EG-Iatt avsatta.
länder sektorsforskningen för andel landets totalastörresvarar en av
FoU-budget i Sverige, vilket innebär institutioner motsvarandeän att
Fiskeriverkets laboratorier har möjlighet sig istörre att engagera
intemationellt samarbete. Samma förhållande gäller för övrigt också
inom för det nordiska samarbetet.ramen

åt3.1.3 Anslag D 3. Isbrytarhjälp fiskarbefolkningen,
förslagsanslag
Från anslaget D Isbrytarhjälp fiskarbefolkningen lämnas bidrag
och ersättning i samband med isbrytning för fiskets fiskarbefolk-och
ningens behov. Anslaget LOOO-kronorsanslag belastaskanär ett som
med de faktiska kostnaderna för isbrytarhjälp i enlighet med uppställ-
da regler. Eftersom Sverige inte har haft några isvintrar under senare
år har anslaget varit lågt utnyttjat.

Anslaget möjliggör ñs-för fiskeflottan komma till och från sinaatt
keplatser isvintrar.under detta kan företagsekonomis-l och med den
ka avkastningen i fiskerinäringen fisket beredningsindustrinoch i
någon mån upprätthållas. svenska också försörjasDen marknaden kan
med färsk fisk.

Anslaget bör inte strida bestämmelsema i EES-avtalet.mot

3.1.4 D Bidrag till fiskets rationaliseringAnslag 4. m m,
förslagsanslag

Anslaget uppgår för innevarande budgetår till 9.388.000 Frånkr. an-
slaget lämnas bidrag bl till investeringar i fiskeförctug, vid fångst-a

skrotningspremierbegränsning och vid skada fiskeredskap samt
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bestämmelserför äldre fiskefartyg fiskeflottan. Närmaretassom ur
till yrkesfisketfinns i förordningen 1985439 statligt stöd m m.om

konkurrenskraften isyftar effektivitetenBidragen till öka ochatt
i sina bedömningarfiskerinäringen. Fiskeriverket harden svenska att

Östersjöbaseradesärskilt modernisering denbeakta behovet av aven
fiskeflottan.

ändamålSammanfattningsvis kan bidrag utgå för följande
skickeller inköp fartyg iNybyggnad begagnat gottav. Övergång till fångstinriktningannan.

Bränslebesparande åtgärder
.

Förbättrad arbetsmiljö
.

Viss säkerhetsutmstning
.

Skada på redskap
.

Skrotning fiskefartygav.
Stöd vid fångstbegränsning

.
fiskegränserUnderhåll fiskefyrar utmärkningoch drift samt avav.

skickBidrag för nybyggnad begagnat fartygeller inköp i gottav
1985439,10§ 1p

till nybygg-Investeringsbidrag i form avskrivningslånkan lämnas av
fartyg. kostnad förda Lån får lämnas med högst 10% godkändav

förvärvet. budgetåret 199192 utgått till fem fiske-Bidrag har under
beviljats tillföretag, har 1,4 milj krtotalt med 583.X0 kr. Dessutom

beviljadeföretag förvärv skepp. Av sammanlagtför begagnatsex av
Bohus2,0 milj hälften Göteborgs ochkr har i det närmaste avsettca

län.
åtgärderövrigaNybyggnadsbidragen har, tillsammans med som

bidragitfiskerilån,Fiskeriverket lånegarantier ochförfogar blöver a
till fiskeflottan minskat.medelåldern iatt

fartyg utgjor-fiskeskeppsflottan 12 meterlicensieradeDen över
4911987 bestod468 medan den i majdes i maj 1992 skepp avav

underökade dockskepp. sammanlagda bruttotonnagetDet samma pe-
i majtill 44.000. Medelskeppetriod 37.000 bruttoregistertonfrån var

kW363maskinstyrkaår 1987, hade1992 28 år gammalt 31 en
bruttotonnage20,6 m312 på 21kW, längd samt ettmeteren

98 78brt brt.
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Den licensierade fiskebåtsflottan fartyg under 12 meter uppgick i
maj 1992 till 1.169 båtar med sammanlagd längd 10.000en av ca me-

I maj 1987 utgjordes båtflottan 617 enheter på sammanlagtter. av
5.800 På grund licensbestämmelserändrade dock inte dessameter. är
siffror jämförbara. Medelbåten 1992 8,5 och 22 årmetervar gam-
mal. Motorstyrkan 57 kW.var

Fiskeskeppsflottans ålder har mellan 1987 1991 minskatoch med i
snitt år från 31 år till 28 år. Fiskeskeppsflottan har minskat medtre

5% medan fartygens bmttotonnage ökat 25%.med Det framförärca
allt i distrikt förnyelsen gått snabbt, nämligen i Göteborg,tre som
Simrishamn Sölvesborgoch Nogersund. Tyngdpunkten i Fiskeriver-
kets har legat på Simrishamns- och Sölvesborgsområde-engagemang

I Göteborg har förnyelsen främst skeppstörrena. avsettsom- -
åstadkommits Fiskeriverket aktivt sökt påverka utvecklingen.utan att

Östersjö-Fömyelsen fiskeflottan har skett i ungefär takt iav samma
hamnama och på Västkusten. En viktig orsak till denna balanserade
utveckling verkets insatser, i enlighet riktlinjerär med deatt som

Östersjöhamnama.statsmakterna har koncentrerats tillgett,
Bidraget till nybyggda fiskefartyg får inte överstiga 10%som ges
investeringen, vilket mindre vad utgår inom EG. Detär änav som

bör dock EG f inte beviljar till nybyggnad.stöd Detnoteras att n
finns dock inga skäl bakgrund EES-avtalet ändra deatt mot av sven-
ska reglerna. Bidrag till inköp begagnat fartyg kan däremot enligtav
EGs regler bara utgå i vissa fall.

Förordningen statligt stöd till yrkesfisket behöver i dessaom avse-
enden inte ändras med anledning EES-avtalet. iDet bör ställetav an-
komma på Fiskeriverket tillämpa bestämmelserna i ljuset EGsatt av
regler.

Bidrag för övergång 10§till fängstinriktning 1 985 3439, 2annan p
Bidrag i form avskrivningslån kan beviljas för företag skall kun-attav

övergå till lönsam fångstinriktning. Lånen, utgårna annan mer som
med högst 50% godkänd kostnad, budgetåret 199192 be-har underav
viljats företag sammanlagt 1.056.000 kr. Av dessa medel harsex om

70% gått till företag i Göteborgs och län.Bohusca
Fiskeriverket fiskehar punktinsatser kunnat stimulera tillgenom

efter andra Genom åtgärder från si-de traditionella. verketsänarter
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har visst fiske efter bl strömsill skoläst kunnat inledas.da ochett a
Verket också stimulerat till användning andra redskaphar typerav av

de åt-och till fiske på områden. Fiskeriverket bedömer att genomnya
gärder vidtagits har och fiskesätt snabbare kunnatartersom nya nya
introduceras i Sverige vad skulle varit fallet.än som annars

Bidrag i EGstill övergång till fångstinriktning ingår inteannan
stödfonner, fisk-led i omställning fisket såänannat ett attsom en av

i tillhör tredjeland utnyttjas. nuvarandekan Denvattenresurser som
svenska författningstexten måste emellertid åtgärder,ändras. De som
fått bidrag, faller i EGs definition sådana allmän-allmänhet under av

investeringar, kan komma i fråga för stöd.na som

0§Bidrag för åtgärderbränslebesparande 1 985 3130, I 3p
Fiskeriverket år inte prioriterat insatser för bränsle-har under senare
besparande åtgärder. Några bidrag har därför inte beviljats. Enligt
EGs regelsystem ekonomiskt till bränslebesparande åtgärderstödär
tillåtna.

-Bidragför förbättra arbetsmiljön bidrag för vissatt samt
10§säkerhetsutrustning 9851 .439, 4 5p resp p

Fiskeriverket kan lämna bidrag i form avskrivningslån till arbets-av
miljöförbättrande åtgärder. 199192 sådant stödUnder budgetåret har
lämnats till ñskeföretag med sammanlagt 1.050.000 kr. Bidrag tillsex
förvärv livräddningsflotte brandskyddsutrustning fiskefar-och förav

har budgetåret 199192 beviljats 48 företagunder till medtyg sam-
manlagt 547.000 kr.

Bidraget maximerat till 12.000 vilket betyder subventio-kr,är att
för de små fartygen, relativt för deär större änsett, stora.nen

Genom inomdet statliga stödet standarden i dessa avseenden högär
fiskeflottan.den svenska

för modernisering fiske-EG möjligheter bevilja bidraghar att av
flottan, inklusive förbättring besättningens arbetsvillkor och säker-av

förbättrad säkerhetsutrustning och rädd-het. Bidrag till arbetsmiljö,
därför EGs regler. En ned-ningsdräkter bedöms förenligt medvara

efter-bidragsbeloppens nödvändig,justering storlek docksyns varaav
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bidrag enligt de svenska bestämmelserna kan utgå 50-80%medsom
investeringen, vilket EGs bestämmelser tillåter.är änav mer
EG har regler för investerings minsta storlek för bidrag skallatten

kunna utgå. Denna nedre varierar från 3.000 ECU för fartyggräns
kortare 5 till 25.000 ECU förän fartyg på 12 och där-meter meter

Om EGs reglerutöver. minsta investeringsbelopp tillöverförsom
svenska förhållanden torde detta medföra antalet bidrag blir färreatt

under de åren.än senaste

Skada på redskap 985.439, §§1 15-1 7
Yrkesfiskare bedriver fiske med fasta fiskeredskap har möjlighetsom

ansluta redskapen till det statliga stormskadeskyddet. Att stormska-att
deskyddet införts beror svårigheterna få försäkra redskapen iatt
de kommersiella försäkringsbolagen.

Vid anslutning till skyddet skall fiskaren inbetala årlig avgift påen
två redskapens Skadasvärde. redskapen vid erhållerprocent stormav
fiskaren ersättning med 60% redskapens värde minus självriskav en
på 1.000 kr. Från sida tanken skall själv-ärstatens systemetatt vara
finansierat. Under de åren har inbetalningama varit 0,2tre senaste ca
milj kr år. Utbetalade ersättningar varierathar mellan 0,6 1,0ochper
milj kr.

Under de åren har 70-tal fiskare anslutit sig till detsenaste ett stat-
liga stormskadeskyddet. Samtliga anslutna företag små och deär an-
mälda redskapen för det enskilda företaget kapi-representerar storen
talinsats. Om det statliga försvannstödet skulle risken för avsevärd
ekonomisk skada kraftigt öka. Eftersom sådan ökning innebär atten
företagets existens kan spel, skulle antalet redskap på vissasättas

fiskeplatser minska, vilket i sin skulle leda till mindreutsatta tur
fångster.

Fiskeriverket bedömer statliga bidragssystemetdet har medförtatt
Öster-antal fiskare har kunnat klara sin försörjning istörreatt ett

sjöns södra och mellersta skärgårdar.
Enligt Romfördraget artikel 92.2 förenligtdet med denär gemen-

marknaden bevilja för rådastöd bot på skador äratt attsamma som
förorsakade naturkatastrofer eller andra exceptionella händel-av av

Fiskeriverket har vid sin genomgång EGs stöd till fisket inteser. av
kunnat finna någon motsvarande stödforrn tillämpas. Eftersomatt sy-

skall självfinansierat och kompensation vidstemet vara avses ge en
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EGs bestäm-förenligt medexceptionella händelser bör stödet vara
melser.

§§1985439, 18-19Bidrag för skrotning fiskefartygav
i ka-ökarñskeflottan, denmöjliggöra förnyelseFör utan attatt en av

gamlasinafiskare skrotarmöjligheter för depacitet, finns det som
på fartygets brutto-Storleken beroendefartyg erhålla bidrag. äratt

tonnage utgåkanbeviljas till skepp. Bidragoch skick kan endastsamt
40 årfartygetmed maximalt 2 500 krbrt eller änär yngreom --

maximalt 3 500med krbrt.
12 fiske-skrotningsbidrag till199192 beviljadesUnder budgetåret

2.763.000uppgick tillbeloppetfartyg. Det sammanlagda, beviljade
far-Bohus län. Dessakr. Hälften fartygen kom från Göteborgs ochav

svarade stödet.för 60 det utbetalade%näratyg av
denmoderniseringenSkrotningsbidragen tillhar medverkat av

bundetsitt kapitalfiskare harsvenska ñskeflottan. Eftersom de flesta
gamlainnan deti det gamla fartyget kan företaget inte köpa ett nyare

iuppstått kedjor därfall det dåhar sålts eller skrotats. I många har
också haftModemiseringen harslutändan gammalt fartyg skrotas.ett

positiva effekter sjösäkerheten.
svenskaGenom bidraget skrotning fiskefartyg har denbl för ava

biolo-inom denfångstkapaciteten hittills hållas dekunnat ramar som
situationen förmycket svåragiska produktionen i medger. Denhavet

Åt-Östersjöns planering.ornkullkastat tidigaretorskbestånd har dock
svenskafyra åren kommer denminstone tillunder de närmaste tre

fångstkapaciteten föratt stor.vara
svenskaförmånligare detEGs skrotningsbidrag betydligt änär

fâkanfartygsstorlekarbåde vad gäller bidragets storlek och de som
Fiskeriver-EGs bestämmelser.bidrag. Stödet förenligt meddärförär

enlighetifå lämnashar därför skrotningsbidrag börket föreslagit att
då bli delsbörbidragsgivningmed EGs Styrande för verketsregler.
till förfo-ställspå anslagregelsystem, dels storleken deEGs som

gande.

§fångstbegränsning 1985439, 14Stöd vid
påfiskeföretagfår lämnas tilllån eller bidrag,Stöd, i form somav

likviditetssvårigheter.fåtthavsfiskefortsattgrund förbud motav
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Under år har detta stöd utsträckning.utnyttjats i mycket ringasenare
Under budgetåren till198586-199091 beviljades inga bidrag alls
stillaliggande. Under 199192 utbetalades 0,7 milj kr till 27 laxñske-
fartyg och 51 räkfiskefartyg.

Bidrag på grund förbud fortsatt havsfiske får enligt förord-motav
ningen lämnas med högst 625 kr fartyg Fiskeriver-och arbetsdag.per
ket har differensierat bidraget så det utgår med 625 krdag föratt
skepp och 425 kr för båtar.dag Bidraget och utbetalasprövas av
Fiskamas erkända arbetslöshetskassa. Under budgetåret 199192 utbe-
talades 740.000 kr.

Tidigare har fångststopp i allmänhet inte behövt tillgripas. Denna
situation förändrades infördes fördock under 1991 då fångststopp
både lax och räka. Utvecklingen pekar på fångststopp kommer attatt
bli vanliga under de kommande åren.

Stödet vid fångstbegränsningar har primärt till syfte denersättaatt
inkomstförlust fiskaren får mindre fartyg medvidkännas. Försom re-
lativt låga kapitalkostnader kla-bidraget sannolikt tillräckligt förär att

de kostnader kvarstår vid Besättningen harstillaliggande.ettra som
vid fångststopp far-möjlighet få bidrag vid arbetslöshet. Föratt som

mindre betydelse.med kapitalkostnader har bidraget docktyg stora
Fiskeriverket förbedömer bidraget täcker kapitalkostnademaatt en
investering på 1 milj kr.ca

Motsvarande andrastöd finns inte i EGs bestämmelser. EG anvisar
för lösa överkapaciteten. skrotningsbidrag finnsFörutomvägar att

möjlighet till ersättning vid mindre stillaliggan-eller permanentmer
de. Stillaliggandeersättningen betalas dock vid längre, plane-endast ut
rade stillaligganden. utgår till fartyg 12Dessutom stödet endast över
meter.

Underhåll och drift fiskefyrar utmärkning fiskegränsersamt avav
trafiken består fiskebåtarI anslutning till mindre fiskehamnar där av

sig ståfinns antal fyrar för Sjöfartsverket inte kunnavilkaett ansett
viktigtför skötsel drift. säkerhetsskäloch För fiskets del detär attav

ändamåldessa fyrar också underhålls. För dettakan drivas och deatt
150.000 kr.disponerar Fiskeriverket budgetåret 199293 högstunder

för bud-För utmärkning fiskegränser disponerar Fiskeriverketav
kr.getåret 199293 högst 250.000
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Lån3.1.5 till fiskerinäringen,Anslag D 5.
reservationsanslag

1985439Från fiskerilån enligt förordningenanslaget beviljas om
yrkesfisketstatligt Låneramen varit 40,0 milj kr destöd till harm m.

budgetåren.senaste
Fiskerilån låneform subventionerad Ränta erläggsmed ränta.är en

första årenmed två tredjedelar riksbankens diskonto. De två ärav
lånebeloppet tillregel amorteringsfria. Maximalaochränte- ettsom

avskrivningslån.företag 2,5 milj kr inklusive eventuellt beviljatär
investeringFörordningen ingen högsta godkänd procentsatsanger av

fiskerilån har de budget-vanned lån får beviljas. Anslaget för senaste
regel utnyttjats. Syf-åren varit 40,0 milj kr och hela anslaget har som

stimuleramed stödfonnen främst goda lånevillkorärtet att genom
till investeringar fiskeflottan rationellare. Fiskeriverket hargörsom

amoiteringsfrihet.möjlighet lämna till två års ochäven ränte-att upp

fiskerilån enligt följandeUnder budgetåret 199091 beviljades

Åtgärd lån Totalt bev beloppAntal bev
2.797.000fiskefartyg 6Nya

fiskefartyg 28 14.404.000Beg
6.629.000Motorer 30

Teknisk utrustning 16.170.00055
Totalt 119 40.000.000

61 50% fartyg från Göte-Av de 119 lån beviljades avsåg drygtsom
borgs Ca 10% lånen avsåg Kalmar respektive Hal-och Bohus län. av

avsåg ellerlands län. totala lånesumman drygt 23 milj krAv den
58 till Halland motsvarade 15%.% Göteborgs och Bohus län. Lånen

fallåtgärder, fiskerilån normalt beviljas, i de flestaDe till vilka är
små möj-sådana också i EG. Dock finns i EGstödberättigadeärsom

fartyg. EG dessutom förstödja inköp begagnadeligheter äratt av
sådanttill för Beviljasmycket restriktiv stöd motorbyte.närvarande

stå överensstämmelse planer reducerastöd skall åtgärden i med att
installationfiskaren kan stöd vidkapaciteten. Detta betyder att av

befintliga.effektmed mindre denänmotoren
för framtidatorde bli aktuellade investeringar,Merparten av som

9-33 meter däri storleksklassstöd fiskefartyg densvenskt avser
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EG-fartyg har möjligheter få EG-stöd jämte nationellt stöd påatt sam-
manlagt högst 40%. För svenska investeringar kan f fiskerilånn er-
hållas med i praktiken uppgår till högst 70% vidprocentsatsen som
investeringar i nybyggda fartyg. Det kan beviljas statsbidrag påäven
högst 10% investeringen, dock högst 300 000 kr. I praktiken bevil-av
jas lån och bidrag tillsammans till belopp högst får uppgå tillett som
70% investeringen. Medan fiskerilånende svenska lån till sub-ärav
ventionerad EG-stödet bidrag.ränta är ett rent

Ett beviljat fiskerilåns för låntagarenvärde kan beräknas på följan-
åtgärdde Den det högsta procentuella inve-sätt. stödet ärsom ger en

stering i nybyggt fiskeskepp på 3,6 milj Amorteringstidenkr.ett är
oftast tolv år inklusive två och amorteringsfria år. Räntesubven-ränte-
tionen kan 6 % under lånets löptid, med undantag de tvåantas vara av
första åren då den 12%. nuvärdefaktorAnvänds på 12%antas vara en
blir nuvärdet subventionen för detta fiskerilån 900.000 kr. Tillav ca
detta läggasbör statsbidraget vilket totala subventionendengör att
uppgår till 1.200.000 kr. Detta kan jämföras med sub-motsvarandeca
vention inom EG uppgår 1.600.000maximalt till kr. börDetsom ca
dock subventionen förändras vid ändringar räntelägenoteras att av
ocheller amorteringstid.

Med tanke på den likartade subventionsnivån Fiskeri-det enligtär
verkets bedömning möjligt fiskerilånen efterkan finnas kvaratt en
EG-anpassning med viss inskränkning i låneändamålen och med viss
modifiering minimibeloppet för investeringens storlek.av

Ett förhållande kan uppkomma vid fiskerilån och normaltsom som
inte förekommer vid EGs stödgivning med bidrag, är göratt staten
förluster beviljat lån låntagarens oförmågagrund ekono-attav
miskt klara sitt företag. inte kunnaDessa förluster torde betraktas

subventioner.som

iskerilånensF subventionsvärde

Fiskeriverket föreslog fördjupade anslagsframställning verketi sin att
skulle bemyndigas minska fiskerilånen för i stället öka bidragetatt att
enligt anslag D 4 subvention beviljandetmed nuvärdet den som avav

fiskerilån skulle innebära. omräkning bör ske följandeEn sådanett
sätt.
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tvåDeföljandefiskerilån beskrivas pågenomsnittligt kan sätt.Ett
påmarknadsräntaamorteringsfria. Vidförsta åren ochär ränte- en

Tillår i två år.till 12%alltså räntesubventionen12% uppgår per
årende två förstaamorteringsfriheten. Efterdetta kommer värdet av

fiskerilåneräntanmellanräntesubventionen 6% skillnaden ärär som
9%. Dendiskontot23 diskontot och marknadsräntan; antas varaav

inklusive tvåårgenomsnittsfallet 12totala amorteringstiden iär
i takt medSubventionen minskaroch amorteringsfria år.ränte- att

lånet amorteras.
subventionbedömning nuvärdetFör kunna göraatt av enaven

penning-tillmåste, med hänsynkommer utfalla i framtidenattsom
användning s.kvärdeförsämring alternativoch nuvär-av pengarna, en

beräkning-vidanvändsdeberäkning s.k kalkylräntanDengöras. som
altemativavkastning föråterspeglar kapitalkostnad och pengarna.en

nuvärdet subven-milj kr kanFör den totala lånesumman 40 avav
kalkyl-16,1 milj kr vidtionen länets hela livstid tillberäknasöver en

kalkylränta.på 10% och till 15,5 milj kr vid 12%ränta
till allt längreUnder längre tid har funnits tendensdet amor-en en

Fiskeri-enligtteringstider fiskerilånen. utveckling kommerför Denna
åren. Omverkets bedömning inte brytas inom de närmasteatt man

åråterbetalningstid på 14vid frånnuvärdeberäkningen utgår totalen
i amorteringsfria år kanstället för år inklusive två och12 ränte-

17,2 milj kr vid 10%nuvärdet 40 milj i fiskerilån beräknas tillkrav
kalkylränta och till 16,4 milj vid 12% kalkylränta.kr

lånOm utgår från allavid beräkning subventionsvärdet attman av
åren,löpte på tjugo inklusive och amorteringsfria dvsår de två ränte-

vidden totalt 20,0 milj krmaximal lånetiden, skulle subventionen bli
10% kalkylränta och 18,8 milj kr vid 12% ränta.

3.1.6 vid statligAnslag D förlusterTäckande av
kreditgaranti till fiske, förslagsanslag

yrkesfisket ochFiskeriverket garantier lån i bank tillkan lämna för
dåperioderfiskberedningsindustrin. Stödet attraktivt främst underär

Underkapitalmarknaden.det svårt låna på denär öppnaatt pengar
jämförelsevis liten efterfrågan.1980-talet det därför varithar en

avgift tillerläggaFör utestående lånegaranti skall låntagaren sta-en
förlusterbåde depå 1% beloppet. avgift skall täckaDennaten somav
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kan drabbas i samband medstaten garantier blir inlösta och deattav
administrationskostnader lånegarantisystemet medför.som

Totalt får Fiskeriverket ha 75 milj kr utestående i garantier. Under
budgetåret 199192 beviljades lånegarantier sammanlagt 3,9sex ca
milj kr. De ändamål lånegarantiema beviljades till inköpsom var av
begagnade skepp 3 st, begagnade båtar l st och teknisk utrustning
4 st. Samtidigt låneramen under budgetåret 199192 belastadessom
med kostnader motsvarande 3,9 milj kr inkomsterna 590.000 krvar
till följd återbetalningar tidigare infriade garantierav av samt
344.000 kr i form garantiavgifter. Dessa inkomster bokförs underav

inkomsttitlar. Utestående garantier uppgår förseparata närvarande
till 33 milj kr.ca

Tillsammans med nybyggnadsbidrag och fiskerilån har de statliga
kreditgarantiema bidragitverksamt till förnya den svenska fiske-att
flottan. Garantiema har också vid rekonstruktion sådanaanvänts av
företag bedömts kunna bli livskraftiga på sikt.som

En målsättning med lånegarantiformen den skall själv-är att vara
finansierad. Subventionen ringa, oftast någonär räntereduk-procents
tion, och torde därför inte överstiga vad tillåtet i EG.ärsom

Lånegarantiema bör förenliga med EGs bestämmelser. Dockvara
kan garantier enbart beviljas till sådana åtgärder tillåtna iärsom
EGs stödförordning.

3.2 Prisregleringen

3.2.1 Prisregleringssystemet sammanfattningen-
Fiskeriverket har sedan den l juli 1991 myndighetsansvaret för pris-
regleringen på fiskets område. För handhavandet prisregleringenav
finns regleringsförening, Svenskäven Fisk. Föreningens ändamålen

enligt dess stadgar,är, med beaktande intressen,det allmännasatt av
handha marknadsreglerande åtgärder ifråga i Sverige ilandfördom
fisk, såsom köp försäljningoch uppgifterandraävensomsamt export,

förenliga härmed.ärsom
Svensk Fisk ekonomisk föreningär har medlemmartrettonen som

Sveriges Fiskares Riksförbund, Svenska Västkustfiskamas Centralför-
bund, Skånes Fiskareförbund, Svenska Sydkustfiskarnas Centralför-
bund, Svenska Ostkustfiskarenas Centralförbund, Kooperativa Förbun-
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Grossistförbund, Svenska Fisk-det, Sveriges Sveriges Fiskgrossister,
för-handelsförbundet, Sveriges Sill-, Fisk- och Skaldjursproducenters

ening, Sveriges Livsmedelshand-Sveriges Livsmedelsindustriförbund,
lareförbund Fiskbranschens Riksförbund.samt

Svensk blFisks huvuduppgift handha prisregleringen, vilketär att a
viss stati-innebär utbetalning pristillägg, överskottshantering ochav

stikproduktion. anställda.Svensk Fisk har också kontrollanter Dessa
kontrollerar till utbjudna fisken uppfyller bestäm-den försäljningatt
melserna Svenskför erhållande pristillägg se vidare avsnitt 4.5.1.av
Fisk bedriver informationsverksamhet syftar till ökadäven en som
fiskkonsumtion se vidare avsnitt 4.3.2.

I 199192120 förutsättningarna för Svenskproposition sägs att
Fisk fortsätta efter juli 1993 förändras efter-sin verksamhet den 1att

prisregleringenden prisregleringsavgift i finansierardagsom som
liksom inter-alla generella pristillägg på fisk avvecklas till följd av
nationella i med regleringsåret 199293. Detöverenskommelser och
framhålls i propositionendock det angeläget den kompetensäratt att

finns för anpassningenhos Svensk Fisk till i linje medtas attsom vara
till EG producentorganisation.underlätta bildandet och driften lav en
propositionen vidare den betydelsefulla informationsverksam-sägs att

Svenskhet Fisk i dag bedriver fortsätta, finansieringbör attsom men
får förutsättas på fiskbranschen i vid bemärkelse.ankomma

Prisregleringssystemet prisregleringsavgiftfinansieras med en
6%högst import egenproduktion fiskarter.och vissa Dessaav

medel vissa införselavgifter tillförs prisregleringskassan ad-samt som
ministreras Fiskeriverket och regleringsföreningen Svensk Fisk.av
Denna prisregleringsavgift pristillägg försvinner allt-liksom generella
så i och 199293 till följd interna-utgången regleringsåretmed av av
tionella överenskommelser.

Sammanfattningsvis åtgärder i prisregle-finansieras följande dag via
ringsmedlen.
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Fördelning kostnader för prisregleringen på fisk regleringsårenav
199091-199293 milj kr

199091 199293199192
Utfall Utfall Beräknat

Pristillägg
Rörliga pristillägg 54,3 46,6 41,0
Fastapxistillägg 6,4 7,0 6,4

ÖsteuropaSillströmming, 8,5i 1,7 6,0
Foderñsk 6,55,4 -
Regionalt foderfiskstöd 0,4 0,3 0,4
Reg stödsillströmming 4,5 5 4,5
Reserv 2,7- -Sza pristillägg 82,7 61,074,3

Överskottshanterin 3 6,37g
Trygghetsförsäkring 6,4 6,2 8,0
Administration 8,57,9 8,7

åtgärderOffensiva
Utsättning fisk 6,8 9,26,8av
Info och upplysning 4,2 4,3 4,3
Stöd till ostkusten 5,03,3-
Produktutveckling 2,0- -
Investeringsbidrag 5,0- -
Kompetensutveckling l- -åtgärderSza offensiva 27,2- -

TOTALT 114,3 110,7 111,0

Rörliga pristillägg3.2.2
Sillströmming

sillUnder regleringsåret 199192 i rörligt pristillägg förutbetalades
sillströmming 23,3 milj till litenkr till sill och lika mycketstor

54,3jämföras medströmming, sammanlagt 46,6 milj kr, vilket kan
regleringsåret 199192milj kr under föregående regleringsår. För

kvantitet vilketnorrnkvantiteten för sillströmming dvs den förvar
Fiskeriverket fast-prisstöd får utgå 40.000 denna kanInomton. ram

för olikaställa olika andelar stödberättigade kvantiteter kuststräckor.
förNonnpriset för sill förra regleringsåret 355 krkg ochstor var

inneva-liten sillströmming 275 sill har normprisetkrkg. För stor
tillsillströmmingregleringsår till 300 och för litenrande krkgsatts
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sillförnorrnpriset sänkts enbart275 krkg. Anledningen till storatt
marknadssitua-haft något bättrede sorteringama harär störreatt en

75 % skillna-till fiskaren medtion mindre. Pristillägg utgårdeän av
försäljningspriset jämförel-genomsnittligaden mellan normpriset och

sepriset.

Torsk
underfastställd.finns DennaFör torsk nedre prisgräns gräns ären

halvåretförsta700 krkg och underhalvåret fastställd tillandra 1992
pristilläggregleringsår fårinnevarande1993 till 650 Underkrkg.

ochprisgränsenmellan nedrelämnas skillnaden denmed 75% av
förförsäljningsprisemagenomsnittligajämförelsepriset. Eftersom de

svensklandadpåtillgångenförra regleringsåret 1071 krkg ochvar
hellerpristillägg intenågratorsk minskar Fiskeriverketbedömer att

för torsk.utbetalasinnevarande regleringsårunder behöver w

3.2.3 Fasta pristillägg
följandetillutgår fasta pristilläggUnder innevarande regleringsår

och ändamålarter
räka,-

Siklöja,gädda, sik, lake, abborre ochgös,-
östeuropeiska länder,sillströmming till vissaför export-

regionala tillägg foderfiskför samt-
regionala tillägg för sillströmming.-

Tidigare utgått förhar dessutom fasta pristillägg
makrill och-
foderfisk.-

Makrill räkaoch
reglerings-makrill har deprisreglering påförKostnaderna senaste

pristilläggenregleringsår harTill innevarandeåren mycket låg.varit
varit relativtprisutvecklingeneftersomför makrill helt slopats, gynn-

sam.
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Under regleringsâret 199192 uppgick kostnaderna för pristilläg-
på räka till 4,0 milj kr. innevarandeFör regleringsår uppgår pris-gen

tillägget till 200 krkg.

Gädda, sik, lake, abborregös, och siklöja

Under regleringsåret 199192 uppgick kostnaderna för pristillägg på
dessa till 2,9 milj kr. Pristillägg utgår för innevarandesötvattensarter
regleringsår med 210 krkg för gädda, sik rensad flâddoch ellergös,
lake med 170 krkg för abborre siklöja. Pristilläggenoch utbeta-samt
las endast fisken avsedd för mänsklig konsumtion ochär avsättsom
till minst pris pristilläggets storlek.ett motsvararsom

Sillströmming för till vissa länderÖsteuropeisktexport
Under regleringsåret 199091 uppgick kostnaderna för pristillägg till

sillströmming till vissa östeuropeiska länder de tidigareexport av
statshandelsländema till 11,7 milj kr. Under regleringsåret 199192
fick pristillägg lämnas med högst 080 krkg och kostnaderna var
maxirnerade till 8,5 milj Dennakr. utnyttjades under reglerings-ram
året.

För innevarande regleringsår får vissapristillägg för tillexport
östeuropeiska länder lämnas med högst 030 krkg och enbart avse

Östersjön.sill strömming fångats i Det totala beloppet har be-som
till 6,0 milj kr.gränsats

F oderfi sk

De generella pristilläggen för foderfisk har tagits bort till innevaran-
de regleringsår. För de båda uppgickregleringsåren kostna-senaste
derna till 5,4 milj kr 6,5 milj kr.resp

Regionala tillägg för foderfisk
Under regleringsåret 199192 uppgick för dessa pris-kostnaderna
tillägg till 0,3 milj Pristilläggkr. lärrmades till fiskare bosatta på nor-

ostkusten Uppsala län och norrut med högst 025 krkg för fo-ra
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derfisk fångats till första-i saltvatten och levererats och såltssom
på påhandsmottagare ostkusten eller landats ostkustennorra norra

och sålts fiskmjölsfabrik pålevererats och till västkusten. Dess-en
lämnades pristillägg 075 för foderfiskmed högst krkgutom som

fångats insjöar.i
Regleringsåret 199293 omfattas fiskare på Gotland detäven av

Skäletitillregionala pristillägget för foderfisk. denna vidgning deär
höga fraktkostnadema för fisket. övrigt gäller oför-det gotländska I
ändrade 199293.belopp och villkor för regleringsåret

Regionala tillägg för sillströmming

Regleringsåret 199192 uppgick kostnaderna för regionala pristillägg
för sillströmming till 5,4 milj kr. avsåg 1,8 miljAv detta stöd kr nor-

ostkusten, 0,7 milj södra ostkusten 2,9 miljkr kr sydkusten.samtra
Under regleringsåret 199192 lämnades inom för normkvan-ramen

titeten fast pristillägg för sillströmming, avsedd för mänsklig kon-ett
sumtion, med

020 krkg till fiskare bosatta på Blekinge, Kristian-sydkusten-
stads och Malmöhus län för kvantitet levererad och såld till första-
handsmottagare på syd- ostkusten.och

035 krkg till fiskare bosatta på Stockholms länsödra ostkusten-
och söderut för kvantitet levererad och såld till förstahandsmottagare
på ostkusten 020med krkg för kvantitet levererad och såld tillsamt
förstahandsmottagare på Sydkusten.

085 till fiskarekrkg bosatta på ostkusten Uppsala län ochnorra-
norrut för kvantitet levererad såld till förstahandsmottagare påoch

tillostkusten, med 035 krkg för kvantitet levererad och såldnorra
förstahandsmottagare på med 020 krkg försödra ostkusten samt
kvantitet levererad såld till förstahandsmottagare sydkusten.och

Under får på Gotland villkorregleringsåret 199293 fiskare samma
Skälet liksom beträffan-fiskare på ostkusten. till detta ärsom norra -

fraktkostnadema förde det regionala tillägget för foderfisk de höga-
och villkor fördet gotländska fisket. I övrigt gäller reglersamma reg-

leringsåret 199293 för föregående regleringsår.som
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Överskottshanteringen3.2.4
Svensk Fisk regleringsåret 199192 6.170 huvud-underövertog ton,
sakligen sillströmming, innebar totaltöverskott. Detta settsom en

Överskottenminskning mins-överskottskvantiteten med 10%.av ca
kade på västkusten medan och ostkusten jämfört medde ökade syd-
regleringsåret 199091.

Föreningens försäljning uppgick regleringsåret 199192 tillunder
2,5 milj kr. kvantitetema, förutom kok-Merparten de övertagnaca av

räkan, har försålts djurföda fiskmjöl. Nettokostnadema förellersom
denna överskottshantering uppgick till milj vilket innebar7,1 kr, en
kostnad på 115 krkg.

Under regleringsåret 199293 har Svensk Fisk bemyndigats över-att
fångster fastställa överskottspriser för följande fiskslagochta

sill strömming, vitling, sandskädda,torsk, makrill, kokräka, gråsej,
pigghaj, kolja, rödspätta, lyrtorsk, kummel, rödtunga, berg-havskatt,

Överskottspriset får uppgå tilllubb, skrubba och homgädda.tunga,
högst 75% lägstapriset.av

överskottshanteringen har för innevarandeKostnadsramen för reg-
leringsår 6,3 miljtill oförändrade kr.satts

åtgärder3.2.5 Sociala
Fiskets kollektiva omfattar ersättning vidtrygghetsförsäkring, som
arbetsskada och dödsfall efterlevandeskydd, finansieras medsamt me-
del prisregleringskassan. fastställs kalenderår ochPremien upp-ur per
gick 1991 till 4,8 till milj Omräknat tillmilj kr och 1992 7,7 kr. reg-
leringsår blir för 199091 och 6,2 milj kr förkostnaderna 6,4 milj kr

till199192. Under innevarande regleringsår beräknas kostnaderna
på1991922120 reglering priserna8,0 milj kr. I proposition avom

trygghetsförsäkringen på fisketsfisk den kollektivasägs attm m
område framgent bli fråga för yrkesfisket.bör en

3.2.6 Administrationskostnader
förSvensk Fisks kontroll inneva-kostnader för administration och är

milj Till detta kommerrande regleringsår maximerade till 7,3 kr.
prisreglerings-Fiskeriverkets kontrollkostnader för uppbörd och av

avgiftema. Dessa uppgår till 1,2 milj kr.
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åtgärderOffensiva3.2.7

fiskUtsättning av
i pågående fiskemedföra lönsamhetenFiskutsättningar kan bl ettatta

grundende bestånd,upprätthålls eller ökas. På grund utgöratt somav
inter-håll, finns detsviktar på mångaför det traditionella havsfisket,

marinaför odling och utsättningnationellt intresse arter.ett stort av
ifrämstplaneras i flera länder,Stora har igång ochsattsprogram

och i EG.Norge
prisreglerings-6,8 miljUnder regleringsåret 199192 används kr av

tillutökatsmedlen 199293 harför fiskutsättningar. För ramen
miljkustutsättningar för 1,39,2 milj kr. ingår blI denna avaram

blankåls-har medförtkr. Utsättningar ål längs östersjökusten attav
instegetnivå det minskadefångsterna kunnat hållas på hög trots aven

Östersjön. miljför 5,5utsättningar i insjöarålyngel till Vidare görs
vissa sjöar, därtill utplantering ikr, delen i formstörre ettavav

ochupprätthållas. I Vänernlönsamt yrkesfiske därigenom kan
övrigt skerVättern utsättningar laxsmolt. I smärregörs även ut-av

kart-sättningar Ett projekt förlax längs östersjökusten. attnyttav
lägga biologiska förutsättningarna förde ekonomiska och gösutsätt-
ningar startas.

försämradeDe minskade östersjötorsk beror bl påbestånden aav
Fiskeriverketmöjligheter för larver överleva.torskens ochägg att

larverhar därför utökat försöken odla fram yngel ochmed att av
torsk för Odlingen kommerutsättning i syfte hålla beståndetatt uppe.

bedrivas Universitet, ii Lysekil och, i samarbete med Stockholmsatt
på Gotland.Ar Om försöken framgångsrika kommer sedan utsätt-är

ningar i Stockholms skärgård. För dettai Bottenhavet ochgörasatt
projekt milj kr.beräknas kostnad på 2en ca

Informations- upplysningsverksamhezoch

syftar tillSvensk informationsverksamhetFisk bedriver attsomen
dels be-fiskkonsumtionen. informationsinsatser haröka Föreningens
och all-stått receptsamlingar, utbildningsinsatser, mediakontakteri

konsumentinriktade kampanjer. Under hösteninforrnation, dels imän
marknadsförings-1991 i gällandebeslutades kompletteringar denom

skul-informationsverksamhetplanen. Beslutet innebar föreningensatt
inrikt-delvisframöver, dock medha inriktning även nyensamma
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ning konsumentinforrnationen. För informations- upplysnings-ochav
verksamhet har under innevarande regleringsår 4,3 milj kr.avsatts

Särskilt stöd till påyrkesfisket ostkusten

Det särskilda stödet till ostkusten syftar till stimulera till fömy-att en
else fiskeflottan. Stödet inkluderar bl förhöjd skromingspre-av a en
mie bidrag till nybyggen och till inköp begagnade fartyg isamt av

skick. Stödet skall också stimulera till rationaliseringsåtgärdergott
ombord och till åtgärder för beredning och distribution fisk.av

Under regleringsåret 199192 anvisade regeringen Fiskeriverket en
medelsram på 5,0 milj kr prisregleringskassan för ändamålet,ur var-

3,3 milj kr utnyttjades för strukturella åtgärder. Resterandeav
1,7 milj kr användes till förstärka prisstödet till ostkusten. Dåatt
behovet långsiktigt stödja regionens fiskeföretag kvarstår, haratt mer

stödram på 5,0 milj kr anvisats för innevarande regleringsår.ävenen
Stödet har under regleringsåret 199192 huvudsakligen föranvänts

modernisering fiskeflottan åtgärder 2,1 miljoch kvalitetshöjandeav
kr. I övrigt har 0,3stödet till nybyggnad fartyg milj kr,använts av
inköp begagnade fartyg i skick 0,7 milj kr skrotninggott samtav
0,2 milj kr.

Av det utbetalade påstödet 3,3 milj andel förkr har använtsstörst
åtgärder i Norrbottens län 32% i 27%.Kalmar länsamt

Produktutveckling sillströmmingav
Det svenska fisket Traditionellt harberoende relativt fåär arter.av
sill strömming varit deoch torsk helt dominerande. Under senaste

Östersjönåren har torskbeståndet Beståndeni minskat drastiskt. av
sillströmming våra mycket goda.kuster däremot goda ellerärrunt
Avsättningsmöjlighetema begränsade.till lönsamma priser dockär

I syfte Fiskeriver-förbättra avsättningsmöjlighetema bedömeratt
ket, i sin skrivelse förtill regeringen angående åtgärder inom ramen
prisregleringssystemet in-under regleringsåret 199293, störstatt av

för fram ellermänsklig konsumtion alternativ till rundärtresse att ta
filead sillströmming. dessaDenna traditionella avsättning för
produkter förhar eller minskat betydande insatser attstagnerat trots

utvecklingen.motverka
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Bland alternativa användningar sillströmming itänkbara, nämnsav
utvecklingsinsatser bådeförsta eller betydandehand fars Trotsmassa.

i Sverige länder finns hel del problem förknippadeoch i andra en
härsknings-med produkter. gäller få kontrolldessa Det överattt ex

synvinkel attraktivfå fram konsumenternasoch attprocessen en ur
produkt.

Vid omfattandeInstitutet för livsmedelsforskning SIK har relativt
lagts på lösa grundläggande problemen medned söka deattresurser

utveckla sillrnassa bas. Fiskeriverket be-produkter medatt nya som
dömer ytterligare insats relativt snabbt kan positiva resultat.att en ge
På regleringsårverkets förslag därför under innevarandeavsattes
2,0 milj förkr ändamålet.

Investeringsbidrag

För stärka fiskeföretags konkurrensmöjligheter infördessvenskaatt
till innevarande regleringsår syftar till ytterli-särskilt bidragett som

investeringar ökad kvalitet i hanteringen fisk. En vä-gare som ger av
sentlig förutsättning för hög kvalitet fisken förvaras i kylaär atten
under hela tiden fångstfrån till Det traditionella isättetmottagare.
svenskt fiske har varit isa fisken i lådor. Effektivare metoder finnsatt
framtagna för ishantering och nedläggning i lådor och container. På
vissa kuststräckor kan exempelvis ismaskinbehov finnas ombord.av
Fiskefartyg kan också behöva isolera sina lastrum för inte isåtgång-att

skall bli alltför förvara fisken i kyltEn metod ärstor. atten annan
i tankar, k RSW-tankar Refrigerated Sea YtterligareWater.vatten s

metod förvara fisken i container tillsammans med ochär att vattenen
lS.

Under innevarande regleringsår Fiskeriverkethar möjlighet läm-att
bidrag till investeringar för höja kvaliteten på den fångade fisk-attna
med sammanlagt 5,0 miljhögst kr.en

Kompetensutveckling

Liksom områden inom fisket viktigt med duk-inom andra det ävenär
sin rationellt.tiga driver rörelse företagsekonomisktföretagare som

fiskeföretag,på gått braDet finns exempel där infiskningen mycket
ickelönsamheten varit låg, på grund delägarnadär bl attmen ava
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haft drivasnödvändig insikt i och förståelse för hur företag skallett
på sunda företagsekonomiska grunder.

För detta ändamål har under innevarande regleringsår avsatts
företagsledning.milj för utbildning i företagsekonomi och1,7 kr

förSyftet kunskapsnivån intressetmed utbildningen höja ochär att
företagsekonomiskt vilket skulle leda till rationellt sköt-tänkande mer

själva utbildnings-fiskeföretag. Förutom stöd för täckandetta av
kostnaderna lämnas ersättning för förlorad fiskeinkomst.även

Regleringskassans utgifter inkomster3.2.8 och
juli 1991 135,7 milj kr. AvBehållningen i regleringskassan den 1 var

regleringsverk-fanns 43,9 milj reserverad för framtidadessa medel kr
91,8 fanns hos Fiske-milj krsamhet hos Svensk Fisk medan resterande

riverket.
miljintäkterna totalt 83,6 kr,regleringsåret 199091Under var-var
svenskfång-på64,0 avsåg regleringsavgift importerad ochmilj krav

finansiella intäkter.19,6 milj kr utgjordesad fisk. Resterande av
totalt till 103,2 miljregleringsåret uppgick intäkternaUnder förra

Prisregle-föregående regleringsår.dvs 20 milj krkr, drygt änmer
ök-motsvarande 89,5 milj krringsavgiften svarade för intäkter en-

finansiella intäkterna25,5 milj 40% medan dening med kr eller -
uppgick till 11,4 milj kr.

199293inför regleringsåretTillgångarna i regleringskassan var
Fiskeriverket och100,1 miljsammanlagt 125,9 milj kr, hosvarav

25,8 milj hos Svensk Fisk.kr

Övrigt3.3 stöd till fisket

3.3.1 Allmänt
huvudsakligen via Jordbruks-visats fördelas till fisketSom stödetovan

si-Vidvia prisregleringssystemet.departementets titel D. Fiske samt
statligt stöd. Nedan berörsdetta förekommerdan även annat varvs-av

arbetslöshetskassan. Förutomdet regionalpolitiska stödetstödet, samt
utvecklingsinsatser, kommerforsknings ochdetta kan nämnas att som

jordbruketsSkogs- ochSJFRfiskerinäringen till del, finansieras av
ochbedriver forsknings-forskningsråd. Lantbruksuniversitetet ut-
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vissavecklingsarbete bekämpandeinom området vattenbruk. För av
fisksjukdomar anslag Fanvisas via Jordbruksdepartmentetsmedel
Bekämpande smittsamma husdjurssjukdomar.av

3.3.2 Statligt till fartygsfinansieringstöd
möjlighetersyfte varvsindustri har NutekI främst stödja svensk attatt

Förord-enligtbevilja stöd för eller ombyggnad vid svenskt varvny-
fartygsfinansiering. stöd skall kun-ningen statligt stöd till För attom

200 bruttoregister-minstbeviljas måste emellertid fartygetna vara
milj kr. Stödet utgår i formoch kostnaden uppgå till minst 1,5ton av

kontantstöd.
frånutgångspunktKontantstödets storlek bestäms Nutek medav

OECDskredit enligtskillnaden mellan för tänkträntekostnaden en
kreditfartygsexportöverenskommelse förräntekostnadenoch samma

kontantstödet medmed marknadsmässig närvarande utgårFörränta.
19875,6% Från novemberstödberättigat kontraktsbelopp.godkäntav

till i dag har utgått sammanlagt åtta fiskefartyg.stöd till
utfonn-olikaInom EG tillämpar flertal länder varvsstöd medett

vid finan-ning. EG tillåter användsemellertid f inte varvsstödetattn
siering fiskefartyg. rådsbeslut bakgrundDetta över-är taget motav av
kapaciteten bakgrundi EGs flotta. Fiskeriverket bedömer dennamot

fiskefartyganvändningen denna stödfonn vid finansieringatt av av
f inte förenlig EGs bestämmelser.medärn

3.3.3 Regionalpolitiskt stöd
Regionalpolitiskt flertalutgå i stödområden. Stödet harstöd kan ett
former. Den stödform för fiskerinäringen gles-varit viktigast ärsom
bygdsstödet. och tillSådant till företag i glesbygderstöd kan lämnas

utgåkommersiell iservice i glesbygder. Glesbygdsstöd, kansom
form avskrivningslån lånegaranti, får inte beviljaseller annatomav
statligt för ända-stöd har lämnats eller bedöms kunna lämnas samma
mål. regionala utveck-Stödärenden länsstyrelsen eller denprövas av
lingsfonden.

Avskrivningslân 50% för investe-får uppgå till högst kostnadenav
amorteringsfrittringen, 450.000 ochdock högst kr. Länet är ränte-
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och skrivs enligt avskrivningsplan. För lânegaranti betalasskallav en
avgift utestående belopp.procenten om en av
Fiskeriverket har i enkät undersökt glesbygdsstödhur mycketen

lämnats till företag inom fiske och periodenvattenbruk undersom
198687 198990. Under dessa år har det enligt beviljatsenkätent o m
38 lånegarantier till sammanlagt belopp milj kr och 3377,5st ett av

avskrivningslån till sammanlagt belopp 30,8 milj kr.st ett av

Stöd utgick till följande åtgärder

Åtgärd Lånegarantier, kr Avskrivningslån, kr

Förvärv fartyg 985.000 4.811.000av
Ombyggnader 211.000--
Utrustning 260.000 8.388.000
Förädling 740.000 5.653.000
Vattenbruk 5.407.000 l 1.783.000

Den 1 juli 1990 ändrades stödområdesindelningen. Enligt den gäl-nu
lande indelningen ingår inte, sånär fåtal kustregi-undantag,ettsom

i de områden omfattas glesbygdsstöd.onen som av
De regionala utvecklingsfondema uppgift stödja småhar till ochatt

medelstora företagen service riskñnansiering. Fonderna kanmed och
erbjuda rörelselån lån ocheller bi-och utvecklingskapital i form av
drag låne-teckna och bankgarantier.samt

3.3.4 Sveriges Fiskares arbetslöshetskassaerkända
Sveriges drygt 2.600 medlem-Fiskares arbetslöshetskassaerkända har

årligenåren till betalatDe har kassan medlemmarnatre senastemar.
mellan 25 och 30 milj kr.ut
Under 65%de åren har mellan betalatsoch 75%tre utsenaste som

ersättning vid stillaliggande på väderlekshinder.grund av
tillArbetslöshetskassan finansieras till 95% ochvia statsbidragca

5% egenavgifter.ca av
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intressesärskiltområden4 Några av

4.1 fiskUtsättningar av

4.1.1 Bakgrund
Utsättning-Sverige.lång tradition iOdling fisk för utplantering harav

eller iintroducerahar skett för ett vattenom-arter stammaratt nyaar
i fall då denbestånd, främsteller för förstärka befintligaråde att na-

Betydandeeller upphört.turliga reproduktionen har minskat summor
öring.främst ål, lax ochvarje år för utplanteringavsätts av

Östersjön. återstårdagälvar ITidigare fanns 70 laxförande runtca
vattenkraft-hand13 i Sverige. l förstabara tjugotal laxälvar,ett varav

naturligaslagit denutbyggnaden, föroreningar, haräven ut re-men
Östersjön dock kun-harLaxfisket iproduktionen i de flesta älvarna.

kraftföretagutsättningar. Svenskaodling ochupprätthållasnat genom
kompensation förårligen miljoner laxungar, smolt,2sätter ut somca

sinaFinland har ökatbortfallet naturlig smoltproduktion. utsätt-av
ochningar ungefär lika mycket.sätter ut

Östersjön fiskeUtsättningama inneburit ökati har dock ävenett
undernaturligt bestånden, minskat i storlekde reproducerade se-som

denvilt ochår. I dag inte tio laxarär ännare av ursprungmer en av
mindre deltillnaturliga reproduktionspotentialen utnyttjas bara en

Genomför för leka.eftersom allt få återvänder till älvarnalaxar att
förfiskekvot TACfiskereglerande åtgärder, totalframför allt en

Östersjön,laxfisket i till med dettaförsöker komma rätta pro-man
på vissaMöjligheterna yrkesfiskebedriva lönsamtblem. ärettatt

förstärknings-Genomberoende utsättningarplatser ägeratt rum.av
ilönsamhetenutsättningar bestånd kompletteras ochkan befintliga

bibehållas också bety-fisket Utsättningama haroch sikt ökas. stor
för husbehovs-turistnäringen,och därmeddelse för sportfisket, samt

fisket.
ekonomiskt lönsamskallutsättningamaMålsättningen är att vara en

kostnaden förfångsten skall överstiga utsätt-åtgärd, värdetdvs att av
och hursamverkarfiskarterhur olikaKunskapning och fångst. om

viktig förmycketfisket helhetpåverkar ärolika fångstredskap som
kanUtplanteringbli alltförskallkalkylen inte art tsnäv. exenavatt
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Ävenmöjliggöra lönsamt effek-fiske efter andra sådanaävenett arter.
bör in i bedömning. Utöver värdet för yrkesfisket ochvägaster en

den direkta ekonomiska lönsamheten bör andra aspekteräven utsätt-
ningar beaktas, sysselsättningseffekt och rekreationsvärde. Utred-tex
ningen i sitt återkomma utförligaslutbetänkande medattavser mer
beräkningar vilken lönsamhet uppnåtts olika typerav som genom av
utsättningar.

4.1.2 Genomförda utsättningar fiskav
omfattande försöksverksamhet vidEn kring utsättningar genomförs

Fiskeriverkets laboratorier och försöksstationer. Förutom do-genom
i vattenmål finansieras fiskutsättningar prisregleringsmedel,mar av

fiskevårdsavgifter ocksåoch EG-medel. Vissa utsättningar finansieras
med regionala medel. sådant exempel Laxfond Dess-Ett Vänern.är

fiske-sker privata utsättningar i omfattning framför alltutom stor av
vårds- och sportfiskeföreningar, skogsbolag fl.m

a Kraftverksföretagens utsättningar
Vattenkraftföretagen har i vattendomar ålagts odla och sätta utatt

fisk på fiskbestånd tillmängder kompensation för skadorstora som
följd vattenkraftutbyggnaden. Kraftverksföretagen bekostar årli-av

milj kr.utsättningar lax öring i storleksordningen 30 ä 40ochgen av
Till forskningdetta kommer 20 milj kr kring utsätt-satsassom
ningar.

1991 Laxforskningsinstitutet följande utsättningarUnder har enligt
lax och öring gjorts.av

Under 1991 har 2 milj laxungar ochutsättningar gjorts nästanav-
Östersjön.580.000 havsöringungar ica

Ätran,Västkusten. Viskan Göta älv harI Lagan, Nissan, och un--
der 1991 drygt 173.000 laxungar Antalet havsöringsungarsatts ut.

i Smedjeån, Göta älv år drygtLagan ochsattes utsom var samma
23.000.

80.000Utsättningama uppgick till knappt lax-Insjöar. i Vänern-
35.000 1991. mindre mängd lax-och öringungar under Enungar ca

har i Vättern.även satts utungar
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Prisregleringsmedelb
prisregleringskassan6,8 milj krbudgetåret 199192För avsattes ur

harrödspätta. Medlenoch använtsför utsättning ål, lax, torskav
enligt följande.

Ålutsättningar förpå ostkustengjortsål. harUtsättning av-
100.000 krförlän, på sydkusteni Kalmar900.000 kr varav 25%ca

100.000 kr.i Ivösjön i Skåne föroch
föri Mörrumlax har gjortslax. UtsättningarUtsättning avav-

250.000 kr.
för od-i projekt500.000 hartorsk. krUtsättning använts ettav-

Östersjön och Västerhavet.ioch utsättning torskungarling av
tillhar rödspättarödspätta. På västkustenUtsättning ettutsattsav-

belopp 50.000 kr.av
Östersjön. tidiga-utvärderingFörlax iFördröjd utsättning avav-

300.000 kr.fisket harutsättningar och uppföljning använtsre av
belop-kr, 233,3 milj krInsjöar. Sättål har för knapptsatts ut av- Ål-och Bolmen.Hjälmarenutsättningar i Vänern, Mälaren,pet avser

lax-utplanteringi Mälaren. Föryngel för 350.000 kr har satts ut av
anspråk.tagits i950.000 krfisk i och Sommen harVänern, Vättern

medi samrådi respektive länI allmänhet länsstyrelsendetär som
utsättningarna.fiskets för genomförandetorganisationer avansvarar

till Fisk-företagna utsättningarLänsstyrelserna därefterrapporterar
eriverket.

milj prisregleringskassanFör innevarande budgetår har 9,2 kr ur
försök med2 milj krför utsättningar. Av medeldessaavsatts avser ca

odling och utsättning torsk.av

Fiskeavgiftsmedelc
fiskeavgiftsmedelmiljUnder budgetåret 199192 drygt 11 krhar av

biotop-fiskvägar, utsättningar,återgått till fisket i form beslutav om
byggande laxtrap-främjande åtgärder De största posternaetc. avser av

Örekilsälven, avelsñskesta-och drifti byggande, underhåll av enpor
iöring och lax,i Gullspång utsättningar främsttion ävensamt menav

havsöring spelar dessaför fisket efterviss utsträckning ål. Särskilt
på håll betydande roll.utsättningar många en
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d EG-medel
Sverige genomför omfattande åtgärder för främja laxreproduk-att

ÅtgärdernaÖstersjön.tionen i fördeltill för de fiskareär frånäven
Östersjön.EGs medlemsstater bedriver fiske i En överenskom-som

melse har därför träffats mellan Sverige EGoch årligt finan-ettom
siellt bidrag till de svenska utsättningarna. Bidraget skall täcka kost-
naderna för den odling, märkning och utsättning krävs för attsom

den mängd lax den icke-ömsesidiga laxkvotmotsvarargenerera som
EG tilldelas i den svenska fiskezonen. Bidraget fastställs därförsom

varje år i samband med förhandlingarna fiskekvoter. Bidragetom
från EG uppgick 1991 till 5,8 milj kr för 1992 tilloch 6,1 milj kr.
För 1993 bidraget 9,0 milj kr.är

d Laxfond Vänern
Älvsborgs,Stiftelsen Laxfond Vänem har bildats länsstyrelserna iav

Skaraborgs och Värmlands län kommunerna Vänern. Verk-samt runt
samheten finansieras, förutom medel från stiftama, medelav genom

Vänerns regleringsfond, regionala utvecklingsanslag frivilligasamtur
bidrag från sportfiskeföreningar. Under 1991 bekostade laxfonden
utsättningar 165.000 lax- och öringungar.av ca

e Fiskeriverket
Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium, kustlaboratorium sötvattenslabo-

Älvkarlebyratorium försöksstationema Kälarnei bedriverochsamt
omfattande undersöknings- kringoch försöksverksamhet utsättning-en
Dessa projekt finansieras 2-anslag,prisregleringsmedel, Dar. av ver-

kets förvalmingsanslag ñskeavgiftsmedel. exempel på pågå-Somsamt
ende projekt kan följande nämnas.

Studier förutsättningarna för ålutsättningar värde-i sjöar samtav-
ring utbytet sådana utsättningar.av av

Undersökningar avkastningen i ålfisket i Mälaren Hjälma-ochav-
studier kräftbeståndets och i Hjähna-utvecklingunggösenssamtren av

ren.
Studier överlevnad, tillväxt vandringsmönster olikaoch hosav-

havsöringstammar.
Återintroducering bestånd vandringsöring ismå vattendrag.av av-
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Utveckling kassodlingsteknik för öring utsättningsförsökochav-
med ettårig laxsmolt.

Pilotförsök för odling och utsättning rödspätta i Bohus-av norra-
län.

Odling och utsättning småhummer.av-
utsättningOdling och flodkräfta i Norrland.av-

Som exempel på projekt kan få för framtidensbetydelsestor ut-som
sätmingsverksamhet kan följande nämnas

Försök med odling torskungar för utsättning i Bottenhavet ochav-
Östersjön.

Studier miljökrav och dess betydelse för fisksamhällenagösensav-
i näringsrika sjöar utvärdering gjorda gösutsättningar.samt av

4.1.3 Utsättningarnas lönsamhet
Ett ekonomiskt mått på laxutsättningamas lönsamhet utbytet beräk-är

återfångad vikt smolt. Måttenheten kg1000 smoltnat utsattsom per
har blivit standard vid bearbetning märkningsdata användsochav
ibland då utsättningarna till del gjorts med icke-smoltifie-även stor

laxungar.rade
Lönsamhetsstudier sålunda märkning mängd fiskgörs genom av en

och därefter undersökning hur del den märkta fiskenstorav av som
återfångats. Metoden relativt tillförlitliga uppgifter ävenanses ge om
den behäftad med vissaär svagheter märkningen i sig kan orsaka
ökad dödlighet hos fisken, märken kan förloras, motivationen att
skicka in märken kan variera etc.

För utsättningar lax, bekostats kraftföretagen, har åter-av som av
fångsterna under perioden 1980-1990 uppgått till i genomsnitt ca

Östersjön600 kg 1000 i till hälftenoch ungefärutsattaper ungar
Åter-därav västkusten enligt uppgift från Laxforskningsinstitutet.

fångstema varierar kraftigt mellan åren. Produktionskostnaden kan
uppskattas till 20 kr laxsmolt.utsattca per

Betydande utsättningar laxöring i insjöar, framförgörs ävenav
allt i Vänern och Vättern, och i allmänhet fångstenshar värde över-
stigit förkostnaden dessa utsättningar.

Tekniken med fördröjd utsättning, där smolten får i kasseen
utsläppspunkten tid innan släpps fler-de har tillämpats underut, etten
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tal fullskaleförsök godaunder år. Försöken har mycketgettsenare
resultat med återfångster 400 kg 1000 laxungar.1runt utsattaper
Forskare ytterligare ökning återfångsterna jämförtattanser en av
med vad får vid normal utsättning i älvarna möjligär när meto-man

kanden färdigutvecklad och stordriftsfördelar uppnås.är
Öringfisket bedrivs för rekreationsändamål åter-till del ochstörsta

fångsterna generellt laxfisket.lägre förär än
relativt lönsamheten i ålutsättning-Det har varit svårt uppskattaatt

beroende bl på tillfredsställande märkning inte har kunnat gö-attar a
några Skåne finnsnaturlig uppvandring har skett. I sjöar isamt attras

dock tillförlitlig statistik visar det ekonomiska utfallet ut-att avsom
Återfångstvärdetsättningarna har varit mycket bra. har avsevärt över-

ålutsättning-stigit för Hjälmaren harkostnaden utsättningsmaterialet. I
Äventonår. ipå 4 tonår fisket på 15-20avkastning igettar ca en

Mälaren har goda återfångster.noterats
förflertal betydelseEtt samverkande faktorer avgörandeär attav

därför vik-utsättningarna skall tillfredsställande resultat. Det ärettge
ytterligaretigt pågående forskningsprojekt kan fortgå ochatt att re-

i studier kring blsatsassurser a
utsättningsstorlek,val utsättningstidpunkt ochutsätmingsplats,av-

fisk-smittsammaåtgärder för minska risken för spridningatt av-
sjukdomar,

val fiskart och fiskstam,av-
ursprungligaåtgärder för för förändring deminska riskenatt av-

genetiska egenskaperna hos fisken,
ekonomiska faktorer t ex-

uppfödningskostnader
transportkostnader
investeringar i kassar
foderautomatik,

utsättningar,ekonomiska utvärderingar gjordalångsiktiga av-
hel-utsättningarna ivärderingutveckling metoder för ettav av-

ekonomiskadehetsperspektiv, dvs andra aspekterdär änäven rent
eller uppskattas.kan mätas
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4.2 Statistik

4.2.1 Inledning
Den svenska fiskestatistiken består huvudsakligen fångststatistikav
och landningsstatistik. Fångststatistiken har sin grund i loggboks-

och landningsstatistiken, bl innehåller ekonomisk in-systemet som a
fonnation, baseras på avräkningsnotor från förstahandsmottagare.
Landningsstatistikens utformning motiveras till del de kravstor av

prisregleringssystemet ställer. Därmed förändras också förut-som
sättningarna för landningsstatistiken i och med prisregleringenatt
upphör den 1 juli 1993. I detta kapitel behandlas därför i första hand
landningsstatistiken.

Den definitiva årliga ñskestatistiken baseras på både fångststatisti-
ken och landningsstatistiken. Fiskestatistiken består dessutom fisk-av
eriräkningar, statistik fiskeflottan, deklarationsundersökningöver av
yrkesfiskare årliga undersökningar vattenbruket.samt av

Fiskeriräkningar genomförs femte år detaljerad infor-ochvart ger
mation fiskarkåren fiskeflottan.och räkningen avsågDen senasteom
förhållandena den januari1 1990. Mer begränsade uppgifter fiske-om
flottan publiceras fiskeriräkningarna.mellan Undersökningaräven

yrkesfiskamas inkomster och utgifter, baserade på självdeklara-om
tioner, har genomförts sedan början 1940-ta1et. Huvudsyftet medav
dessa undersökningar belysa de relativa förändringarna iär yrkes-att
fiskamas ekonomiska förhållanden.

Det svenska loggbokssystemet finnas kvar och till detantas anpassas
loggbokssystem finns inom EG. Loggbokssystemet kommer ävensom
framdeles viktig del i definitivaden årsstatistiken, därutgöraatt en
den bl användes för beskriva fisken fångats.atta var

4.2.2 Landningsstatistiken

Nuvarande för insamling landningsstatistik baseras huvudsak-system av
ligen de krav prisregleringssystemet ställer. Detta resulterat ihar
regleringar förstahandsmottagamas skyldigheter och fastställer de-av
taljeringsgraden i rapporteringen, tidhållning m m.

insamladeDe uppgifterna ligger till grund för såväl landningsstati-
stiken för utbetalning prisstöd till enskilda fiskare inomsom av norm-
prissystemets SCB levererar datalagrat underlag varje vecka tillram.
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Svensk Fisk vidarebearbetar Svenskdetta material. Inom Fisksom an-
vänds materialet, förutom underlag för utbetalning prisstöd,som av

till statistik och andra sammanställningar intresse för förening-även av
verksamhet.ens

Utgångspunkter4.2.3 för förändrad landningsstatistiken
De förutsättningar bör för framtida statistik-styrande ettsom vara
insamlingssystem följandeär

Det nationella statistikbehovet.
De krav på statistikredovisning EES-avtalet ställer.som
De krav på statistikredovisning internationellaställs orga-som av

nisationer såsom Internationella havsforskningsrådet ICES, FAO
och OECD.

4. Tillkommande följd EG.krav till svenskt medlemskap iettav
Kommande kravönskemål påEG-kommissionen kan ha utveck-

lingen statistik för EGs fisken-kunna genomföra och följaattav upp
politik.

Det informationsbehov producentorganisationer kan ha.svenska

Nationella statistikbehov

Det finns behov följa fångsterutvecklingen svenska fiskaresattav av
och landningar vad fördelat på Behovetmängd och värde arter.avser

yrkesmässigastatistik de totala fångsterna inom fisket idetöveravser
form definitivadels kontinuerlig preliminär månadsstatistik, delsav
årssammanställningar. Landningsstatistiken skall belysa mängd och
värde de svenska fiskamas fångster i vilket land de landas.oavsettav
Fångstema efterbör fördelas efter landningar utomlands och kuststräc-
kor inom Sverige. särskilja fiskDet också nödvändigt ärär att som

för Statistiken skallmänsklig konsumtion från foderfisk.avsett avse
mängd och värde i första omsättningsledet.

fråninnebär statistiken måste bygga uppgifterDessa krav att
från måsteförstahandsmottagare. Uppgifterna inköpen fiskareom

mästeinnehålla inköpta kvantiteter dessa vidareoch värden och vara
artfördelade kalendermånad. Inkö-och inköp undermest ensom avse

från inköpen från utländskafrån svenska fiskare måste skiljaspen
fiskare.
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ocksåUppgifter fiskares landningar utomlands måstesvenskaom
samlas in ingå ioch statistiken.

Någon form registrering förstahandsmottagama torde ävenav av
nödvändig.komma att vara

EES-avtalet

Enligt EES-avtalet förbinder sig 1995EFTA-ländema att senast
fullgöra skyldigheter EG-länderna gäller statistik-vadsamma som
rapportering inom fiskets område till EGs statistiska kontor,
EUROSTAT. förordningar EG för närvarandeDe gäller inomsom

dels två fångststatistik, landningsstatistik.delsär om en om
förordning 388191.Den fångststatistik Sverigeberör ärom som

ÖstersjönFörordningen fångster dit räk-i nordöstra Atlanten,avser
Rapporteringen identiskenligt denna förordning med denärnas. som
till ICES.sker Internationella havsforskningsrådet Denna rappor-

tering fullföljer påSverige sedan lång tid. Rapporteringen grundas
definitivaden svenska årsstatistiken, bygger på såväl fångststa-som

tistiken landningsstatistiken.som
andraDen förordningen fångststatistik 388091. Denärom avser

fångster i Atlanten inte för vidkom-nordvästra och aktuell svensktär
mande då något svenskt fiske i område förekommer.detta inte

förordningenI landningsstatistik 138291 fastställs deatt tota-om
landningama i respektive land skall månadsvis. Statisti-rapporteras

skallken kalendermånad och artfördelad uppgiftmedavse vara om
mängd och värde. Landningama fördelas efter mänsklig konsum-skall
tion och användning. Vidare skall uppgifterna fördelas efterannan
landningar EG-medlemmar landningar icke EG-medlem-ochav av

I och sannolikhet förordning-med EES-avtalet kommer med allmar.
kompletteras ocksåså landningar EFTA-medlemmar skallatt atten av

framgå.
fler uppgifter in deEnligt EES-avtalet krävs samlas äränatt som

således nöd-motiverade Sveriges nationella statistikbehov. Det blirav
nationa-vändigt också in uppgiftema fördelat efter ñskandesdeatt ta

Även måste specificeras.litet. foderfiskens artsammansättning
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Rapportering till internationella organisationer

Uppgifter baseras på landningsstatistiken för närva-rapporterassom
rande till FAO, ICES, OECD och Nordiska Rådet. Några krav utöver
de nämnda torde emellertid knappast komma ställas.attovan

Det samarbete i finnsdag mellan ICES EG på fiske-ochsom
statistikens område kommer all sannolikhetmed ytterligare utveck-att
las. Den under 1991 EG-förordningen fångststatistikantagna om
388191 exempelvis identisk med den uppgiftsinsamling skerär som
inom för ICES.ramen

EG-medlemskap

Vid svenskt medlemskap tillkommer ytterligare på uppgifts-kravett
lämnande från svensk sida. första sigI hand det uppgifter,rör somom

förbehövs EGs fiskeripolitik skall genomföras.kunnaatt
Som tidigare avsnitt 2.2.2 blir Sverige vid EG-medlem-nämnts ett

skap bundet förordningen marknadsordning 368791. dennaIav om
stadgas bl handelsnorrner prisordning.ocha om

Enligt handelsnomiema indelas fiskprodukter efter kvalitetsgrad,
storleks- viktklass fast-och och behandlingsgrad. Enligt prisordningen
ställs orienteringspriser för viktigare fiskslag på respektive markna-
der, vilket sker med utgångspunkt avräkningsprisernai statistik över
från tidigare perioder och med hänsyn till förväntad utveckling.

För de viktigaste fiskslagen fastställs också återtagspris för krabba
Återtagspri-och havskräfta fastställs försäljningspris.ett gemensamt

fungerar garantipriskombinerat minimi- och och utgörettser som
det lägsta pris till vilket får Om fisken osäljbar vidfisken säljas. är
detta pris den producentorganisationen.övertas av

För kunna marknadsordningen EG-kom-upprätthålla krävsatt att
missionen har tillgång skalltill hel del information. Medlemsstatenen

orienteringspriserexempelvis lämna nödvändig information för att
skall kunna fastställas inforrna-368791, artikel ll, punkt 1. Denna
tion finns specificerad förordning 110690 framgåri där detnärmare

för marknadde viktigaste fiskslagen för varje representativochatt
eller hamn skall följande meddelas.

Månadsvisa data
Medelpris beräknat på försålda kvantitetera.

för varje produkt och-
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orien-för fastställandeför varje produktkategori används avsom-
teringspriser.

ochberörda produkterDen totala försålda kvantiteten pro-av
duktkategorier.

kvantiteten återtag från marknaden.Den totalac.

Halvårsvisa data
varje produktkategori.Medelpris månader föröver sexa.

på produktkategori.fördeladDen försålda kvantiteten

skallpå marknadenVid tider med kraftigt prisfall eller annan oro
uppdelning påveckovis medpris- och kvantitetsuppgiftema lämnas

varje försäljningsdag.
skall uppgifter lämnasdjupfrysta saltade fiskprodukterFör och

information återtagnavarje halvår. skall ingåendeDessutom ommer
varje halvår.lämnasvaror

EG-kommissionenuppgifter tillDe månadsvis skall lämnas omsom
betydelsefulla förhänför till ekonomisktpriser sig fiskslag är ge-som

uteslutet demenskapen för förefaller heller inteoch landet. Det att
tiden.fiskslag omfattas kan varieraoch marknader översom

fisk-uppgifter krävs således berördaFör kunna lämna dessa attatt
varje för-slag inte fördelas det krävsbara efter även att artarter utan

beredningsgrad enligtdelas efter storlekssortering, kvalitetsgrad och
indelningen vissa fall påi produktkategorier. Krav ställs iäven en rap-
portering försäljningsdag.per

Kravönskemål från EG-kommissionen

utvecklinghar önskemålDet från EG-kommissionen aviserats avom
omfattar fördel-landningsstatistiken statistikinsamlingenså ävenatt

ökas.ning och detaljeringsgradenviktigare landningshamnar att
Skälet statistikinsamling i dagtill denna förändring denär att som

i vissapriser för vissasker EG-kommissionendirekt till arterom
information i ställetnödvändighamnar skulle elimineras ochkunna

erhållas från EUROSTAT.skulle kunna

Svensk producentorganisation
informationberoende detaljeradEn producentorganisation är omav

medlem-derasvarukategorierde gäller för de olikapriser somsom
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säljer. Producentorganisationen skall omhänderta fångstermar som
inte kan säljas till lägst återtagspriser för sälja vidaredessaatt utan att
det påverkar marknaden för andra partier. Producentorgarisationen
skall vidare betala fiskarna för fångsterna och de skall få kompensa-
tion enligt gällande bestämmelser.

I Danmark förser förstahandsmottagama producentorgarisationer-
med information. Löpande får de uppgifter hur mycket fiskna om av

olika förstahandsmottagaren mottagit från organisationensarter som
medlemmar och hur mycket fisk inte uppnått lägstapriset. Första-som
handsmottagama drar också särskild medlemsavgift inbetalasen som
till producentorganisationen. All information från förstahmdsledet
samlas hos producentorganisationen fördag dag och sammanställs må-
nadsvis för ansökan EG-stöd. Denna ansökan går via Fiskerimini-om
steriet har kontrollfunktion.som en

Ett utvecklingsarbete har påbörjats i Danmark, syftar till attsom en
producentorganisationema, i förstället få information från för-av att

stahandsmottagaren, får nödvändiga uppgifter från Fiskeriministeriet.
Om detta realiseras kommer få förhållande påminneratt ettman som

det vi för närvarande har i Sverige, nämligen Svensk Fisk fårom att
del material från SCB efter vidarebearbetning anvindsav som som
underlag för utbetalning stöd.av

Den information producentorganisationen behöver får kun-attsom
medÄfullgöra sina arbetsuppgifter bör återfinns pådenna vara som

lemmamas avräkningsnotor.

4.2.4 l99293zl0lProposition statliga statistikensdenom
finansiering och samordning
Den 29 oktober lade regeringen fram 19929310]proposition om
den statliga statistikens finansiering och samordning. I denna proposi-
tion några väsentliga förutsättningar för utredningens förslag påges
statistikområdet.

Som grund för sina förslag lägger regeringen i propositionen fast
fördelning finansieringoch inom den statliga statistiken.en av ansvar

Enligt denna skall SCB för följande verksamhet ocksåansvara som
skall anslagsfinansierad.vara

Förvaltningsuppgifter såsom grundläggande metodutveckling, sta--
tistiksamordning, statistiksamarbe-nomenklaturarbete, internationellt
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publiceringsverksamhet informationsserviceoch biblioteks-te, samt
och arkivservice.

Officiell statistik griper flera sektorer, saknaröver enty-som som-
dig huvudanvändare eller där det påtagligt förtroendet för sta-gagnar
tistiken.

Vissa centrala databaser.-

Olika sektorsmyndighet och andra användare skall för.ansvara
Officiell statistik för avgränsade sektorsområden. statistikDenna-

skall finansieras anslag hos berörda sektorsmyndigheter.genom
Övrig statistik och statistiska tjänster. finansierasDessa skall av-

beställaren.

av.Som följd denna ändrade ansvarfördelning för-kommeren en ny
delning för statistik SCBmellan och övriga berördaav resurserna
myndigheter göras.att

I propositionen Officiell statistik någon myndig-sägs som annan
het SCB föreslås få för sådan statistik huvud-än haräransvar som en
användare och starkt sektorsanknuten. Vidare måste de praktiskaär
förutsättningarna för statistiken finnas. Sådanaöveratt ta ansvaret
områden finns inom arbetsmiljöstatistiken, jordbruksstatistiken,t ex
utbildningsstatistiken och viss statistik inom socialsektom. Vilken
statistik i övrigt bör komma ifråga får klaras i genomfö-utsom en
randeprocess med berörda intressenter.

Vidare de redovisade principerna kommer tillledasägs att att att
SCBs anslagsfinansierade verksamhet minskar till 50%ca nuvaran-av
de verksamhets volym. omfördelningenHur medel bör ske iav sam-
band med statistikansvaret överförs till myndighet kommeratt annan

föreslås i särskild ordning.att
Den ansvarsfördelningen bör enligt propositionen genomförasnya

successivt i samråd med berörda myndigheter och departement. En
genomförandekommitté inrättas för i detalj planera hur för-att mer
ändringarna skall genomföras. Kommittén skall bakgrund demot av
principer förslagoch redovisats i propositionen i samråd med de-som

och myndigheter i vilka effekter denpartement genom nya ansvars-
fördelningen mellan SCB enskildaoch övriga myndigheter får för de
statistikproduktema föroch berörda myndigheters anslag. tidsplanEn
förändringarna skall redovisas den april 1993.1senast
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4.3 Konsumentfrämjande åtgärder

4.3.1 Bakgrund
l proposition l98687137 reglering priserna fisk före-mom av m
slog regeringen milj prisregleringskassan15 kr medlen i bordeatt av

för konsumentfrämjande åtgärder.reserveras
Till grund för regeringens ställningstagande låg skrivelse frånen

Statens jordbruksnämnd. Jordbruksnämnden pri-Där konstaterade att
torsk under långa perioder legat normprisema ochöver attserna

anledningen till de höga priserna i första hand varit höga intematio-
nella priser, huvudsakligen till följd minskade torskfângster. Un-av
der de överläggningar Jordbruksnämnden hade med producent- resp
konsumentdelegationema enighet inte nås några konkretakunde om
åtgärder prisnivån.för kompensera konsumenterna för den högaatt
Dock nåddes enighet belopp högst 15 milj kr prisreg-att ettom om av
leringsmedlen borde för konsumentfrämjande åtgärder.reserveras

Inför påföljande regleringsär återkom till beho-Jordbruksnämnden
ytterliga-konsumentfrämjande åtgärder. Nämnden föreslogvet attav

15 milj kr prisregleringsmedlen skulle för ändamålet.avsättasre av
Dessa medel borde tillsammans tidigare milj krmed 15avsatta --

på torskfilé underanvändas till nedsättningar konsumentprisetav
198889.

iRegeringen följde förslag och menadeJordbruksnämndens propo-
sitionen l98788zll7 milj skulle förytterligare 15 kratt reserveras
ändamålet. Regeringen jordbruksnämnd i uppdragStatensgav senare

förslaglämna medlen borde disponeras.hur deatt avsattaom
förslag 1989 lämnade tillI det Jordbruksnämnden i septembersom

utgå i formregeringen förordades första hand skullestödet iatt av
önskemålettill Framför allt taladerabattkuponger konsumenterna.

butiksvalmaximal valfrihet för både vad gällerkonsumentenom -
och produktval till förmån alternativ. Jordbruksnämndenför detta-

genomföra eller vidföreslog nämnden skulle bemyndigasatt att en
huvudsaklig överensstämmelserbehov flera prissänkningskampanjer i

med de riktlinjer redovisades.som
yttrandeTill Jordbruksnämndens förslag fogades gemensamtett

Riksförbund.från Sveriges Fiskares Riksförbund och Fiskbranschens
medlen skulleFörslaget innebar tredjedel de anslagna använ-att en av

fiskeområdet. Fondensdas för inrättande miljöfond inom upp-av en
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syfteundersökningar igift skulle stödja åtgärder, attatt m mvara
förbättrai insjöar, vattendrag och havskapa bättre miljö attsamten

skulletredjedelenkvaliteten på fisk och fiskprodukter. Den andra en-
för öka konsu-ligt informationskampanjförslaget användas för atten

skulletredjedelenlivsmedel. sistaintresse för fisk Denmenternas som
form rabattku-konsumentledet ianvändas för prisnedsättningar i av

för olika fiskprodukter.ponger
reglering på fiskproposition 1988891102 prisernaI m mom av

förslag.behandlades ordbruksnämndensinte J
Fiskeristyrelsens skrivelse tillStatens jordbruksnämnds ochI rege-

fisk budget-angående prisreglering på underringen i november 1991
konsumentfräm-året 199192 till hur de förlämnas förslagett nytt

innebarjande användas. Förslagetåtgärder medlen borde attavsatta
prisreglerings-sänkningmedlen skulle föranvändas temporär aven

samtligaavgiften föravgiften. Jordbruksnänmden avsåg i så fall sänka
öresbeloppfiskslag eller motsvarandesillströmming till 4%utom

be-såden 1 juli 1991 behålla denna nivå längeoch avsattsenast som
lopp beräknades räcka.

näringspolitik förproposition 19909187Regeringen itog om
tillför fisk behandlas, inte ställningtillväxt, där bl prisregleringena

konsumentfrämjande åtgär-förslaget användning tillmedlenom av
der.

på fiskreglering prisernaI proposition 1991922120 m mavom
1992juninämndes Fiskeriverket i uppdrag den 1har senastatt att

anledningredovisa fiskets område medförslag till anpassningar på av
underlag förEES-avtalet. lämna förslagBl skall verket rege-soma

finan-ringens åtgärder börbeslut till långsiktigt verkande sommera
åtgär-konsumentfrämjandesieras med de medel förreserveratssom

der se vidare 4.3.3.

4.3.2 Svensk Fisk
påreglering prisernaSom 1991922120framgår proposition avomav

regleringsföreningen Svenskförfisk förutsättningarnakommerm rn
prisregleringsavgift,1993 eftersom denFisk förändras den 1 juliatt

avvecklasdå kommeri dag helt finansierar dess verksamhet, attsom
till internationella överenskommelser.följd av
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Svensk Fisk bedriver i dag informationsverksamhet syftaren som
till öka fiskkonsumtionen. Föreningens informationsinsatser haratt
dels bestått i receptsamlingar, utbildningsinsatser, mediakontakter och
allmän information, dels i konsumentinriktade kampanjer. Under hös-

1991 beslutades kompletteringar i den gällande marknadsfö-ten om
ringsplanen. Beslutet innebar föreningens informationsverksamhetatt
skulle ha inriktning framöver, dock med delvis in-ävensamma en ny
riktning konsumentinformationen.av

I sin skrivelse till regeringen inför regleringsåret 199293 bedömde
Fiskeriverket det viktigtmycket Svensk Fisk under kom-ävenattsom
mande regleringsår bedriver informationsverksamhet och denatten

Svensk Fisk angivna inriktningen fullföljs. Särskild tyngdpunkt börav
dock, enligt Fiskeriverket, läggas vid insatser utbildningsinsat-typav

mediakontakter, receptserviceser, m m.
I proposition 199192120 betonades vikten den infonnations-attav

verksamhet Svensk Fisk i dag bedriver fortsätter också framdeles,
finansieringen får förutsättas fiskbranschen iankomma vidattmen

bemärkelse.
För regleringsåret 199293 anvisades Svensk Fisk samma resurser

föregående regleringsår 4,3 informationsverk-milj kr försom - -
samhet.

4.3.3 Fiskeriverkets förslag
I regeringens uppdrag till Fiskeriverket verkets förslag tillsägs att an-
vändning de 30 milj kr för konsumentfrämjandereserveratsav som
åtgärder skall mera långsiktigt åtgärder. Fiskeriver-verkandeavse
ket menade i sitt PM 1992-06-01 Konsumentfrämjande åtgärder att
prissänkningar den föreslagit inteJordbruksnämnden kantypav som
betecknas långsiktigt verkande åtgärd.som en mera

Förutom åtgärderna skall långsiktigha karaktär bör de även,att en
enligt Fiskeriverket, fördelas får bliflera år. Perioden dock inteöver
så lång karaktären samlad insats försvinner. Fiskeriverketatt av en
menade därför insatserna genomföras period äbör under påatt treen
fyra år.

Fiskeriverket föreslog skulle användasmedlen huvudsakligenatt
för väl utarbetad informationskampanj syftar till långsik-atten som
tigt öka intresset för fisk fiskprodukter, vilket måste betraktasoch
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åtgärd fisket svenskasåväl det svenska desom en somsom gynnar
konsumenterna, inte minst från folkhälsosynpunkt.

finns inomFör till de kunskaper och erfarenhetertaatt vara som
Svensk för infonnationsverksam-Fisk och möjliggöra framtidaatt en
het finansieras vid måste, enligtfiskbranschen i bemärkelsesom av

del-Fiskeriverket, informationsverksamhet Svensk Fisk bedriverden
för få ökad bredd,vis ändra karaktär. Insatser måste exempelvis, att

kombineras organisationer företag inommed andra insatser ochsom
fiskbranschen genomför.

Att insatserna fördelas period på ä fyra år innebäröver atttreen
möjlighetden organisation får för insatserna bör ha attansvaretsom

planera sina insatser långsiktigt. Genomförandet de konsument-av
främjande åtgärderna skulle därför enligt Fiskeriverket underlättas av

Svensk skulleFisk bestod och kunde åta sig uppgiften. På detta sättatt
regeringens informationsverk-intentioner fortsättning denom en av
samhet Svensk Fisk i bedriver, finansierad fiskbran-dagsom men av

ischen vid bemärkelse, kunna fullföljas. Ansvarsfördelningen skulle
då bli följande.

Regeringen vid översiktliga riktlinjer för debeslutar tillfälleett om
konsumentfrämjande åtgärderna, totalram årlig medels-samtom en

Regeringen beslutar ställa medlen till Fiskeriverkets för-även attram.
fogande riktlin-för kunna disponeras i enlighet med regeringensatt
jer. Regeringen Svenskbeslutar insatserna bör genomförasäven att av
Fisk helt eller delvis. Fiskeriverket godkänner de årliga insatserna

förslagpå från Svensk SvenskFisk och följer gjorda insatser.upp
Eis$ insatserna.genomför

Om Svensk Fisk upphör regeringen skäl väljereller attannatom av
helt eller Fiskeri-delvis genomföra insatserna på föreslogsättannat
verket följande ansvarsfördelning.

Liksom föregående fall beslutar regeringen översiktliga rikt-i om
linjer, i Regeringen ställer liksom i fö-totalram och fördelning tiden.
regående fall till Fiskeriverkets disposition. Regeringen beslu-medlen

genomförandettillsätta ledningsgrupp med förtar att avom en ansvar
iinsatserna representeradevilka organisationer börsamt som vara

Ledningsgruppen huvudsakligen beståbör representanteravgruppen.
Även konsumentberedningen börför fiskbranschen i vid bemärkelse.

påFiskeriverket de årliga insatsernarepresenterad. godkännervara
förslag från ledningsgruppen. Verket godkänner även gruppens sam-
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mansättning betalar medlen. Ledningsgruppen det direktaharsamt ut
genomförandeansvaret för insatserna. Till knyts ansvariggruppen en
tjänsteman.

Genom låta ombildat Svensk Fisk eller någonatt ett att annan orga-
nisation med brett stöd bland fiskets och fiskbranschens organisatio-

för insatserna skapas förutsättning för kombinera dener svara att stat-
ligt finansierade insatserna med insatserde näringen självsom svarar
för.

4.4 Vattenbruket

4.4.1 Bakgrund
Vattenbruk akvakultur omfattar odling alla slags djur och väx-av- -

i I Sverige har extensiva former fiskodling förekommitter vatten. av
i hundratals år t odlingar karp. Under 1900-talets omfattandeex av
utbyggnad vattenkraften har odling och utsättning lax- och havs-av av
öringsungar tillkommit i syfte kompensera för bortfalletatt natur-av
liga reproduktionsområden. Under 1980-talet har ökande antal fö-ett

intensivodlingar matfisk och musslor.retag startat av av
Svenskt vattenbruk består huvudsakligen av

kompensationsodling,-
sportfiskeodling,-
matfiskodling,-
kräftodling och-
musselodling.-

Konsumtionsodlingen i dag den ekonomiskt betydelsefulla förär mest
fiskodlama. De viktigaste regnbåge, musslor. And-lax ochärarterna

aktuella för skalakommersiell odling iär ärarter större rö-ra som
ding, kräfta och ål. utvecklingTorsk- ostronodling ochoch underär
kan få ibetydelse framtiden.stor

Utvecklingen fram till 1988 visar jämn tillväxtoch med högochen
antalet producerande utveckling 1989odlingar. Denna ochbrötsav

antalet matfiskodlingar har minskat, medan kräftod-därefter antalet
lingar ökat.

iVärdet förstahandsledet 1991 vilketuppgick till milj kr,157ca
minskning med från föregående år. försäljnings-20% Avvar en ca



SOU 1992136 Kapitel 4 81

värdet regnbåge försvarade 85% eller 133 milj kr. I övrigtca var
försäljningsvärdet ål 10 milj kr medan laxen svarade för 7 milj kr.av

Den totala produktionen matfisk uppgick 1991 till 5.389 i slak-ton
tad vikt, vilket 6.352 i beräknad hel färskvikt.motsvarar Slaktenton

matfisk avsåg till 90 % regnbåge. Underav 1992 sker fortsattca en
minskning matfiskproduktionen till volym mellan 4.500 ochav en
5.000 i färskvikt och för 1993ton är 4 000 ton.prognosen ca

För del produktionen regnbågestor relativten av av storasvarar
företag Östergötlands,i södra och Sverigeöstra Kalmar och Ble-
kinge län. Stor produktion kan också i Värmlands län. Unge-noteras
fär hälften regnbågsproduktionen, hela produktionen lax ochav av
hela musselskörden kommer från kustbaserade odlingar.

Antalet företag med produktion konsumtionsfärdiga produkterav
uppgick 1991 till 367 Av dessa bedrev 252 företag matfiskodlingst.
och de flesta, 237 med inriktning på regnbåge. Utöverst, de företag

producerar konsumtionsfärdiga produkter fannssom 115 företag
verksamma endast med uppfödning sättfisk eller kräftor för utsätt-av
ning här ingår vattenkraftsföretagens odlingar. Under 1991 har
antalet matfiskodlare minskat jämfört med 1990, medan antalet
kräftodlare har ökat.

Under 1991 har 25 odlingsföretag försatts i konkurs. Motsvarande
siffra för 1990 18 företag. Under 1992 har till och medvar septem-
ber månad 18 odlingsföretag försatts i konkurs. Till del detrörstor
sig företag i glesbygd, har betydelse för den lokalaom storsom ar-
betsmarknaden.

Några4.4.2 förutsättningar för svenskt vattenbruk
internationelltI perspektiv kanett konstateras det svenskaatt vatten-

bruket relativtär blygsam omfattning. Som jämförelse kanav näm-en
den svenskaatt produktionen på 6,4 miljnas ton motsvaras av en pro-

duktion i Norge 160,7på milj Den danska produktionen uppgickton.
till 41,0 milj finskaoch den till 19,3 miljton ton.

Matfiskodlingen har till följd internationell överproduktion ochav
låga priser lidit svåra marknadsproblem. Odlingen har häm-ävenav

handelsavtal i formmats exempelvis exporttullarav ogynnsamma av
samtidigt importen Sverigetill varit fri.som
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matñskproduk-Prognoserna halveringpekar på i settatt stort aven
Riskentionen 1993 slår in.har skett sedan 1989 förom prognoserna

därmed kan klara alla de kost-den minskande näringen inteär stor att
fiskhälsokontroll,nader förknippade väl utbyggdmedär ettsom en

lovande avelsprogram branschorganisation.och fungerandeen
organisation med in-De svenska fiskodlama inte någon centralhar

riktning fisk. Avsakna-på distribution och marknadsföring odladav
lön-den bidragit tillsamordningsorgan kan ha denett ogynsammaav

återspeg-samhetsutvecklingen internationella prisuppgångarattgenom
lång tid. Enlats på den efter omotiveratsvenska marknaden först en

prisernasådan organisation då internationellasärskilt viktigt deär nu
på regnbåge på uppåtgående.är

syf-vattenbruket ochKompensationsodlingen sektorär en annan av
att följdtill kompensera för skador på fiskbestånd till vatten-tar av

kännetecknaskraftsutbyggnaden. tradition ochDenna odling har lång
Sättñskodling-kontinuitet pågår omfattning.och i oförändradstorav

omfattning.för sportfiskevatten och ökar ihar goda resultatgetten
intresseKräftodlingen förhar expanderat kraftigt och är stortav

ochframtiden. odling ålVärdefull kunskap har byggts om avupp
röding och förutsättningar volymökning.har skapats för framtidaen
Musselodlingen visar också mycket lovande resultat ökar ioch om-
fattning efter problem. Torsk-tidigare ha brottats med allvarligaatt
och ostronodlingen befinner sig på försöksstadiet.

Sjukdomsproblemen framstår begränsning förviktig vatten-som en
brukets vidare utveckling. Smitta från odling kan dessutom lätten
överföras och fisketstill vilda fiskbestånd till för fiskevårdenskada
avkastning. fiskenäringen kon-För skydda hela krävsatt en noggrann
troll.

Fiskhälsokontroll Fiskhälsan AB.i odlingama kontinuerligtgörs av
fortsatta fi-Med hänsyn till fiskodlamas ekonomiska situation denär

nansieringen Fiskhälsans verksamhet bekymmersam.av
Enligt villkor i odlingstillstånden bli skyldigakan odlare att genom-

föra andratotal utslaktning fisk på grund fisksjukdomar. Viden av av
fisksjukdomar epizootilagen sjukdomarnade särskilt iän nämnssom
IPN VHS för odlaren fåoch finns det i dag ingen möjlighet ersätt-att
ning för kostnaden staten.av
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4.4.3 Vattenbrukets problem
Utredningen har diskuterat vattenbrukets problem med Vattenbrukar-

Riksförbund VRF, lämnatäven skrivelse till utred-nas som en
ningen.

VRF bl det rimligtär sportfisket bidrar tillatt ävenmenar atta
finansieringen Fiskhälsan AB och statligt i frå-attav ett engagemang

önskvärt.är VRF vidare ersättning i någon form börgan attmenar
kunna utgå vid saneringsslaktäven till följd andra sjukdomar deänav

i epizootilagen.nämnssom
VRF har tagit bläven följande punkterupp a
a Miljöavgifter. Vattenbrukama betalar i dag miljöavgift,en som
baserad påär producerat Utöver detta får vattenbrukamatonnage.

bära relativt del kostnaderna för miljöundersökningarstoren av un--
dersökningar visar samtliga föroreningskällors inverkan på detsom
undersökta VRF efterlyser bredare bas för miljökostna-vattnet. en
dema framdeles.

b Investeringar. Det kärva ekonomiska klimat för närvarandesom
råder har drabbat fiskodlama.även Bankernas villighet ställaatt upp
med riskkapital för investeringar har minskat kraftigt. Detta inne-har
burit nödvändiga investeringar inte har kunnatatt göras.

c Export. Utrikeshandeln med regnbåge har tidigare varit blyg-
Handeln med lax har däremot varit betydande. 1991 uppgicksam. ex-

fryst regnbåge till drygt 1 000porten eller halve-nästanav ton, en
ring jämfört med 1990.

De exportrnarknader bedöms ha den potentialenstörsta ärsom
Japan, Nordamerika och EG. EG-länderna får med hänsyn till sin
närhet bedömas särskilt intressanta. föreliggerDet dock svårig-som
heter regnbåge till EG beroendeatt på den tullexportera utgårsom
vid till EG-ländema ca 12 %.export

d Gloriaprojektet. Detta avelsprojekt på regnbåge, SLU dri-som
har fisk med betydligt bättre tillväxt och kvalitet pågenereratver, än

regnbåge i allmänhet och bedöms mycket värdefullt för vatten-som
brukets framtida utveckling.

Projektet har hittills finansierats via fodermedelsavgiften. Då av-
giften försvinner från den 1 juli 1993 måste alternativa finansierings-
former sökas och utökat statligt stöd till projektet då nödvändigtett är
enligt VRF.
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4.5 Några inslag i EGs fiskeripolitik

4.5.1 Kontroll fisk fiskprodukterochav
Nuvarande kontroll Sverigei

a Kontroll till sjöss
Kustbevakningen övervakning bl fisket till havsförsvarar a av --
och i framgår lagenkustvattnen i och Mälaren. DettaVänernsamt av

övervakningKustbevakningens medverkan vid polisiär samtom av
hörande kontrolleran-den till lagen förordningen. Kustbevakningens

till fiske ide verksamhet regleras vidare i 37 § lagen rätt samtom
43 § fiskeriförordningen, internationell fiskekon-i förordningen om
troll i Fiskeriverkets föreskrifter.samt

Kustbevakningens fiskefartyg såväl ikontroll omfattar svenska den
Kustbevakningensvenska fiskezonen Sveriges sjöterritorium.som

kontrollerar fartyg bedriver fiske i den svenskautländskaäven som
sjöterritorium fartyg har be-och svenskt svenskasamtzonen som

drivit fiske på fiskeområde.utländskt
kontrollerar Kust-Med hjälp flygplan och bevakningsfartygav egna

bevakningen tillåtna tider tillåtetfiskefartygen fiskar på ocht attex
område, fångsten med gällande bestämmel-i överensstämmelseäratt

fisketoch med uppgifterna i fartygets fiskeloggbok be-samt attser
drivs tillåtnamed redskap.

b Kontroll landad fiskav
När fisken landas Sverige regel till fiskauk-i dentransporteras som
tion, kontrollerasberedningsindustri eller grossist. Där den denav
kommunala för kontrollmiljö- och hälsoskyddsnämnden, som svarar

all livsmedelshantering kommunen. Nämnden kan bl be-inom aav
människo-sluta otjänligsaluförbud fisken bedöms somom om som

föda.
fisk, efter detKustbevakningen kontrollera denkan även attatt

minimimått.landats, uppfyller bestämmelser om
förSvensk förening, bl kontrollFisk, ekonomisk atta avansvarar

förden till försäljning utbjudna fisken uppfyller bestämmelserna er-
exempelvis fisken kor-hållande pristillägg. Så kontrolleras ärattav

rekt Fisken skall dessutomstorlekssorterad, förpackad och isad. vara
fullgod beskaffenhet, vilket bl innebär kvaliteten skallatt varaav a

tillsådan fisken tåla i färskt tillståndbedöms gängseatt transport
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marknader lämplig för infrysning.samt Legalt förstödvara att ut-
föra denna kontroll finns bl i prisregleringslagen. Huvudsakligena
utförs kontrollen, på uppdrag från Svensk Fisk, privat kontroll-ettav
företag, SGS Sweden AB, har anställda avdelade för ända-tresom
målet. Dessa kontrollanter arbetar inom sitt område västkusten,var
Sydkusten ostkusten. Till detta kommer kontrollantresp ären som
anställd direkt Svensk Fisk och bevakar fiskförsäljningen iav som
Göteborgs hamn. De årliga kostnaderna för denna kontroll uppgår till

1,5 milj kr.ca

c Kontroll fasta anläggningarav
Anvisningar för hur lokaler, där fisk hanteras, skall utformadevara
för tillfredsställa de hygieniskaatt kraven utfärdas Statens livsmedels-av
verk. Lokalerna skall även godkända Livsmedelsverket ellervara av
miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Kontroll fiskberedningsindustrier, ñskauktioner dylav görso av
miljö- och hälsoskyddsnämnd medan exportanläggningar och större
fiskberedningsanläggningar kontrolleras Livsmedelsverket.av

EGs bestämmelser kontroll fisk och fiskprodukterom av
I EGs rådsförordning 10376 19 januari 1976, angåendenr av gemen-

marknadsstandarder för viss färsksamma och kyld fisk, fastställs för
vissa viktiga fiskslag marknadsnormer, bl omfattar friskhets-som a
klasser och storleksklasser.

Friskheten bestäms med hjälp bedönmingsschema. klasserDeettav
aktuellaär för mänsklig konsumtionsom Extra, A och B. Klassifi-är

ceringen medgörs avseende på utseende, beskaffenhet och lukt.
Storlekssortering fisk sker i EG efter vikt fisk eller efterav per an-

tal fiskar kg till skillnad från den svenska sorteringen medper som,
undantag för sillströmming, sker efter fiskens längd.

I förordningen 10376 det för näringenärattanges representanter
företar klassificering efter friskhetsklasssom och storlek.

EGs huvudförordning för marknadsregleringen fisk rådsför-ärav
ordning 368791 28 november 1991 angående denav gemensamma
marknadsorganisationen för fiskprodukter se avsnitt 2.2.2.även

förordningensI artikel 4 medlemsstaten -i de fall därattanges ge-
marknadsnormer finns skall kontrollera landad fiskmensamma att-
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genomföras i allauppfyller kontroll kande uppställda kraven. Denna
meddelaskall ocksåhandelsled Medlemsstatenundersamt transport.

harövriga medlemsstater Kommissionen vilketoch ansva-organ som
för kontrollen.ret

hy-fastställande1991I rådsdirektiv 9l493EEG 22 juli avomav
fastslåsfiskproduktergienkrav för marknadsföringproduktion och av
och fa-beredningsföretagden ansvariga myndigheten godkänneratt

auktionslokalerbriksfartyg grossistmarknader ochregistrerarsamt
skalluppfyller Kontrollmyndighetende kraven i direktivet. ävenom

respektive företag.lista registreradegodkändaupprätta överen
hind-fiskprodukter inteEnligt direktivet fisk ochfår avsättning av
kon-Samtidigt börhygieniska krav.medlemsstater olikaharattras av

fastställskvalitet. Därförtillförsäkras produkter högsumenterna av
bear-fisk ochgrundläggande hygienisk hanteringkrav korrekt av

lagring ochfiskprodukter underbetade i alla produktionsled samt
tillfiskerinäringenDet åvilar först och främst atttransport. att se

uppfyller de hygieniska krav ställs.varorna som
kontrollskallMedlemsstatens ansvariga kontrollmyndighet genom

ställdaoch inspektion och fabrikanter uppfyllersäkra producenteratt
krav.

fisk-Direktivet regler hanteringinnehåller bl detaljerade avoma
frånimportprodukter, godkännande företag ochegenkontroll, av

tredjeland.
innebärHygiendirektivet ingår i veterinära området, vilketdet att

efterdirektivets nio månaderbestämmelser skall börja tillämpas först
det EES-avtalet i kraft.trättatt

iskerikontrollenF i Danmark

a Organisation
Fiskeriministeriet,Den danska fiskerikontrollen, underställdärsom

Fredriks-uppdelad Fredericia,i inspektorat belägna i Esbjerg,är sex
havn, har dess-Nyköbing Roskilde. InspektoratenMors, Randers och

tillsammans fiske-12 lokala fiskerikontrollstationer. Den danskautom
rikontrollen förfogar för kontroll- ochfartyg användsöver sex som
räddningsuppgifter.

Antalet kontrollorganisationenanställda inom landbaseradeden är
Även110145 på fartygenoch antalet anställda ombord är st.stca ca
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på Fiskeriministeriet arbetar viss personal med uppgifter inom fiskeri-
kontrollen.

b Arbetsuppgifter
Fiskeriinspektoraten har bl till uppgift tillsyn efter-utöva överatta
levnaden de bestämmelser reglerar fisket, utföra kvalitets-av som
kontroll fisk och fiskprodukter kontrollera EG-förord-av samt att
ningarna kvoter marknadsordningen efterlevs.samtom

Fiskerikontrollen kan via sina fartyg företa kontroll fiske-av
fartygen till havs och där kontrollera fisket bedrivst samtex var
fångsten och redskapen.

Yrkesfiskama skall inlämna sina fiskeloggböcker med fångstupp-
gifter, vilka kontrolleras fiskerikontrollen.av

Genom stickprovskontroll vid landningar, i auktionshallar därm m
fisk förvaras kontrolleras de faktiska landningama deatt motsvarar
upplysningar i loggböcker och avräkningsnoter. Samti-angettssom
digt kontrolleras marknadsnormema efterlevs.att

Finner kontrollen de sorteringar och klassificeringar säl-att som
jare gjort inför försäljning inte korrekta kan föreskrivaär attman

skall eller klassificerassorterasvarorna om.
l de fall ñsk inte uppnår minstapris och skall tillbaka från mark-tas

naden meddelar producentorganisationen fiskerikontrollen vilka kvan-
titeter och fiskslag, fördelade sorteringar och klasser, aktu-ärsom
ella. Fiskerikontrollen kan då godkänna fisken bort från mark-att tas
naden.

Fiskerikontrollen tillsyn nybyggnadutövar och ombyggnadöver
hos de auktoriserade fiskberedningsföretagen. Fiskerikontrollen ge-
nomför dessutom regelbundet inspektioner företagen vissaoch,av om
förhållanden otillfredsställande,är kan föreskriva verksam-attman
heten avbryts tills åtgärder vidtagits.

Den auktorisation krävs för företag skall få bereda fiskatt ettsom
förenad årligmedär avgift för olika beredningsåtgärderen som - -

varierar mellan 2.500 och 16.500 Dkr. För företag användersom
olika beredningsmetoder utgår avgift för och metoderna.var en av
Avgiften regel inte relaterad till produktionsvolymen. Fiskeri-är som
kontrollens intäkter från avgifterna åren 9har de varit miljsenaste ca
Dkrår.
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Fiskerikontrollen granskar utfärdarvattenbruksanläggningar,även
certifikat för fisk skall provtagning pågenomförexporteras samtsom
importerad fisk. Fiskerikontrollen service tillhar omfattandeäven en
fiskare och allmänhet.

c Ekonomi
ÅrsrapportEnligt Fiskerikontrollen 1990 uppgick totala utgif-de

under år 1990 till följande milj Dkrterna

Inspektoraten Fartygen

Löner 30,6 28,8
Drift 20,9 17,5
Investeringar 37,2 -
Summa 88,7 46,3

Fiskerikontrollen i EG-länderövriga
ÄvenFiskerikontrollen organiserad på olika i EG-ländema.är sätt

omfattningen växlar. Utredningen i sitt slutbetänkandeattavser mer
utförligt redovisa fiskerikontrollens organisation och omfattning i
några EG-länder.

Vanligen fiskerikontrollen inom EG elleruppdelad mellan tvâär
flera myndigheter. Oftast myndighet för fångs-kontrollsvarar en av

loggböcker medan myndighet har för land-ter, m m en annan ansvar
ningskontroll. En sådan fördelning finns bl i Tyskland, Holland ocha
Storbritannien.

4.5.2 Producentorganisation
EGs regler för bildande och drift producentorganisationav
Tillsammans övriga delar EGsmed marknadsreglering be-av som-
skrevs i avsnitt 2.2.2 producentorganisationema grundvalenutgör-
för genomförandet EGs marknadspolitik.av

En producentorganisation godkänd organisation, ellerär sam-en
manslutning sådana organisationer, upprättad på initiativärav som av
producenterna fartygsägama i vidta åtgärder,syfte är äg-att som
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nade säkra rationellt bedrivande fisket och förbättra för-att ett attav
säljningsvillkoren för medlemmarnas varor.

Producentorganisationema bidrar till stabilisera marknadenatt ge-
de planlägger fisket, arbetar inom givet regelsystemattnom ett samt

för försäljningen den produktionen.svarar av egna
Det dock inte tillåtet förär producentorganisation intaatten en

dominerande ställning på den marknaden.gemensamma
Befogenheten godkänna eller återkalla godkännandeatt ett av en

producentorganisation har den medlemsstat på organisa-områdevars
tionen har sitt huvudkontor. Godkännandet, efter ansökansom ges
från organisationen, kan verksamheten omfattar fleraellerges om en

under position 03.01-03.07 i iden tulltaxan dvsvaror gemensamma
huvudsak färsk, kyld, fryst, torkad, fisk eller ñskfilé-saltad eller rökt
er, dock med undantag rökta produkter inte pårökts ombordav som
fiskefartyg.

Avslår medlemsstat ansökan godkännande producent-en en om av en
organisation skall medlemsstaten underrätta Kommissionen och upp-
lysa skälen för sitt beslut.om

Bland de villkor producentorganisation skall uppfylla för god-atten
kännas kan nämnas

Näringsmässiga villkor
dokumentation tillräcklig minsta produktion,av en-
antagande regler för ochproduktion fångstplanav gemensamma-

avsättning samt
kvalitetsfrärnjande åtgärder produktionen.och Standardisering av-

Rättsliga villkor
uteslutande formvarje diskriminering i behandlingav av av pro--

ducenter från EG-länder på grund nationalitet eller hemort,av
besittning den rättsliga handlingsförmåga, krävs i förhål-av som-

lande till nationell lagstiftning samt
bundet medlemskap för enskilda under periodmedlemmar aven-

minst år.tre

Finansiella villkor
särskild bokföring för varje verksamhetsområde samt-

återtagsåt-interventionsfond finansieringupprättande förav aven-
gärdema.
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När det gäller kravet på minsta produktion producentorga-skallen en
nisation för avuppfylla kraven årligen följande landningarhaatt

förekommer i Nordeuropaarter som
Lokalt kustfiske. Fângstresoma i två dagar.genomsnitt under

Årligen färsk fisk.skall landas minst 1.000 ton
Årligen skallNärfiske. Fångstresorna i genomsnitt 2-9 dagar.

landas minst 2.500 färsk fisk.ton
ÅrligenHögsjöfiske. Fångstresoma i genomsnitt 10-23 dagar.

10.000 fisk.skall landas minst 15.000 färsk och saltadtanton
genomsnitt 24 eller däröver.4. Fjärrfiske. Fångstresoma i dagar

Årligen fisk.skall 10.000 saltadlandas 15 .000 frusen ochton ton
Årligen 250fiske. 500 musslor,Annat skall landas minst tonton

kräft- och blötdjur sötvattensñsk.eller 250 ton

.nfiskningMedlemsstaten har möjlighet dekräva änstörreatt ovan
bedriver lokaltnämnda producentorganisationens medlemmarom

Störrekustfiske, närñske eller fiske enligt 5punkt mäng-annat ovan.
minimifångster motive-der 10.000 kan dock inte Dessakrävas.än ton

uppnåseffektiv kankoncentration utbudet baraattras av genomen av
tillräcklig ekonomiskupprättande producentorganisationer stor-av av

lek.
producentorganisationer med mindreMöjligheten godkännaatt

särskiltfångstmängder angivnafinns också, enbart för viss om-men
råden i Sydeuropa producentorganisationervarit svårt fådär det att
bildade.

fångstplanerEn producentorganisation skall årligen utarbeta som
Fångstplanensyftar till skallfångsterna till efterfrågan.att anpassa

fångasbörinnefatta uppskattning hur mängdstor som av varen av
förväntadesåväl med hänsyn till disponibla bestånd avsätt-art, som

ningsmöjligheter.
blivit ålagdaVissa producentorganisationer har medlerrsstatemaav

administrera fiskekvoter.att
Ett godkännande producentorganisticn återkallasskall närav en

återkallandeden inte längre uppfyller fastställda villkoren.de Ett
force naturbe-skall dock inte ske det på grund ellermajeureom av

minstatingade omöjligt för organisationen årligaskäl tppnå deär att
åter-1984-1988fångsterna. Under perioden har medlemsstaterna

producentorganisationer.kallat godkännandet för sex
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En producentorganisation inte godkänts medlemsstaten kansom av
bedriva sin dock ekonomisk kompensation.verksamhet, Det ärutan
då således inte fråga producentorganisation inomom en som agerar
marknadsordningens Försäljningsbestämmelsema skall dockramar.
alltid följas.

Medlemsstaterna kan ekonomiskt stödja bildandet producent-av
organisationer. Stöd beviljas för första Stö-de verksamhetsåren.tre
dets storlek beroende dels organisationens produktion, dels dessär av
administrationskostnader. första året får stödet uppgå till högstUnder
60% organisationens administrationskostnader, året till högstandraav
40% och under det tredje till högst 20% dessa kostnader. Dessutomav
får stödet inte första året uppgå till 3%under det änmer av- -
omsättningen. Motsvarande nivå och det2% 1% för det andraär resp
tredje verksamhetsåret.

Under de första fem åren produ-kan medlemsstaten bevilja lån till
centorganisationen omkostnadersärskilda villkor för desstäckaatt
för återtag.

Bestämmelser finns minsta medlemstid på år i producent-treom en
organisation. Syftet organisationer.skapa stabilaär att

För stärka därigenom främjaproducentorganisation ochatt sta-en
påbiliteten marknaden förutsättningarkan medlemsstat under vissaen

låta producenter, inte medlemmar, sinaär avsättersom var-men som
område,i visst organisationenunderkastade de reglerettor vara som

beslutat skallhar gälla påför dess medlemmar. De enda priser som
kandetta Med-obligatoriska dock EGs återtagspriser.sätt göras är

vissalemsstater önskar regler, fastställdagöra ärsom pro-som av en
ducentorganisation, Kommissio-obligatoriska skall först underställa

dem.nen

Producentorganisationer EGinom

Vid fanns EG erkända producentorga-utgången 1989 det inom 147av
de olikanisationer. organisationer varierar kraftigt mellanAntalet

medanSpanien fanns 37 i Frankrike 31medlemsstaterna. I det stst,
med-totalt 38.601Belgien hade Producentorganisationema hadeen.
3 storganisationernalemmar 14.135 fartyg, de danskamed varav

hade 2.247 och 1.975 fartyg.medlemmar
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Flertalet producentorganisationerna 85 st producerar ochav
marknadsför färsk fisk. Vissa inriktade på frusna medanär varor
andra handlar med skal- och blötdjur. vissaI medlemsstater har pro-
ducentorganisationema bildat beredningsföretag filetering, infrys-
ning och lagring för medlemmarnas inkomster.kunna öka Föratt
några producentorganisationer denna verksamhet betydande.är

De färskmängder och frusen fisk skal- och blötdjur,samt som
producentorganisationema åren 1986-88,underomsattes genom upp-

gick till 54% den landade fångsten inom EG. dåDet bör obser-av
i den landade fångsten ingick direktlandad importfisk.attveras

Överskottshantering4.5.3

Den svenska överskottshanteringen

Den svenska överskottshanteringen omfattar följande fiskslag
sillströmming, torsk, makrill, kokräka, gråsej, vitling, sandskädda,
pigghaj, kolja, rödspätta, havskatt, lyrtorsk, kummel, rödtunga, berg-

lubb, skrubba och homgädda.tunga,
För överskottshanteringen Svensk Fisk, ekonomisk förening.svarar

Svensk Fisk fastställer överskottspriser får uppgå till högst 75%som
lägstapriset. Den totala överskottshanteringen omfattade reglerings-av

året 199192 6.170 Av detta svarade sillströmming för 98%ton.
6.051 ton. Vid sidan sillströmmingöverskottet fanns över-ettav
skott på 66 kokräka.ton

EGs överskottshantering

För överskottshantering överhuvudtaget skall få EGske inomatt en
måste fiskarna bilda producentorganisation se föregående avsnitten
4.5.2. Först efter erkännade kan producentorganisation funge-ett en

auktoriserad bidragöverskottskvantiteter ochmottagarera som av
för denna verksamhet.

Producentorganisationens återtagspriser måste ligga inom de EGav
angivna Förutom frånbidrag EG finansierarramarna. genom en pro-
ducentorganisation sin verksamhet försäljningsavgiftermed från sina

Över-medlemmar intäkter från försålda överskottskvantiteter.samt
skotten får dock inte säljas till mänsklig konsumtion.
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Nedan beskrivs EGs överskottshantering så reglema formu-ärsom
lerade i december 1992. På rådets bord ligger förslagdock kansom
innebära förändringar under 1993.

Överskottsgrupp I
Till Överskottsgrupp I hör följande sill,rödspotta, glasvar,arter
torsk, sardin, kolja, gråsej, makrill, pigghaj, kungsñsk, vitling, långa,
äkta ansjovis, kummel, havsbrax, marulk och sandräka. För dessa ar-

utgår följande bidrag till POter
85% återtagspriset för kvantiteter överskriderinte 5%av som av

producentorganisationens årliga försäljning. 70% återtagspriset förav
kvantiteter överskrider 5% inte 10% årligaden försälj-som men av
ningen. För kvantiteter mellan 10% och uppgår âtertagspriset15%
till 55%, medan 40% återtagspriset i bidrag för kvantiteterav ges
mellan 15% och 20%.

För kvantiteter för respektive överskrider 20% produ-artsom av
centorganisationens försäljning utgår inga bidrag.

I denna följande mellan EGs ochär artergrupp gemensamma
Sveriges nuvarande överskottssystem sill, torsk, kolja,rödspotta,
gråsej, makrill, pigghaj, vitling och kummel.

För vissa i denna Överskottsgrupp kan i stället för Överskotts-arter
bidrag utgå förädlingsbidrag, bl för frysning, ochsaltning tork-ett a
ning. De kvantiteter kan ifråga bidrag får intekomma för dettasom
överskrida %15 producentorganisationens årliga försäljningtotalaav

i fråga. EG-kommissionen har i förordningen 386791artenav nr
fastställt de för 1992 aktuella för förädlingsbidrag. Detärarter som
kan sill finns med på EGs lista och för frysning ochnoteras att att
lagring utgår 82 ECUton, för filetering i samband med lagring och
infrysning 145 ECUton och för saltning eller torkning 130 ECUton.
Bidraget får dock inte överskrida 50 % EGs återtagspris för rå-av
varan.

Överskottsgrupp
Denna omfattar krabba och havskräfta. För dessa kanartergrupp en
producentorganisation få lagringsbidrag inte säljer dessadenett om

EGsunder försäljningspris. Bidraget utgår endast till kvanti-arter
inte försälj-överstiger 20% producentorganisationensteter som av
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ning. finansiella kostna-Bidraget får inte överskrida tekniskade och
för havs-derna för förordning 386891 utgårhanteringen. Enligt

kräfta under 1992 följande bidrag tonper

första följandeper
månadmånaden

frysning och
21210 ECU ECUlagring, hela

31126 ECUstjärtar ECU

108 2l ECUhuvudkapning, ECU
frysning och
lagring

Zl ECUkokning, frysning 227 ECU
och lagring

Överskottsgrupp III
Följande finns olikai denna sandskädda, bergtunga, arterarter grupp

tonfisk, oxögonfisk, pica-bleka lyrtorsk, blåvitling, skäggtorsk,av
rel, havsål, knot, taggmakrill, multe och rocka.

överstigerFör dessa inget bidrag till kvantiteterdearter ges som
10% bidrag 75%producentorganisationens försäljning. EGs ärav av
återtagspriset fisken ändamål inte den normalatill störavsättsom som
marknaden. Producentorganisationen kan också välja förädla ochatt
lagra fisken. I det fallet 50% återtagspri-utgår bidraget med högst av

eller kostnaden alternativför förädlingen. Bidrag utbetalas till detset
billigast.ärsom

I denna EGs ochföljande mellanär artergrupp gemensamma
Sveriges lyr-överskottssystem sandskädda, och blekabergtunga
torsk.

Överskottsgrupp IV
fåUnder producentorganisationvissa specifika omständigheter kan en

lagringsstöd. ifråga sådant bidragFöljande kan komma förarter sar-
diner, havsruda, bläckfisk tonfisk.olika ocharter av
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överväganden5 förslagoch

5.1 Utredningens uppdrag

Utredningen fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter sinharom som
huvuduppgift bedöma det yrkesfisketssvenska förutsättningar ochatt
utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt utgångs-medsamt att
punkt i denna bedömning föreslå åtgärder inom den samlade fiskeri-
näringen. Särskilt har utredningen europaintegreringen ochbeaktaatt
beståndsutvecklingen. Vidare skall möjlighe-utredningen analysera

utveckla det yrkesmässiga insjöfisket fisket.och det kustnäratema att
Utredningen har bedöma regionalpolitiskt motiverat stödäven att om
kan lämnas. Senast den juli 1993 sittl skall utredningen avlämna slut-
betänkande.

I utredningens uppdrag ingår bedöma särskildabehovetäven att av
åtgärder den julil 1993 lämna förslag sådana åtgärder.samtper om
Primärt det denna uppgift, dvs föreslå åtgärderär rör nästaatt som
budgetår, redovisas i detta delbetänkande. Utredningen dockharsom
i möjligaste mån försökt betrakta de här föreslagna åtgärderna i ett
längre tidsperspektiv.

I vissa delar redovisar utredningen redan i detta delbetänkande pre-
liminära studier övergripande slag. Så exempelvisgörsav mer en ge-
nomgång förutsättningarna för vattenbruket. En relativt utförligav
genomgång de biologiska dagens statliga stödgörs även av resurserna,
till fisket, prisregleringssystemet EGs regelsystem.samt

I andra delar vill sitt slutbetänk-utredningen däremot återkomma i
ande. Det gäller exempelvis den fullständiga belysningen fis-avmer
kerinäringen och framför allt betydelse.dess regionala och lokala Ut-
redningen återkommer tillmed förslag särskilt syftaräven att ut-som
veckla det kustnära fisket liksom fiskerinäringens kost-analysen av
nads-, marknads- viktigareoch konkurrenssituation i jämförelse med
konkurrentländer.

Utredningen påhar i sina ställningstaganden särskilt tagit fasta föl-
jande uttalande i reglering priserna påproposition 1991922120 om av
fisk medlem-Mot bakgrund EES-avtalet föreståendeoch ettm m av

EGskap i är fiskeflottandet vikt rationaliseringenstörsta attav av
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fortsätter och hanteringen fångsterna i de efterföljande ledenatt av
förbättras och effektiviseras i syfte den ökade internationellamötaatt
konkurrensen. De medel finns till förfogande inom försom ramen
prisregleringen fisk bör därför i utsträckning hittillsstörre än an-
vändas för åtgärder främjar detta syfte. Uttalandet primärtrörsom
insatser inom prisregleringens under innevarande budgetår,ram men
bör, enligt utredningen, ligga till grund för kommande statligaäven
insatser.

Den viktigaste utgångspunkten för utredningens överväganden och
förslag således inom oförändrade medelsramarär förutsättning-att ge

för fisket och beredningsindustrin kunna klara akuta problemar att
på på sikt möjligheter tillsätt effektiv och konkurrens-ett som ger en
kraftig fiskerinäring. Förutom stödet till fisket skall inom giv-skeatt

medelsramar skall det också inom de internationella åta-na rymmas
ganden Sverige gjort.som

Ytterligare förutsättningar för förslagen enligt utredningensär,
direktiv, den inriktning näringspolitiken lagts fast riksda-av som av

vilken innebär statliga insatser skall inriktas påattgen, att genom
generella åtgärder, skattesänkningar, skapa goda förutsättningart ex
för företagandet och konkurrenssnedvridande och selektiva före-att
tagsstöd skall avvecklas.

I proposition 1991921120 ytterligare några förutsättningaranges
för utredningens förslag

Den avgift, i dag helt finansierar prisregleringen, avvecklassom
liksom alla generella pristillägg.

Den kompetens finns hos Svensk Fisk bör till förtassom attvara
underlätta bildandet producentorganisation.av en

Staten bör bidra vissamed prisregleringsmedel till uppbyggna-
den producentorganisation.av en

Den inforrnationsverksamhet Svensk Fisk bedriver bör fort-som
finansieringen förutsättssätta, ankomma på fiskbranschen i vidmen

bemärkelse.
Finansiering utsättning fisk och den kollektiva trygghetsför-av av

säkringen på fiskets område, i dag bekostas prisregleringsme-som av
del, blir fråga för yrkesfisket.en
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5.2 Fiskerinäringens situation

Det svenska fisket och den svenska beredningsindustrin befinner sig i
dag i djup kris. Flera faktorer samverkar. l detta avsnitt vill utred-en
ningen särskilt lyfta fram några. Beståndssituationen, framför allt för
torsken Östersjön,i allvarlig. Samtidigt har fiskeflottans kapital-är
kostnader ökat drastiskt. Genom avregleringen förändras därtill förut-
sättningarna radikalt för delar fiskeflottan. Destora sammantagnaav
effekterna dessa förändringar blir för fiskeföretagen på syd-störstav
och ostkusten.

ÖstersjönsSituationen för torskbestånd Internationellabedömdes av
havsforskningsrådet så allvarlig rådet för 1993 rekommenderadeatt

totalt torskfiskestopp för området Huvudskä-Bornholm.ett öster om
let till det torskbeståndet uteblivna saltvattensinbrott i kom-ärsvaga
bination med hårt fisketryck, bl i form delvistidigare oregle-etta av

fiske, miljöstömingar.rat samt
ÖstersjönFiskerikommissionen för har fastslagit totalt tillåtenen

fångstmängd på 40.000 torsk för 1993. kraftig minsk-Detta ärton en
ning från 171.000 1991 och 100.000 för 1992. svenskaDenton ton
kvoten för 1993 9.560 minskning 23.900 åretfrånär ton, tonen
innan.

ÖstersjönTorsken i den viktigaste enskilda för det svenskaär arten
fisket. Trots den minskande kvoten isvarade den fjol för 40%ca av

Östersjöndet samlade fångstvärdet. Bristen på torsk i har inneburit
kostnaderna för torskfisket blivit så många fallhöga det i inteatt att
företagsekonomiskt lönsamt bedriva fiske. därförär Det äratt ett

osäkert årets svenska kvot blir helt uppfiskad den ärtrots attom av-
lägre föregående års. Det förenatsevärt dessutom medän är stora

svårigheter för fartyg normalt bedriver torskfiske övergå tillattsom
fiske efter andra då fisket efter i kommersielltallaarter, stort sett
viktiga kvoterat. Sådana övergångar leder itill andraärarter stopp
fisken.

ÖstersjönDe uteblivna landningama torsk från medför storaav
problem för de företag specialiserat sig på beredning torsk.som av
För närvarande fiskberedningsföretaghar änrepresenterarsom mer
hälften den totala svenska beredningskapaciteten på torsk antingenav
ställt in sina betalningar eller gått i konkurs.

Till följd internationella åtaganden avskaffas normprissystemetav
den juli 1993,1 vilket medför svårigheter för många fiskeföretag
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bedriver sillfiske. Liksom för fiskeföretagde specialiseratsom som
sig på torskfiske möjligheterna övergå till fiske små.är att annat
Även viss rationaliseringspotential finnas liksom möjlig-börom en
heter övergå till industrifiske svårigheterkan förutses, fram-att stora
för allt för ñskeföretag syd- och ostkusten. På dessa kuststräckor
finns 200 företag där prisregleringen för viktig del deca svarar av
totala intäkterna 20% eller mer.

Stora satsningar har under år gjorts från bankernas, statenssenare
och de involverade företagens sida för modernisera svenskadenatt
fiskeflottan. Denna modernisering riskerar spolieras tidkortattnu

antal konkurser. För den sikt livskraftiga delenett stort attgenom
den svenska fiskeflottan skall klara sig krävs därför ekonomiskaav

insatser, bl från Situationen innebär också fiskeföretagen istaten. atta
hög grad beroende bankernasär agerande.av

Samtidigt beredningsindustrin svårt med råvaruförsörj-har detsom
ning vitfisk, framför allt arbetartorsk, har de företag med sillav som
och sillprodukter avsättningsproblem, huvudsakligen påberoende
ofördelaktiga konkurrensförhållanden, i första EG.hand gentemot
EES-avtalet innebär i detta inte några viktigaavseende fördelar för de
sill strömmingproduktema.

Marknaden för odlad fisk kännetecknas utbud samtidigtstortav
priserna stagnerande eller fallande. På något eller några årsärsom

sikt bedömer utredningen prisnivån sådan förutsättningarnaäratt att
någoda företagsekonomiskär lönsamhet inom flertaletatt vatten-av

brukets företag. EES-avtalet medför successiv sänkning den tullen av
belastar den svenska regnbåge, den för svensktsom exporten vat-av

tenbruk viktigaste till EG vilket på ocksåsikt stärker konkur-arten,
renskraften.

5.3 Nuvarande stöd till fisket

Det statliga stödet till fisket lämnas huvudsakligen via Jordbruks-
departementets titel D. Fiske. Såsom visats i avsnitt 3.3 finansieras

vissa för fisket viktiga åtgärderäven via andra anslag. Detta gäller
exempelvis statligt stöd till fartygsinvesteringar, regionalpolitiskt
stöd, bidrag till bekämpandet fisksjukdomar, forskning fisketsav
område och arbetslöshetsförsäkring.
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Förutom till generella pristillägg används prisregleringskassan även
för riktade insatser. Någon generell prisregleringsavgift emel-ärmer
lertid, fastslagits i proposition 1991922120 regleringensom avom
priserna på fisk inte tillåten efter 1993.den juli Inte heller1 ärm m,
det tillåtet med generella pristillägg.

Inriktningen det tillnuvarande stödet fisket detoavsettav om-
finansieras via statsbudgeten prisregleringskassaneller kan beskri--

på följande sättvas

Åtgärder syftar till förbättra fiskets förutsättningarattsom
Dessa åtgärder syftar till förbättra biologiska förutsättning-deatt

exempelvis beståndsuppskzittningar, utsättning fiskarna, genom av
och bekämpande fisksjukdomar, eller förbättra marknads-deattav
mässiga förutsättningarna, exempelvis inforrnationsverksam-genom

Åtgärdernahet. kan också utbildningsinsatser sig tillriktaravse som
fiskare.

a Forsknings- och utvecklingsinsatser. insatser i förstaDessa görs
hand vid Fiskeriverkets laboratorier för del, vidvattenbruketssamt,
Lantbruksuniversitetet. De FoU-insatser primärt intresseärsom av
för yrkesfiskets del finansieras huvudsakligen via Fiskeriverkets
förvaltningsanslag, anslaget Skogs- jordbruketsD och forsknings-
råd SJFR vad vandringsfisk och insjöfisk ävensamt vatten-avser
avgiftsmedel enligt 106 vattenlagen. i aktuellaInsatserna avser -
avseenden i första hand beståndsuppskattningar, metodutveckling i-
samband med beståndsuppskattningar, rcdskapsutveckling, utsättnings-
metodik fisksjukdomar.och

Medel för FoU-insatser från prisregleringskassan,har också avsatts
finansierar projekt medsyftar till utveckla produkterett attsom som

sillströmming råvara. ändamålet har 2,0 miljFör kr avsatts.som
b Utsättningar fisk. utsättningAtt utveckla metoder förav avnya

fisk viktig del FoU-programmet. Förutom dessa insatserär görsen av
direktaockså utsättningar, ål. finan-huvudsakligen lax och Dessaav

sieras bl via prisregleringskassan. regleringsâret 199293För av-a
9,2 förmilj kr för 2,0 milj användsutsättning fisk, krsätts av varav

utveckla metodik för torskodling.att
Infonnations- för pris-c och upplysningsverksamhet. Inom ramen

regleringen har medel för infomiations- och upplysningsinsat-avsatts
innevarande 4,3 milj kr.För regleringsår uppgår medel tilldessaser.
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d Kompetenshöjande insatser inom fisket. För fiskare möj-att ge
lighet till utbildning i företagsekonomi har 1,7 milj kr inomavsatts
prisregleringen.

Åtgärder syftar till rationalisera fiskeflottanattsom
Rationaliseringsstöd lämnas i formertre

avskrivningslånbidrag,-
ñskerilân och-
lånegarantier.-

a Avskrivningslånbidrag. Inom anslaget D 4 har 8,2 milj kr av-
för ändamålet. Fiskeriverket skall inom denna prioriterasatts ram

mellan olika åtgärder. För budgetåret 199192 användes D 4-medlen
följande sätt

Skrotning fiskefartyg; 2,8 milj kr.av-
Nybyggnad eller inköp fartygbegagnat i skick; 2,0 milj kr.gottav-
Övergång till fångstinriktning; 1,1 milj kr.annan-
Förbättrad arbetsmiljö; milj kr.1,1-
Säkerhetsutrustning; 0,5 milj kr.-

Inom medelsramen 8,2 milj kr faller fångstbegräns-stöd vidäven
ningar 0,7 milj kr under budgetåret 199192. Detta stöd delvisär av

karaktär de övriga se vidare punkt 4 nedan.änannan
Liksom för regleringsåret 199192 har för innevarande reglerings-

år medel prisregleringskassan för förstärka de rationali-avsatts attur
seringsinsatser finansieras via statsbudgeten. Detta sker ettsom genom
särskilt stöd till ostkusten bl omfattar förhöjd skromingspremiesom a

bidrag till nybyggen och inköp begagnade fartyg i skick.samt gottav
För ändamålet förraanvändes under regleringsâret 3,3 milj kr, huvud-
sakligen till modernisera fiskefartyg och till kvalitetshöjande åtgär-att
der sammanlagt milj2,1 kr.

Förutom det särskilda innevarandeostkuststödet lämnas för regle-
ringsår särskilt bidrag syftar tilltill investeringaräven ett attsom
höja kvaliteten på fångstema. förstaI hand dessa tillanvänds medel

införa effektivare och mindre arbetskrävande metoder kyl-föratt att
hålla fisk på fiskefartyg. Stödet till miljuppgår 5,0 kr.

b Fiskerilån. Låneramen för dessa subventionerade lån milj40är
kr år. Den totala lånestocken 230 milj kr. årRamen har varjeärper

fullt Inriktningen långivningen har dock förändratsanvänts ut. av
under de åren varom nedan i avsnitt 5.4.1. Budgetåretsenaste mer
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199192 lämnades lån till inköp 2,8 miljfiskefartyg kr, in-av nya
köp begagnade fartyg i skick l4,4 milj kr tillgott samt motorerav
och teknisk utrustning 22,8 milj kr.

c Statliga kreditgarantier. Staten kan lämna garantier för lån i
bank till yrkesfisket och fiskberedningsindustrin. Efterfrågan på kre-
ditgarantier har dock under år varit begränsad. Den totalasenare

för de statliga kreditgarantiema 75 milj kr. uteståendeDeärramen
garantiema uppgår för till 33närvarande milj kr.ca

Pristillägg -
Generella pristillägg rörliga och fasta regle-under innevarandeär
ringsår maximerade till 47,4 milj kr. pris-Förutom de generella
tilläggen förekommer två pristillägg karaktär,typer av av annan ex-

Östeuropaportstöd till regionala pristillägg.samt
Under regleringsåret 199192 lämnades stöd till sillström-export av

ming till vissa östeuropeiska länder de f statshandelsländema. Stö-d
det uppgick till 8,5 milj kr högst 080 krkg. Under innevarande
regleringsår totalbeloppet maximerat 6,0 Stödettill milj kr. utgårär
med högst 030 krkg och endast sillströmming fångats iavser som
Östersjön.

Regionala pristillägg utgick regleringsårunder föregående med
sammanlagt 4,9 milj kr och avsåg dels foderfisk, dels sillströmming.
Stödet högst för förostkusten och Gotland där pristilläggetär norra
sill strömming uppgår till 085 krkg. Av det totala regionala pris-
tillägget går dock 23 till Stödet tillsydkusten. ostkustenca norra

Gotland i storleksordningen 2 milj kr.samt är

Insatser försäkringskaraktärav
Insatsema skiftande karaktär, harär nämnareav men som gemensam

de syftar till kompensera fiskaren för svârförutsebara kostna-att att
ider verksamheten.

a Den kollektiva trygghetsförsäkringen omfattarför fisket huvud-
saldigen ersättning dödsfall.vid arbetsskada och i samband med Den-

försäkring finansieras via prisregleringskassan. innevarandeFörna
regleringsår uppgår kostnaderna till 8,0 milj kr.

fångstbegränsning.b vid till följdErsättning När fisket stoppas av
internationella viafångstbegränsningar ersättning delsbetalas ut, ar-
betslöshetskassa, kapi-dels stillaliggandebidrag skall täckaettsom som
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talkostnadema för fartygen. För förra budgetåret stillaliggande-uppgick
ersättningen till 0,7 milj kr. Ersättningen ingick rationalise-i förramen
ringsstödet D 4.

c Ersättning för skada på Yrkesfiskareredskap. bedriversom
fiske med fasta redskap har möjlighet ansluta sig till det statligaatt
storrnskadeskyddet, eftersom det saknas möjlighet försäkra red-att
skapen i de kommersiella försäkringsbolagen. Systemet skall i princip

självfinansierat. Medel disponeras inom för 4.anslaget Dvara ramen
d Isbrytarhjälp ñskarbefolkningen. Detta 1.000 kr-anslag får be-

lastas för godkända ersättningar i samband isbrytning förmed fiskets
och fiskarbefolkningens behov. Under de åren har belastning-senaste

på anslaget grund milda vintrar varit låg.en av- -

Övervakning, kontroll m m
Förutom den övervakning och kontroll Fiskeriverket, Kustbevak-som
ningen, Polisen, länsstyrelserna myndigheter full-och andra statliga

inom för sina ordinarie någragör åligganden finns särredo-ramen
visade kostnader för denna insatser.typ av

a Fisketillsyn. Fisketillsynen komplement till den över-utgör ett
vakning fiskebestämmelsema polis kustbevakningochav som svarar
för. Fisketillsynsmännen, länsstyrelsema, spelarutses storsom av en
roll i bevakningen i de inre skärgårdama och i inlandsvattnen. För
ändamålet finns under anslag D 2 0,3 milj kr.avsatt

b Inom för prisregleringssystemet finns kontrollverk-ramen en
samhet syftar till kvaliteten igranska den fisk landasattsom som
svenska hamnar. Kostnaden för denna kontrollverksamhet uppgår till
1,5 milj kr.

c Underhåll och drift fiskefyrar utmärkning ñskegräns-samtav av
I anslutning till mindre fiskhamnar, trafiken främst bestårdärer. av

fiskebåtar finns för,antal fyrar Sjöfartsverket inteett som ansvarar
det för fiskets del säkerhetsskäl finns drivabehov attmen som av av

och underhålla. För detta ändamål för utmärka fiskegränsersamt att
disponerar Fiskeriverket 0,4 milj kr.
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5.4 Stödet till fisket- huvudsaklig inriktning

5.4.1 Nuvarande inriktning
Rationaliseringsstöd tidigare flera olika former.redovisats, iges, som
Stödet kan utgå i form bidrag, lån lånegaranti. Stödet kanellerav

följande åtgärdertyperavse av
Byggande fartygav nya
Förvärv fartyg ibegagnat skickgottav
Anpassning upprustning befintligt fartygoch av
Skrotning fartygav

5. Ersättning rationaliseringsstödvid fån gstbegränsning ej

Under följandede budgetåren har stödet fördelats enligttre senaste

199192198990 199091
bidr+lånbidr+lån bidr+lån

2,80,6+Nytt 2,1+11,3 1,8+ 9,0

1,4+14,4Begagnat +l9,2 +18,6- -
2,7+22,8Upprustning 4,0+12,44,2+ 9,1

Skrotning 2,82,51,9

Fångstbegr 0,7- -

insat-Dessa insatser med debör, för budgetåret 199192, kompletteras
prisregleringsmedel; 3,3 miljfinansierats medtypser av samma som

huvudsakligenkr har för insatser på ostkusten. Detta stöd haravsatts
åtgär-för modernisering kvalitetshöjandefiskefartyganvänts samtav
fartygder 2,1 till nybyggnadmilj kr. l övrigt dethar använts av

0,3 skrotningmilj inköp 0,7 milj krkr, begagnade fartyg samtav
0,2 milj kr.

förenklasredovisningenOm ostkuststödet inkluderas samtidigt som
så 1,0 milj harlånens värde kromräknas till bidrag ett lån ettatt

följandesubventionsvärde på 0,4 milj kr fördelar sig insatsernaca
sätt
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198990 199091 199192

Nytt 6,6 milj kr 5,4 milj kr 2,0 milj kr

Begagnat 7,7 milj kr 7,4 milj kr 7,9 milj kr

Upprustning 7,8 milj kr 9,0 milj 13,9kr milj kr

Skrotning 1,9 milj kr 2,5 milj 3,0kr milj kr

Fångstbegr 0,7 milj kr- -

Det statliga stödet till inköp begagnade fartyg har varit istort settav
oförändrat under de budgetåren. Stödet till inköptre senaste av nya
fartyg har samtidigt minskat kraftig. Däremot har stödet till anpass-
ning eller upprustning befintliga fartyg ökat. inriktningDennaav

ytterligare de särskilda insatser gjorts viaaccentueras 0st-genom som
kuststödet. Under förra budgetåret lämnades för första gången stöd
vid fångstbegränsning.

Under innevarande budgetår kan behovet stöd vid fångstbegräns-av
ning förväntas öka medan behovet investeringar i fartyg kom-av nya

mycket begränsat. Bidragen till upprustning fartygattmer vara av
förstärks under innevarande budgetår med 5,0 milj kr, som reserve-

prisregleringskassan, till investeringar syftarrats till höjaur attsom
kvaliteten på fisk.

5.4.2 Framtida inriktning
Under de två åren har det statliga rationaliseringsstödet i ökan-senaste
de omfattning till upprustning ochanvänts anpassning fiskeflottan.av
Av det samlade rationaliseiingsstödet 199192 avsåg exakt hälf-nästa

insatserna modernisering.ten Under innevarande budgetår kanav
23 de samlade insatserna komma detta ändamål.uppemot attav avse

Utredningen det vikt denna inriktningär störstaatt attmenar av
behålls framgent. Dessa insatser måsteäven dock kompletteras med
insatser syftar till fiskeflottans storlek beskaffen-ochattsom anpassa
het till framtida fångstvolymer fångstinriktning.och Det statliga stö-
det mäste, såsom framhålls i inledningsvisdet refererade propositions-
uttalandet, inriktas effektivisera den svenska fiskeflottau i mötetatt
med ökad internationell konkurrens. Syftet bör skapa företags-attvara
ekonomiskt lönsamma företag. Stödet bör därför inriktas stimu-att
lera investeringar för fiskefartyg, den. tillatt rusta upp anpassa nya
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fångstinriktningar komplettera deras utrustning så konkurrens-samt att
kraften ökar. Såsom skett under de åren bör åtgärdersenaste som av-

ostkusten prioriteras.ser
Detta offensiva bör, enligt utredningens mening, bl sigsynsätt taa

uttryck i vissa allmänna riktlinjer för rationaliseringsstödets inrikt-att
ning lämnas till Fiskeriverket. Denna inriktning bör dock komplette-

med åtgärder i vissa avseenden syftar till begränsa fångst-ras som att
kapaciteten.

Även de medel för konsumentfrämjandeär åtgärderavsattasom
bör kunna stärka avsättningen fiskprodukter på den svenska mark-av
naden se vidare avsnitt 5.6. På vis fungerar utsättningarsamma som

det svenska fisketsätt bättre förutsättningarett avsnitt 5.7.att ge
Förutsättningarna för det svenska fisket förbättras även attgenom

slopandet prisregleringavgiften på 6% för lägre kon-av utrymmeger
sumentpriser på fisk och fiskprodukter, vilket i sin tillkan ledatur
ökad konsumtion.

Även insatser syftar till underlätta för den svenskaatt exportensom
fisk och fiskprodukter bör vidtas. Av vital betydelse Sverigeärav att

i internationella förhandlingar kan förhandla sig till sänkta tullar eller
tullfria kvoter. Detta kan kompletteras exportfräm-med olika typer av
jande åtgärder. Utredningen föreslår detta stöd utformasatt som en
parallell till det stöd utgår på jordbruksområdet. Målsättningensom
bör då underlätta för företag fiskprodukteratt att exportera samtvara

stärka profilen för svenska fiskprodukter i utlandet. Stödet böratt
utgå för begränsade projekt.

Projekten bör exempelvis kunna syfta till att
öka kunskap och kompetens inom områden strategiutveck-som-

ling, utformning handlingsprogram exportmarknadsföringochav av
svenska fiskprodukter,

öka kunskaperna eller delvis förändade förutsättningarom nya-
för svensk export,

underlätta och förbättra marknadsföring försäljningenoch öka av-
svenska fiskprodukter, mässdeltaganden,t ex genom

utveckla och marknadsföra profil kom-svensken gemensam som-
plement till den profilen, samtegna

utveckla markndsbevakning kontakt- nätverksbyggande,ochsamt-
främst inom Europa, i syfte öka svenska fiskpro-att exporten av
dukter.
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miljFör 5,0ändamålen bör medelprisregleringskassans reserverasur
kr budgetåren. Medlen börunder och båda kommandedevart ett av
förvaltas beslutaFiskeriverket, också bör få deras när-omav som

användning. beslut medlens användning börAnsvarig förmare om
särskild för berörda intressen.medstyrgrupp representantervara en

5.5 Rationaliseringsstödet

Stödets5.5.1 EGs regelsystemöverensstämmelse med
I föregående offensiv inriktning ratio-avsnitt redovisades aven mer
naliseringsstödet. mening, vissaUtöver bör, enligt utredningensdetta
förändringar de åta-så anpassning åstadkommes, dels tillgöras att en
ganden Sverige för effek-gjort inom för EES-avtalet, dels attramen
tivisera stödet.

1 Byggande fartygav nya
EGs bidrag måste beräkningde svenska. Dockär generösa änmer en

det samlade bidrag länesubvention in-värdet det och dengöras av
för fiskerilånet Som redovisats iutgår vid nybyggnad.om ramen som

avsnitt 3.1.5 i Sverige påhamnar subventionsnivånden sammantagna
ungefär nivå den EG tillåtna.samma som av

2 Förvärv begagnat fartyg i skickgottav
Bidrag till inköp begagnat fartyg enligt EGs regler vis-kanav ges om

kriterier uppfyllda, fartygets ålder och bidragetsblär stor-sa a om
lek. Det svenska justeringar krävsstödet kan bibehållas med de som
för bidraget skall inom EGs regelsystem.att rymmas

3 Anpassning och upprustning befintligt fartygav
De svenska bidragen fartygför anpassning faller ioch upprustning av
allmänhet under den definition på allmänna investeringar tillåtssom
enligt EGs regelsystem. Dock lämnar EG bidrag in-endast till större
vesteringar medan det flera bi-svenska stödet i omfattaravseenden
drag till mindre investeringar,även exempelvis till säkerhetsutrust-
ning. Utredningen de stöd i utgår anpassningdag tillattmenar som
och upprustning fartyg bör kunna finnas i vissakvar. Att beloppenav
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fall lägre EGs regelsystem någon änd-i bör inte föranledaär än nu
ring.

4 Skrotning fartygav
EGs skrotningsbidrag betydligt förmånligare det svenska bidra-är än

Utredningen instämmer i det framförda försla-Fiskeriverketget. av
skrotningsbidrag skall få tillåtslämnas till den nivåget att upp som

enligt EGs regler.

5 Ersättning vid fångstbegränsning
. ,Vid fångststopp till följd internationella överenskommelser utgårav

dels ersättning från arbetslöshetskassa, ersättning för fartygetdels en
625på krdag för 425 nivånskepp och krdag för båtar. Den högre

ungefärlig fartygsinvestering påkapitalkostnad förmotsvarar en en
milj kr.1 Motsvarande regler finns inte inom EG, däremotca som

har ersättning vid eller mindre planerat stillalig-permanent,en mer
gande. Denna ersättning utgår dockenbart till Ersättningenskepp. är
väsentligt högre den svenska. Någon särskild arbetslöshetsersätt-än

utgår inte.ning Utredningen menar den svenska ersättningenatt som
utgår vid internationella fångstbegränsningar kan behållas, även om

inte,den i EGs planerad. Dock bör justering görasärsystem,som en
så ersättningen bättre faktiska vid stilla-de kostnadernaatt motsvarar
liggande. Utredningen vidare ersättning vid planeratettattmenar
stillaliggande, stödform i Sverige, böri dag inte förekommeren som
införas, nedan.varom mer

Utredningen försammanfattningsvis, möjligtdet ärattmenar,
iSverige finns. Dock börbehålla de bidragsforrner i dagatt stort som

ankommadet på stödförord-Fiskeriverket vid tillämpningenatt av
ningen stödnivåer till inom EGoch ändamål de gängse.anpassa

5.5.2 Förändringar rationaliseringsstöddagensav
rationaliserings-Utredningen vissa förändringar i dagensattmenar

effektivt. För-stöd bör genomföras för stödet skall kunna bliatt mer
slagen detinförandet planerat stillaliggande att stat-ett samtavser av

bidragavskrivningslån,liga stödet stället för utgå dels i formi att av
bidraglavskriv-dels utgåi form fiskerilån framgent enbart bör somav

ningslån.
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Av de riktlinjer bör lämnas till Fiskeriverket angående tillämp-som
ningen reglema skrotningsbidrag bör, enligt utredningensav om me-
ning, framgå skrotningsersättning i första hand skall utgå för detatt
äldre tonnaget.

Som alternativ till skrotning fartyg vill utredningen före-ett ettav
slå närmande till EGs regelsystem på så bli möj-det skallett sätt att
ligt använda planerat stillaliggande metod för tillfälligtatt attsom en
minska fångstkapaciteten. Ersättningen måste i dessa fall tillanpassas
EGs nivåer beräknasoch så den inom tillåtna täckeratt ramar- -
fiskeföretagets faktiska kostnader. Denna stillaliggaxide börtyp av va-

metod Fiskeriverket har använda inom den ekonomiskara en attsom
D 4-anslaget Ersättningen bör alternativ tillram som ettger. ses som

skrotningsbidrag i de fall då det sannolikt fångstkapaciteten in-är att
relativt kort tid åter kan komma behövas. Bidrag den härom atten av

Fiskeriverket möjlighet delta i planerad begränsningtypen attger en
fångstkapaciteten i sådana havsområden och efter sådana därav arter

kvotema snabbt riskerar fiskas Vid planerade stillaligg-annars upp.
ande bör möjlighet beredas för fiskare delta i kompetenshöjandeatt
utbildning.

Som tidigare redovisats utgår statligt stöd ofta både lån ochsom
bidragavskrivningslån vid olika rationaliseringsinsatser. EG prakti-

med enbart bidrag. Det bör bl därförett system övervägasserar a om
inte liknande ordning med fördel kan införas i Sverige. Bi-ävenen
drag kan då kombineras med lämnar kreditgarantieratt staten sam-

i dag sker. Utredningensätt dock de bidragma som att ut-menar som
går framgent bör ha formenäven avskrivningslån.av

Med hänsyn till de aktuella behoven statliga rationaliseringsin-av
bör minskning dagens budgetram inte bli aktuell.satser Deten av

statliga stöd i dag har formen fiskerilån bör såräknassom attav om
subventionselementet i dessa lån omräknas till bidrag. Detta skulle
innebära, såsom visats i avsnitt 3.1.5, de 40 milj kr årligenatt som
beviljas i subventionerade fiskerilån omvandlas till 17 milj kr som ges
i form bidragavskrivningslån.av

I kapitel 6 redovisar utredningen de ändringar i förordningen om
stöd till yrkesfisket föranleds de i avsnittdetta föreslagna för-som av
ändringarna.
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5.6 Konsumentfrämjande åtgärder

l avsnitt 4.3.3 refererades förslag tilldet Fiskeriverket lämnadesom
regeringen den 1 juni 1992 ianvändningen de 30 milj krom somav
prisförhandlingama 1987 och 1988 för konsumentfrämjandeavsattes
åtgärder. Tidigare förslag har i första hand konsumen-avsett att ge

möjlighet till rabatterade inköp fisk.tema av
Fiskeriverkets förslag innebar i korthet följande. Medlen bör an-

vändas för väl genomarbetad informationskampanj syftar tillen som
långsiktigt intressetöka för fisk och fiskprodukter. börInsatsenatt

under period på ä fyra år organisation blirgöras och dentreen som
ansvarig för genomförandet åtgärderna huvudsakligen beståbör avav

för fiskbranschen i vid Om Svensk Fiskbemärkelse.representanter
fortsätter sin verksamhet efter den juli 1993 organisationen,1 kan
enligt Fiskeriverkets uppfattning, för genomföran-mycket väl svara
det insatserna. Dock påpekades vikten informationsverksam-attav av
heten måste delvisfå ändrad karaktär. nå ökad breddFör atten en
bör insatserna i högre grad kombineras med andra insatser som orga-
nisationer företagoch inom fiskbranschen genomför.

Utredningen Fiskeriverkets väsentligt börförslag i alltattmenar
genomföras. Dock vill utredningen ellerpå vissa punkter kommentera
modifiera verkets förslag.

Trots medlen för fem regeringen inteår sedan haratt avsattes snart
fattat beslut deras användning. l och med prisregleringssyste-attom

från och med juli 1993 måste ställning tillden 1 avvecklasmet tas
medlens användning.

Utredningen vill framhålla användasmedlen mycket väl kanatt un-
der längre före-period de ä fyra år Fiskeriverket harän treen som
slagit. Det då viktigt medlen fonderas och ränteinkomstemaär att an-
vänds till lång-förstärka förde medlen. Används medlenatt avsatta
siktiga insatser måste få samladde, för ändå karaktärenatt av en mer
insats, kompletteras finansiering från fiskbranschen i vid bemär-med

Ävenkelse. med det Folkhälsoinstitutet börsamarbete nystartadeett
initieras.

SverigesUtredningen vill lyfta fram del det förslagäven en av som
Fiskares Riksförbund Riksförbund tidigare lämnatoch Fiskbranschens
till Jordbruksnämnden. föreslogs del i användningenDär att som en

kvalitetensyftar förbättramedlen kunde ingå insatser till attav som
rimligtfisk detta slag,på och fiskprodukter. insatserDet är att av
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för kon-åtminstone till viss finansieras via de medeldel, avsattssom
fisk-fattas därsumentfrämjande åtgärder och besluten av en grupp

ocksåbranschen representerad. böri vid bemärkelse finns Det an-
prioritera mellan produkt-komma inom givnaattgruppen ramar

utveckling och informationsinsatser.
beslutandemening, rimligt det i denDet enligt utredningensär, att
fisket ochförutom organisationer inomberördanärmastgruppen,

för allmänintresset. Detfiskerinäringen, ingåräven representanter
detskulle vidare, mening, värdeenligt utredningens stort omvara av
tillSvensk Fiskkunnande finns inom kunderepresenterat tassom

åtgärder.fortsatta konsumentfrämjandei det medarbetetvara

5.7 fiskUtsättningar av

ñske-samhällsekonomiskt lönsamFiskutsättningar i många fallär en
pågående fiskeivårdsåtgärd bl kan medföra lönsamheten ettattsom a

grundenupprätthålls eller bestånd,ökas. På grund de utgöratt somav
håll, inter-för det traditionella sviktar många finns dethavsfisket,

marinanationellt utsättningintresse för odling och ävenett stort av
Stora främst i Norgehar igång eller planeras,arter. sattsprogram

och i EG.
detaljUtredningen sitt slutbetänkande i beskrivai ut-attavser mer

sättningsverksamheten och dess samhällsekonomiska lönsamhet samt
omfattninglämna förslag till inriktning, finansiering ochändradäven

utsättningarna. Utredningen flera skäl,dock det, ärattav avmenar av
vikt nuvarande nivåutsättningsverksamhet på istörsta att stort setten

behålls under det kommande budgetåret och medel ävenatt reserveras
för budgetåret 199495.

struktu-I slutbetänkandet återkommer utredningen medäven mer
rellt förutsättningarna förinriktade förslag syftar till stärkaattsom

i utred-det yrkesmässiga insjöfisket, fråga särskild pekas uten som
ningens direktiv. haft insjöfisketsI de kontakter utredningen medsom

förframhålls den viktigaste insatsen kan görasrepresentanter att som
insjöfisket fortsätta med utsättningar, framför allt ål.är att av

Under budgetåret 199192 6,8 milj kr prisreglerings-användes av
bud-medel för fiskutsättningar. utökades för innevarandeDenna ram

getår till 9,2 milj medel 1,3 milj kr tillkr. Av dessa kustut-avsätts
blankålsfångst-sättningar ål. ålutsättningar har medförtDessa attav
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kunnat hållas på hög nivå ålyngel tillminskat instegtrotsema en av
Östersjön. Vidare utsättningar i insjöar för 5,5 milj kr. Störregörs
delen dessa medel utplantering i vissa insjöar, där ettav avser av
lönsamt yrkesfiske därigenom kunnat upprätthållas. ochI Vänern
Vättern sker utsättningar laxsmolt. Dessutomäven görs smärreav
laxutsätmingar längs östersjökusten.

De minskade bestånden försämradeöstersjötorsk beror bl påav a
möjligheter för torskens och larver Vid Fiskeriver-överleva.ägg att
kets havsñskelaboratorium vidoch Stockholms Universitets fältstation

påAr Gotland genomförs därför försök med odla fram yngel ochatt
blirlarver förtorsk utsättning. Om försöken framgångsrika kom-av

utsättningar i skärgård.Bottenhavet och i Stockholmsgörasattmer
Projektets kostnad vetenskapligberäknas till drygt 2 milj kr. En ut-
värdering torskförsöken våren.kommer undergörasattav

Inom för FoU-anslaget D 2 genomförs vid Fiskeriverketsramen
laboratorier försök med odling och utsättningäven sötvattens-av
kräfta, plattfisk, hummer, och gös.

Utsättningama bekostas via andra medel prisregleringskas-även än
Stora utsättningar bekostas exempelvis företag byggt isan. av som

och enligt för kompensationsut-vattendom harvatten attsom svara
sättningar eller främstekonomisk ersättning. Dessa utsättningar avser
lax och öring.

..fått uppdrag1992-06418 iFiskeriverket har regeringsbeslutgenom
utreda förutsättningarna införandet fiskevårds-för särskildatt av en

avgift för Vänern. Syftet få medelmed avgiften i första hand inär att
för finansiering laxutsättningar förde fordras Vänernsattav po-som
tential laxsjö skall kunna tillvaratas. Uppdraget, kommer attsom som

till regeringen 1993, bl huri början studeraravrapporteras av a en
avgift, belastar olika kategorier fiskande i relation till deras ut-som
nyttjande laxbestånden, bör utformas.av

De förslag fiskevårdsav-läggs utredningen särskildsom av om en
gift för bör beaktas ställning till utsättningsverk-Vänern hurnär tas
samheten generellt bör organiseras och finansieras. Det bör dock vara
möjligt skissera framtida fördelning finansieringen.redanatt nu aven

Det bör ankomma på för forskning och metodut-staten att svara
veckling. primära finansieringen viaDen dessa insatser bör skeav
D 2-ans1aget eller för FoU-ändamål.med andra medel avseddaärsom
Dessa komplet-forskningsinsatser bör emellertid framgent kunnaäven
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med insatser finansieras via andra källor. De pågående för-teras som
söken med torskutsättningar finansieras, exempelvis, delvis pris-av
regleringskassan.

övrigtI bör utsättningar i princip finansieras så kostnaderna be-att
lastar de olika fiskande i förhållande till hur de utnyttjargrupperna
bestånden.

5.8 Regionalt stöd

I proposition 19919212O reglering priserna på fisk sägsom av m m
generella pristillägg inte tillåtna efter den juli 1993. pris-1 Iatt är

regleringssystemet ingår dock vissa stöd delvisäven ärsom av annan
karaktär, exempelvis det regionala stödet till ostkusten.

Som framgått avsnitt 5.2 försituationen fisket på syd- ochärav
ostkusten så allvarlig särskilda insatser krävs för dessa kuststräck-att

De begränsade torsktillgångarna i kombination med prisreg-attor.
leringen upphör lönsamheten i den östersjöbaserade fiskeflot-gör att

drastiskt minskar.tan
Utredningen den viktigaste åtgärd kan på dessagörasattmenar som

kuststräckor modernisera fiskeflottan och samtidigtär denatt anpassa
till kommande fångstvolymer och fångstinriktning i enlighet demed-
riktlinjer skisserades i avsnitt 5.4.2. Det bör därför klart uttalassom

rationaliseringsstödet framgent särskilt fiske-bör inriktas påatt även
Östersjön.flottan i Dessa åtgärder bör emellertid kompletteras.

En metod för fångstvolymen fisktillgång-tilltemporärtatt anpassa
tillämpa den möjlighet till planerat stillaliggandeär utred-atten som

ningen föreslår avsnitt 5.5.2.
Såsom framgår avsnitt 2.2.5 finns för EGs regionalpolitik femav

mål. Det femte målet, jord- och skogsbruk, tvådelat. Detärsom avser
dels insatser för omstrukturera jord- och skogsbruket SA,attavser

dels insatser för underlätta utvecklingen i jordbruksbygder SB.att
Det diskuteras inom EG regionalpolitiska målende komplet-skallatt

med sjätte mål, skall fisket. Till sin konstruktionteras ett som avse
skulle det likna det mål gäller för jord- och skogsbruk.som

Mål 5A insatser syftar till mel-skapa bättre balansattavser som en
lan produktion och efterfrågan på jordbruksprodukter. Den typ av
åtgärder ingåkan i mål 5B exempelvis insatser för finnaär attsom
alternativa inkomstkällor, det inte finnsutveckla produkter över-som
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skott förbättra infrastrukturen, marknadsföra turism på landsbyg-av,
den, återställa skadad miljö skydda ekologiskt viktiga platser.samt

Utredningen i sitt slutbetänkande återkomma med dis-attavser en
kussion kring regionalpolitiskt stöd inom EGdenett som ryms av
fastlagda regionalpolitiken. Detta kommer ske med utgångspunkt iatt
förutsättningarna för kustnära fiske, framför allt på ostkusten.ett
Emellertid vill utredningen redan föra fram vissa ytterligare för-nu
slag till stöd för ostkusten.

I EG-kommissionens yttrande Sveriges ansökan medlem-över om
skap hänvisas till hänsyn måste i EGs strukturpolitik till deatt tas
klimatmässiga och demografiska förhållanden kännetecknar desom
arktiska och subarktiska regionerna. De viktigaste kännetecknen för
dessa områden långa avstånd och låg befolkningstäthet.är

Detta uttalande kan exempelvis användas motiv för det be-attsom
fintliga stödet till isbrytarhjälp fiskarbefolkningen behålls.

Är långa avstånd och låg befolkningstäthet motiv för regionaltett
stöd, utredningen de områden ikan komma fråga förattmenar som

sådant stöd ostkusten Gävleborgs länett är och norrutnorra samt
Gotland. l avvaktan på definitiva uttolkningar Sverigeavinsmer av
formuleringar, bör därför regionalpolitiskt motiverat stöd utgå tillett
dessa kuststräckor.

Eftersom det huvudsakliga motivet till regionalt stöd till dessaett
kuststräckor långa avstånd och gles befolkning,är utredningenmenar

stödet bör utformas transportstödatt täcka denett attsom som avser
merkostnad för dessa förhållanden medför.transporter som

Medan transportkostnadema för fisk i genomsnitt uppgår till 25 ä
30 örekg kostnaderna i områdenär dessa drygt 100 krkg. Utred-
ningen föreslår därför regionalt pristillägg utgår medatt ett
85 örekg för fisk avsedd för mänsklig konsumtion. Den totalaärsom
kostnaden för sådant transportstöd kan beräknas till 2 milj kr.ett ca

5.9 Vattenbruket

Vattenbrukets produktion har under flera år minskat. Förutom stag-
nerande eller fallande priser till följd importomfattande harav en
utbrott fisksjukdomar bidragit till problemen. Mot denna bakgrundav

utredningen det angeläget insatser för stödjaär görsatt att attmenar
vattenbruket. Detta stöd bör ha inriktning till fisketstödetsamma som
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ökadföri övrigt, nämligen näringen rustadbättre mötagöra attatt en
internationell konkurrens.

konkurrenskraftBl vattenbruketsför förbättra svenskadetatta
approvedföreslår skaffar sigutredningen Sverige statusatt som

be-zone sjukdomsfri sådant godkännandezon. Ett är även storav
9167 veterinäraEGs direktivtydelse för fiskevården generellt. om

kraft nio månaderfrågor inom område träda ivattenbrukets avses
tillkommit syfteefter EG-direktivet iEES-avtalets ikraftträdande. har

förhindra spridningen smittsamma sjukdomar och trans-att avserav
fri med le-levande för EG handelfisk. Målsättningen ävenärport av

för spridning fisksjukdomarvande fisk, vilket innebär riskenatt av
land ansökaökar Enligt EGs direktiv kan dockavsevärt. statusett om

levande fisk,sjukdomsfri inte får föras intill vilken det omsom zon
för-Enden inte kommer från någon med status.sammaannan zon

ekonomiskasämrad sjukdomssituation skulle kunna innebära stora
förluster för det svenska vattenbruket.

omfat-erhålla krävsFör behålla godkändoch ettatt status zonsom
i alla odlingar.tande kontrollprogram provtagningarmed frekventa

till mel-årliga provtagningar uppskattasDen kostnaden för kandessa
lan 2 och ansvarigt för bekämpan-4 milj kr. Jordbruksverket, ärsom
det särskilt anslag Fdjursjukdomar, har till sitt förfogande ettav

vilket inkluderasBekämpande smittsamma husdjurssjukdomar i enav
genornföran-särskild utvecklinganslagspost bidrag till ochsom avser

de anslagspostsjukdomskontroller 10,0 milj kr. Ur denna ärav
för sjukdoms-medel för framtagande underlag ansökanavsatt omav

fri för fisk. det inom anslagspostenDet vikt ävenär största attzon av
framgent upprätthållaSverige skall kunnamedel föravsätts statusatt

sjukdomsfrisom zon.
svenskaPå jordbruksprisregleringen detgrund svenskaden ärav

påvattenbrukets för foder högre vad konkurrenternakostnader än
fisk-foderfördyring förvärldsmarknaden får beräknadebetala. Denna

Fiskeriverket disponerar.odlingen till särskild fondavsätts en som
vattenbru-pågenerell karaktärDessa medel används för insatser av

verksamhetenFiskhälsanskets område. Så har exempelvis delen av
vissa utveck-finansierat foderavgiftsmedel. harvia dessa Dessutom

medlen.vialingsprojekt marknadsföringsinsatser finansieratsoch
Även utgått.organisationsbidrag har
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När foderavgiftsmedlen avskaffas till följd förändringar inomav
jordbruksregleringen innebär det bl denna finansieringatta av gene-

Samtidigtrella insatser upphör. förbättras naturligtvis vattenbrukets
konkurrenskraft foderkostnaden minskar. Utredningenattgenom av-

idenna bakgrund sitt slutbetänkande återkomma till beho-mot attser
insatser generell karaktär lång-med förslagvet samtav av mer om

siktig finansiering eventuella insatser.av
Från näringen har pekat på svårigheterna få lån föratt att ut-man

veckla sin verksamhet. Utredningen underlättasättatt ett attmenar
för vattenbruksföretagen de får möjlighet in-till lånegarantierär att

den statliga garantiram på 75 milj kr i står till Fiskeri-dagom som
verkets förfogande för garantiâtaganden till fisketlottan bered-och
ningsindustrin. Under år efterfrågan varithar på lånegarantiersenare
liten och mindre hälften Näring-utnyttjas för närvarande.än av ramen

bedömer sådana statliga garantier i underlättahög grad skulleatten
för odlama få låna på den kapitalmarknaden påochöppnaatt pengar
så stimulera till nödvändiga investeringar.sätt

Den tull på 12 % utgår vid regnbåge EG-länder-tillexportsom av
kommer successivt följd förned EES-avtaletatt trappasna som en av

Övergångstidenshelt avskaffas vid medlemskap i EG. längd äratt ett
dock förhandlingsfråga. Näringen denna myckettull äratten menar
betungande för de svenska och i avsevärd graddenexportörema att
begränsar Liksom näringen framutredningenexporten. attmenar -
till EG-medlemskap tullfri för skullekvot regnbågeett exporten av-
ha mycket betydelse för näringen. Utredningen förut-stor attmenar
sättningarna för sådan kvot bör undersökas.snarasten

5.10 Bildande producentorganisationav

Producentorganisationema väsentlig fiskeripoli-del i EGsutgör en
tik. En producentorganisation organisationgodkändär en som upp-

på initiativ producentema fartygsägama i syfte vidtarättats attav
åtgärder, ägnade rationellt bedrivande fisketsäkraär att ettsom av
och förbättring försäljningsvillkoren för sinaen av varor.

Det medlemsland i vilket producentorganisationen har sitt huvud-
kontor har godkänna denna. ställs i antalDet detta sammanhangatt ett
krav producentorganisation. krav har redovisats i avsnittDessaen
4.5.3. Kraven näringsmässig, finansiellrättslig och karaktär.är av
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Det finns krav på minsta produktion för organisationenäven atten
skall godkännas. kapitel marknads-I 6 redovisas förslag till lagett om
ordning på område.fiskets I denna lag preciseras bl de krav soma
utredningen på producentorganisation.bör ställas svenskmenar en

Enligt EGs regler kan bidrag utgå till bildandet producenter-av
ganisation. påI proposition 199192120 reglering prisernaom av
fisk tillbidrag bör utgå prisregleringskassan uppbygg-sägs attrn m ur
naden rim-producentorganisation. Utredningen det ärattav en menar
ligt detta utgår enligt EGs till eller producent-stöd den deatt normer
organisationer bildas och godkänns.som

Det i inte producentorganisation i Sverige.har dag bildats någon
Enligt vad utredningen erfar pågår diskussioner kring bildandet av
flera producentorganisationer. Formellt sådan organisationkan en
inte godkännas förrän kraft. Utredningensärskild lag har iträtten
lämnar i kapitel 6 förslag till utformningen sådana Då det ilag.av en
dag inte går förutsäga hur många producentorganisationeratt som
kommer bildas och godkännas går det inte heller beräkna detatt att
bidrag bör utgå för producentorganisation. Utred-bildandesom av
ningen 4,0 miljdet rimligt för ändamåletäratt attmenar reservera
kr.

Det utgår enligt EGs bidrag tillregelsystem producent-även en
organisation dess Utredningenför överskottshantering. detattmenar

rimligt svensk producentorganisation får lika bidragär att storten
organisationen skulle haft Sverige varit medlem i EG. Dettasom om

stöd bör finansieras prisregleringskassan.av
De kostnader Svensk överskottshanteringFisk i dag har försom

uppgår till 6 milj kr. lett producentorganisationer hand-därsystemca
har överskottshantering i enlighet EGs bör kostnadenmeden normer
bli lägre för överskottshan-i dagsläget. Utredning räknar medän att
tering bör 4,0 år.milj krreserveras per

5.11 Prisregleringssystemets avveckling

iSom redovisats i avsnitt 3.2.1 visar preliminär beräkning detatten
prisregleringskassan 1993 finns 100 milj kr. Avden l juli knapptper

för konsumentfréimjande åtgär-dessa medel 30 milj kr reserveradeär
fi-finansiell grund förder. De resterande medlen väsentligutgör en



SOU 1992136 Kapitel 5 117

nansieringen statliga insatserde syftar till omdana detattav som
svenska fisket och det till konkurrensförhållanden.anpassa nya

Skulle EES-avtalet träda i kraft vid tidpunkt den julilänen senare
1993 står det Sverige fritt behålla prisregleringssystemet underatt yt-
terligare halvår, dvs fram till den 1 januari 1994, då EFFA-avtaletett
träder i kraft. Ett prisregleringssystem står i strid med bestäm-även
melserna i BETA-avtalet.

Utredningen utgår emellertid här från prisregleringen avvecklasatt
den juli 1993.1 Avveckling kräver emellertid vissa insatser,per som

medför kostnader engångsnatur. De insatser utredningen föreslårav -
och utvecklas vidare i följandedet restitution för innelig-ärsom -
gande lager ca 4,0 milj kr, kostnader för miljSvensk Fisk ca 3,0
kr andra övergângskostnader ca 2,0 milj kr.samt

5.11.1 Restitution för inneliggande lager
Fiskbranschens Riksförbund har föreslagit restitution bör föratt ges
de partier för vilka prisregleringsavgift erlagts och finns i lagersom
den 1 juli 1993 hos beredningsföretag och grossister. Utredningen in-

i de Fiskbranschens Riksförbund framfördastämmer kraven. Detav
skall dock påpekas ingår idet Fiskeriverkets mandat sänka elleratt att
återbetala prisregleringsavgiften, föreslagnaexempelvis i form denav
restitutionen prisregleringsavgiften, varför verket attav uppmanas
vidta denna åtgärd. En beräkning förvid handen kostnadenattger
den föreslagna restitutionen blir högst 4 milj kr.ca

5.1l.2 Svensk Fisk
Prisregleringssystemets avveckling innebär den generella prisregle-att
ringsavgiften upphör och därmed också för finansieringgrunden av
regleringsföreningen Svensk Fisk, huvuduppgift handhaär attvars
marknadsreglerande åtgärder ifråga Sverige ilandförd fisk.i Före-om
ningen kan dock enligt sina stadgar, handha andra uppgifteräven,

förenliga medär huvuduppgiften. ändring förutsättning-Densom av
sker den juli 1993l innebär det huvudändanrålarna attsom per som

i föreningens måstestadgar ändras.anges
Den överskottshantering Svensk efterFisk i dag för blirsom svarar

den 1 juli 1993 fråga för producentorganisationema. Någon möjlig-en

-
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het ha överskottshantering utanför producentorganisationatt en en ges
inte i EES-avtalet. Dock kan vissa övergångslösningar krävas.

Det statlig uppgift kontrollera försäljningsbestämmel-är att atten
i EES-avtalet efterlevs. Utredningen återkommer 5.12i avsnittserna

till hur denna kontrollverksamhet bör organiserad. Svensk Fiskvara
producerar viss marknadsstatistik. Utredningen lämnar i avsnittäven
5.13 översiktligt förslag den framtida statistikhanteringen in-ett om

fiskets område. Svensk Fisks kompentens bör kunna utnyttjasävenom
i samband med de i avsnitt 5.6 föreslagna informationskampanjema.

börDet dock ankomma Svensk Fisks medlemmar avgöraatt om
föreningen skall upplösas eller få ändamål för sin verksamhet.ett nytt
Stadgeändring fordrar dock Fiskeriverkets medgivande.

Regleringsverksamheten iupphör och med regleringsårets utgång
den 30 juni 1993. Efter denna tidpunkt återstår för kan-dock arbete
sliet några månader. Därefter följer uppgiften avsluta prisregle-att
ringen. Kostnaderna för detta liksom uppstårde kostnader som sam-
band Svenskmed Fisk får förändrad eller avvecklas börrollatt en
belasta prisregleringskassan. Hur dessa kostnader blir beror del-stora

tasvis på i vilken mån den personal finns i kansliet kan översom -
och därmed finansieras administra-producentorganisation. Deav en-
tiva kostnader kan komma belasta regleringskassan under bud-attsom
getåret 199394 bör beräknas till högst 3,0 milj kr.

Utredningen föreslår särskild utredningsman förordnas föratt en
klara vissa praktiska frågorna i samband med prisreglering-att ut att
upphör. Det bör bli utredningsmannens uppgift sondera möjlig-en att

heterna till fortsatt verksamhet för Svensk Fisk, vilket inkluderaren
alternativ finansiering. Går inte finnadet sådant alternativ böratt ett
utredningsmannen för verksamhetens avveckling.svara

Övriga övergångskostnader5.11.3
Även andra övergångskostnader i medbör uppkomma samband att
prisregleringen upphör, exempelvis Fiskeriverket, liksom Svenskatt
Fisk, måste administrationenavsluta prisregleringssystemet. Vida-av

kan det krävas olika former övergångslösningen, exempelvisre av
beträffande överskottshanteringen. ändamålFör dessa bör det ur
prisregleringskassan 2 milj kr.reserveras
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5.12 Kontrollorganisation

Genom EES-avtalet har Sverige åtagit sig harmonisera konkurrens-att
villkoren för produktion fisk och fiskprodukter. innebär blDettaav a

Sverige måste ha kontrollorganisation.att en
Svensk Fisk för den kontroll finns.landad fisk i dagsvarar av som

Genom EES-avtalet kommer emellertid andra omfattandeoch mer
krav på kontroll landad fisk ställas. Förutom storlekssorte-attav en
ring skall kvalitetsklassiñceringäven göras.en

Det betonas i EGs regelsystem kvalitetskontrollen myndig-äratt en
hetsuppgift. Det finns dock, enligt utredningens mening, anled-ingen
ning i kontrollorganisation involvera fisketden kontrollatt en ny av

i dag Kustbevakningen. Det finns inte hel-görs sättsom av samma
ler något anledning till den organisation kontrolllägga denatt nya av
fiskberedningsindustri, fiskauktioner dyl i utförs miljö-dag0 som av
och hälsoskyddsnämndema. Den uppgift kontrollorganisation skallen
ha bör primärt bevaka landningen fisk.attvara av -

Utredningen föreslår Fiskeriverket får kon-för dennaatt ansvaret
trollverksamhet. De skäl huvudsakligen talar för lösningdennasom

kvalitetskontrollenär del det marknadsregleringssys-att utgör en av
på fiskets område, Fiskeriverket har huvudansvaret för,tem samtsom

kontrollen inte någon strikt livsmedelshygienisk kontrollatt är utan
primärt sorteringsbestämmelser etc.avser

Som visades i avsnitt 4.5.1 kontrollorganisationenden danskaär
mycket omfattande. Den omfattar både kontroll till sjöss och i ham-en

Den totala kostnaden för 1990 135 milj Dkr. Utredning-nama. var ca
i sitt slutbetänkande redovisa kontrollorganisationensatt ävenen avser

organisation och omfattning i några andra EG-länder.
Utredningen återkommer tillmed detaljerat förslagäven ett mer

hur kontrollorganisation organiserad dimensioneradbör ochen vara
hur den skall samordnas kontrollinsatser Kustbevak-med desamt som

ningen och Livsmedelsverketmiljö- och hälsoskyddsnämndema ge-
nomför. Dock utredningen avveckla denolämpligtdet äratt attmenar
kontroll dag finnsi och sker i Svensk Fisks regi. Utredning-som som

föreslår därför fördet för budgetår 1,5 milj krnästa avsättsatten
kontrollåtgärder, dvs behållas,den kontrollnivån kannuvarandeatt

kontroll utförsdenna i Fiskeriverkets regi.attmen
I avvaktan utredningens medelslutliga ställningstagande bör re-

under budgetåret 199495 för kontrollinsatser.serveras
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3l Statistik

I avsnitt 4.3 gjordes genomgång statistiken fiskets område.inomen av
Den består huvudsakligen fångststatistik landningsstatistik.och Inom

för EG ställs krav på båda statistik. Det kommertypernaramen av
dock förmodligen förändringar inom båda statistiksyste-krävasatt
men.

Regeringen har i proposition 1992932101oktober lämnat denom
statliga statistikens finansiering propositionen läm-och samordning. I

principförslag SCBframtida ansvarsfördelning mellanettnas om en
och sektorsmyndigheter. Förslaget innebär ansxarsfördel-att en ny
ning diskuteras fram sektorsvis. genomförandekommitté föreslåsEn
bli inrättad. skall till april 1993 regeringen lämnaDen den l till en
tidsplan för fortsatta Kommittén igenomdet arbetet. skall bl gå vil-a
ka effekter myndig-ansvarsfördelning mellan SCB och övrigaen ny
heter, där sektorsmyndighetema fårökat för de enskil-ettges ansvar,
da statistikproduktema och berörda myndigheters anslag.

Dagens landningsstatistik, bygger avräkningsnotordesom som
mellan fiskare och förstahandsmottagare, har varitprimärtupprättas

del i prisregleringssystemet. Så vitt utredningen kan bedöma kom-en
det krävas uppgifter på denna detaljeringsnivå vid medlem-att ettmer

skap i EG. ocksåDet viktigt producentorganisationerra får möj-är att
lighet delta i diskussionen kring vilka bör utform-krav ställasatt
ningen och finansieringen den framtida statistiken.av

Det rimligt frågan framtida statistiken påden fisketsär att om-om
råde i första hand till behandlingen den aviseradetas av genom-upp
förandekommittén. I avvaktan på kommitténs ställningstagande talar
starka skäl för bibehålls.nuvarande statistikatt

5.14 Finansiering

Som insatser i fisketstidigare finansieras de dag pågörsnämnts som
viaområde huvudsakligen titel D. Fiske under Jordbruksdepartemen-

huvudtitel via prisregleringskassttn. Till visstdetta kommertets samt
stöd till fisket finansieras via andra titlar statsbudgeten.inomsom

på fiskets områdeUtredningen utgår från behovet insatseratt av
åren.kommer mycket åtminstone under de närmasteatt stort,vara

bedömning näringen har ochDenna grundas de problem somsom
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beskrivits i avsnitt 5.2. Utredningen kan, i enlighet med de generella
utredningsdirektiven, dock inte föreslå ökade utgifter utgår där-utan
för från oförändrade insatser via statsbudgeten. Utredningen föreslår
emellertid flera förändringar, bl det stöd i dag utgår i formatta som

fiskerilån ändras så det kan utgå i form avskrivnings-attav av
lånbidrag se vidare avsnitt 5.5.

I prisregleringskassan finns den julil 1993 97 milj kr. Dennaper
beräkning grundar sig på det den 30 juni 1992 fanns 126 milj kr iatt
kassan. Inkomstema för förra regleringsåret 89 milj kr. Till dettavar
kom 11 milj kr i ränteintäkter. För innevarande regleringsår in-har
komsterna beräknats till 79 milj kr, vilket innebär minskning meden
10 milj kr i jämförelse till föregående regleringsår. Till detta kom-

ränteinkomster på 10 milj kr. Anledningen till denna beräkna-mer ca
de minskning förväntad nedgång i de landningamaär svenska samten

viss stagnation i importen. För innevarande regleringsår haren ut-
giftsramen riksdagen fastställts till 111 milj kr. Till detta kommerav
det och amorteringsstödränte- på milj kr till torskñskande7extra

Östersjönfartyg i regeringen särskilt beslutat Dettasom om. sam-ger
behållning den 30 juni 1993 på 97 milj kr.mantaget en per

Utredningen har i det föregående föreslagit följande
Stöd till exportfrämjande åtgärder 5t4.2; 5,0 milj kr under vart

budgêtåren;och de båda kommandeett av
.ÄndringarRationaliseringsstödet 5.5; inom befintlig budgetram.

Konsumentfrämjande åtgärder 5.6; 30 milj kr reserveras ur
prisregleringskassan för ändamålet.

Utsättningar fisk 5.7; 9,0 milj kr för och de bådavart ettav av
kommande budgetåren.

Regionalt 5.8;stöd 2,0 milj kr för bådaoch de kom-vart ett av
mande budgetåren.

Vattenbruket 5.9; Fortsatta insatser inom sjukdomsbe-ramen
kämpning, tillgång till det statliga kreditgarantisystemet tillgångsamt
till tullfri kvot för regnbåge. Förslagen innebär inte någon ytterligare
budgetbelastning.

Bildande producentorganisation 5.10; högst 4,0 milj krav en-
gångsvis för stöd vid bildande producentorganisation 4,0 församtav

och de båda kommande budgetåren för stöd till Överskotts-vart ett av
hantering.
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Prisregleringssystemets avveckling 5.11; engångsvis4,0 milj kr
för restitution för inneliggande lager, 3,0 milj engångsvis för kost-kr
nader i samband Svenskmed Fisks roll 2,0 milj kr engångs-samtnya
vis för övriga övergångskostnader. En utredningsman tillsätts för att
lösa praktiska frågor i prisregleringenssamband med upphörande.

Kontrollorganisation 1993945.12; 1,5 milj kr för budgetåret
medel för det kommande budgetåret.samt att reserveras

Statistik 5.l3; Frågan diskuteras vidare för denbör inom ramen
regeringens aviserade genomförandekommittén.av

förslagDe utredningen 199394lagt innebär det för budgetåretatt
krävs finansiering prisregleringskassan på 34,5 milj kr. Dettaen ur

dels kostnader för budgetåret 199394, dels kostnaderavser av en-
gångskaraktär. Till 30 särskiltdetta kommer milj kratt reserveras
för konsumentfrämjande åtgärder.

I proposition 1991922120 reglering priserna fisk mom av rn
bl utsättningar och trygghetsförsäkring skall bekostassägs atta av

näringen. Beträffade den långsiktiga finansieringenomfattningen och
utsättningar vill utredningen återkomma i slutbetänkande.sitt Ut-av

redningen den långsiktiga finansieringen trygghetsför-attmenar av
säkringen på fiskets område bör parallell lösningarmed devara som
väljs inom jordbruket. för budget-Dock bör kostnaden det kommande
året finansieras via prisregleringskassan. uppgår tillDenna kostnad
8,0 milj kr.

Sammanfattningsvis innebär utgifter för 199394detta budgetåret
42,5 milj kr.ca
åtgärderDe föreslås för budgetåret 199495 har kostnadsberäk-som

till 20 milj kr. Till utredningendetta kommer de medelnats me-som
bör för kontrollorganisation. Utgiftema utred-nar reserveras en som

ningen föreslår uppgår fördärmed till 92,5 milj kr. Kostnadsramen
kontrollorganisationen bör högst milj kr.5vara

Flera varför svårt förutseuppskattade, detärposterna attav ex-av
akt utfall såväl beräkningar gjortsinkomster utgifter. Deav som som
får betecknas finnsförsiktiga. på juli 1993De visar det den lattsom
knappt ytterligare100 milj ikr regleringskassan. Till detta kommer
förräntning för-på medel i storleksordning 5-10 milj kr. Utredningen

budgetårendock omfattningen olikade stöden underutsätter att av
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199495 justeras såväl kostnader intäkternär säkrare kan beräk-som
nas.

Utredningen utgår i sina överväganden från Sverige blir med-att
lem i EG den 1 januari 1995. Dock utredningen det ävenattmenar
efter denna tidpunkt uppstår kostnader kan behöva pris-täckassom ur
regleringskassan, exempelvis i avvaktan på finansieringssys-ett nytt

där nationellt stöd via statsbudgetentem kombineras bidragmed de
med EG-medel fungerar fullt Utredningen i sittsom ges ut. attavser

slutbetänkande diskutera altemativa,även långsiktiga finansierings-
former vid sidan statsbudgeten, exempelvis i form avgift påav av en
svenskfängad tisk.
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6 Lagförslag

6.1 Bakgrunc

För anpassning den svenska lagstiftningen statligt ochstödav om
marknadsreglering inom fiskerisektom till EES-avtalet föreslår ut-
redningen omfattande ändringar företas i förordningen 1985439att

statligt tillstöd yrkesfisket lagen 1974226 prisreg-om samt att om
lering på fiskets område och förordningen 1986428 prisregle-om
ring på fiskets område lag och förordningersätts av en ny en ny om
marknadsreglering på fiskets område.

2I § förslaget ill lag Europeiskt ekonomiskt samarbetsom-ettom
råde EES huvudbestämmelsema i EES-avtalet avtalet denattanges
2 maj 1992 mellan EG och dess medlemsstater medlemsstaterna isamt
den Europeiska Frihandelssammanslutningen EFI A Euro-ettom
peiskt ekonomisk samarbetsomrâde, artiklarna l-l29, och vissa av
de till avtalet hörande protokollen skall gälla lag här i landet Sesom

199192l70 Europeiska ekonomiska samarbetsområdetprop om
EES, del bilaga bilaga 1.1.

Enligt artikel 20 i EES-avtalet .finns bestämmelser och arrange-
fisk och andra marina produkter i det till avtaletmang som avser

hörande protokoll Detta protokoll, on intrade fish and other
marine products, efter vad följer ovannämnda lagförslagsom som av
inte införlivas mej den svenska rättsordningen inkorporering,genom
innehåller förutom bestämmelser gällande övergivande tullar ochav
kvantitativa restriktioner, artikel 4 bl föreskriver atten som a

Aid granted trough State the fisheries whichto sectorresources
distorts competition shall be abolished.

Legislation relating the market organisation in the fisheriesto c-s e
shall be adjusted distort competition.tor tonotso as

Beträffande tolkningen nämnda bestämmelser har i EES-avtalet in-av
fogats Joint Declaration the Agreed Interpretation of Article 4en on
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Pro-and Marine1 and 2 of 9 in Fish otherProtokol Tradeon
följande.ducts Joint Declaration. fastslåsI denna

acquistheWhile the EFTA States will takenot communau-over
understooi wheretaire policy that,concerning the fishery re-

distortionference through Statemade aid grantedto resources, any
in theContracting Partiesof competition by thebe assessedto con-

relevantin relationof Articles 92 andof the EEC Treaty totext pro-
policyconceming fisherycommunautaire thevisions of the acquis

c61 3regarding ArticleDeclarationand the of Jointthecontent
of the Agreement.

acquis2. While the EFTA States will take thenot communau-over
whereundersto0l that,taire concerning the fishery policy re-

organization of thetheference made legislation relating toto mar-
legislation bedistortion of competition caused by suchket, toany

communautairerelation priciples of acquisassessed in the theto
of market.conceming the organization thecommon

provi-nationalWhenever State maintains introduccsEFTA oran
provisionssions in fisheries suchmarket organization the sector,on

principles,withshall be considered priori be compatible theto re-a
contain least theferred in preceding theythe subparagraph, atto

following elements

principles ofreflect thea the legislation organizationsproducerson
the acquis communautaire regarding

establishment initiative;the producerson-
freedom become and be member;to tocease-

ofinabsence of dominant position, unless pursuancenecessarya-
EEC39 ofobjectives Articie thecorresponding specified inthoseto

Treaty;

extendedb whenever organizationsthe rules of producers toare
appliedprovisions benomnembers of producers organizations, the to

EEC No.Article of Regulationcorrespond those laid down in 7to
368791;
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c whenever provisions in of interventions pricesto supportrespect
exist established, they correspond those specified in Title IIItoor are
of Regulation EEC 368791.No.

Föreskrifter statligt stöd och marknadsreglering inom fiskeri-om om
sektom finns för närvarande i

lagen 1974226 prisreglering på områdefiskets PRL,om.
lagen 1984151 punktskatter och prisregleringsavgifter,om.
förordningen 1985439 statligt stöd till yrkesfisket YFF,om.
förordningen 1986428 prisreglering på område PRF,fisketsom.
förordningen FIFS 19915 inomimport- exportlicenserochom.
Fiskeriverkets område,
förordningen FIFS 199229 område förprisstöd på fisketsom
regleringsåret 199293,
Fiskeriverkets föreskrifter FIFS 19917 import- och export-om
licenser,
Fiskeriverkets föreskrifter FIFS 19918 prisreglerings- ochom
införselavgifter,
Fiskeriverkets föreskrifter FIFS 199230 pristillägg på fisketsom
område för regleringsåret 199293.

Fiskeriverkets, med och för-stöd bemyndiganden i nämnda lagarav
ordningar, utfárdade föreskrifter ihar huvudsak karaktären verk-av
ställighets- och tillämpningsföreskrifter. EES-avtalet innebär emeller-
tid Sverige för undvikande snedvridning konkurrensen påatt av en av

områdefiskets måste föreskrifter varje till-beakta vilka EG vidsom
fälle tillämpar beträffande bi-marknadsreglering, ändamål för vilka

tillåtnadrag och tillåtna bidragsnivåer. Eftersom det förväntasär kan
ske fortlöpande frekventa förändringar tillämpliga EG-rätteni den sy-

lämpligtdet underlätta lagstift-smidiga ändringar i den svenskaattnes
ningen i så beslutande-utsträckning möjligt läggastorattgenom som

för föreskrifter myndighetsnivå. Detta börrätten dessa även ur an-
vändarsynpunkt fördel. Fiskeriverket såledesbörstorvara en av rege-
ringen eftergenerella bemyndiganden gällandedeän attges mer nu
beaktande följer utfärda be-vad EES-avtalet och EES-lagenav som av
stämmelser. förordningnuvarande nivåfördelningen mellan ochDen
myndighetsföreskrifter bör således bibehållas.inte
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Ändringar6.2 statligt tilli förordningen stödom
yrkesfisket

redovisade förordningen så erhåller karak-Av skäl bör ändras denatt
få detaljbestämmelser ochutpräglad ramförfattning medtären av en

anslags-relativt vida bemyndiganden för Fiskeriverket inom givnaatt
EES-avtaletlämna bidrag efter beaktande vad följer avramar av som

EES-lagen. utformats ändring ioch Utredningens förslag har som en
förordningen. Eftersom förslaget antal paragraferinnebär att ett stort

förordningstrykes kan dock ifrågasättas inte formellt settom en ny
utfärdas.bör

6.3 marknadsreglerings-Marknadsregleringslag och
förordning allmänmotivering-

måste efter EES-avtaletsDe marknadsreglerande bestämmelserna
ikraftträdande förenliga med principerna i EGs marknadsord-vara
ning på fiskets område. tillfredsställa krav bestäm-För detta böratt
melserna åtminstone omfatta föreskrifter producentorganisationerom

onoch enligt EGs rådsförordning 368791marknadsreglering nr
the organization of in fishery products.the marketcommon

Eftersom marknadsregle-förändringar krävs i den svenskastora
rande lagstiftningen föreslår utredningen prisregleringslagen ochatt
prisregleringsförordningen ochupphävs och lagersätts enav en ny

förordning marknadsreglering på fiskets område. Till deny om nya
författningama bör från gällande föreskrifter överföras bemyndi-nu

exportlicen-ganden för Fiskeriverket föreskriva import- ochatt om
införsel- utförselavgifter för införs tillochsamt varor somser om

EES-land.respektive utförs från landet till eller från land änannat
EES-avtaletsförVid ikraftträdandet, till tidpunktensom anpassas

prisregleringsförordning-ikraftträdande, prisregleringslagen ochbör
Ärenden ikraftträdande böranhänggigjorts föreupphävas. somen

enligt de gamla bestämmelserna.dock handläggas
inte avseddaförfattningsförslagen inlagtsI har är attnoter som

stödtänktaingå i den slutliga författningstexten. Notema närär som
Vid utforrn-gäller inom EG.bestämmelserna jämförs med vad som

följerhänvisning till vadningen förslagen har element, med somav
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EES-avtalet och i övrigt utredningen lämpligt,av hämtatsav ansetts
från följande rättsakter gällande inom EG.

Rådsförordning rf 368791 MOF Council Regulation EECnr
No 368791 the organization of the market in fisheryon common pro-
ducts.

Rådsförordning 10376 Council Regulation EEC No 10376nr
of 19 January 1976 laying down marketing standards forcommon cer-
tain fresh chilled fish.or

Rådsförordning 10576 Council Regulation EEC No 105f6nr
of 19 January 1976 the recognition of producers organisations inon
the fishing industry.

Rådsförordning 177282 Council Regulation EEC No 177282nr
of 29 June 1982 laying down general rules concerning the extension
of certain rules adopted by producers organizations the fisheries
sector.

Rådsförordning 314082 Council Regulation EEC 314082Nonr
of 22 November 1982 granting and ñnancing aid granted by Mem-on
ber States producers organizations in the fisheryto products sector.

6. Kommissionsförordning kf 145283 Commission Regulationnr
EEC No 145283 of 6 June 1983 defining the administrative expen-

of producers organizations in fisherythe productsces sector.

7. Kommissionsförordning 206280 Commission Regulationnr
EEC No 206280 of 31 July the conditions and procedure foron
granting withdrawing recognition of producers organizations andor
associations thereof in the fishing industry.

Kommissionsförordning 319082 Council Regulation EEC Nonr
319082 of 29 November 1982 laying down detailed rules for the ex-
tension of certain rules adopted by producers organizations in the
fisheries nonmembers.sector to

Kommissionsförordning 150183 Commission Regulationnr
EEC No 150183 of 9 June 1983 disposalthe of certain fisheryon
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thestablizeofproducts which have been the subject to mar-measures
ket.

marknadsregleringenintresse förRättsakter ävenärav

EECRegulation220282 CouncilKommissionsförordning10. nr
thegeneral rules orlaying down220282 of 28 July 1982No gran-

products.of certain fisheryting of financial compensation in respect

Regulation313782 Commissionll. Kommissionsförordning nr
rulescetailed1982 laying down313782 of 19 NovemberEEC No

of certainincompensationfor the granting of financial respec
products.fishery

Regulation370385 Commission12. Kommissionsförordning nr
etailed rules1985 laying downEEC No 370385 of 23 December

freshceruinformarketing standarsfor applying the orcommon
chilled fish.

maiknads-tillSpecialmotiveringar till förslaget6.4

regleringslag MRL

§1
föreskrif-marknadsreglerardeövrigaBestämmelsen föranger en ram

i EGsi artiiel 1med denVaruförteckningen överensstämmerter.
innebärEES-lageiMOF. Eftersområdsförordning 368791 ennr

detaljtxstämmelseranpassning till EGs föränderliga regelverk bör
myndighetsnivå.utfärdas på regerings- eller

§2
angivandeEES vidhänvisa tillnödvändigt i lagenDet att avsynes

förochavgifterlicenserbestämmelsertillämpningsområdet för om
import- och export.

§3
artikel 2 i MOF,påBemyndigande sätt anger ensamma somsom,

§ börmotiveringar till liför handelsnorrner. skälAv angessomram
myndighetsnivå.detaljregler påbeslutas
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4 §
EG har under tid lagt vikt vid åtgärder ägnade förstär-storsenare att
ka tillsyn och kontroll. Bestämmelsen artikel 4 i MOF.motsvaras av
Fiskeriverket bör kunna överlåta det praktiska kontrollarbetet an-

myndighet såsom länsstyrelse eller kommun eller enskiltnan ett
kontrollföretag på sker SGS Swedensätt AB.som nu

5 §
Föreskrifter producentorganisationer bör in i lag eftersomom tas
kraven på och villkoren för dessa organisationers verksamhet inte
enbart hänförliga till den statligaär bidragsgivningen utgörutan en
del i för reglering priserna på och utbudet fiskeri-ett system av av

i syfte stabilisera marknaden. Producentorganisationemasattvaror
verksamhet regleras därvid på för de enskilda medlem-sättett som

innebär inskränkningar i den personliga och ekonomiska fri-marna
heten. Både medlemmar och, efter särskilda beslut, andra medlem-än

blir bundna producentorganisationemas bestämmelsermar av oavsett
något statligt stöd utgår eller inte. Föreskriften förenlig medärom

föreskriften i 8 kap 2 § 3 regeringsformen före-attsom anger
skrifter enskildas personliga ställning deras personligaom samt om
och ekonomiska förhållanden inbördes skall meddelas lag.genom

6 §
Villkoren för erkännande dem i artikel 5 första stycketmotsvarar
MOF och i artikel 2 punkt 2 i rådsförordning 10576. Villkoretnr
under punkt bundet medlemsskap i år, inte helt kor-treom synes
respondera med 2punkt a 2 istrecksats Joint declaration, sti-som

freedompulerar become and be member, skallto tocease a men
jämföras med artikel 2 punkt 1 d bb i rådsförordning 10576.nr
Villkoret under punkt 3 kompletteras med föreskrifter påär avsett att
regerings- och myndighetsnivå beträffande avgränsning deav varu-

skall föremål för producentorganisationemas verk-grupper som vara
samhet. Bestämmelser härom återfinns artikel 1 i rådsförordning

10576. Villkoret under punkt 4 b skall jämföras med 7 § tredjenr
stycket förslaget till marknadsregleringsförordning och med artikel 2
i kommissionsförordning 206280.nr
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§7
Återkallelseförbehåll till-författning på vilkenbör finnas i den en
ståndsgivning Retroaktiviteten reprassivt inslaggrundar sig. utgör ett

lagnivå.i sig motiverar bestämmelsen läggs påattsom

8 §
för prisreg-Orienteringspriser återtagspriser ligga tilloch skall grunc
inte enbartlerande marknadsinterventioner. Prisregleringen utgör

påtill stabilitetför bidragsgivning avsedd bidragrund ärutan att
till 5 §skäl anförts under kommentarenmarknaden. Av samma som

bör bestämmelsen i lag.tas

9 §
förhållandeninbördesFöreskriften reglerar producentorganisationers

för organisationemas utnyttjande detoch har dessutom betydelse av
13 i lagförslag till-statliga bidragssystemet. Om föreskriften i § detta

för medlemmar.lämpas blir bestämmelsen betydelse andra änävenav
§bör bestäm-anförts under kommentaren till 5Av skälsamma som

melsen i lag.tas

10 §
återtagen fisk får försäljasBestämmelsen innebär i praktiken inteatt

för mänsklig konsumtion.

§11
frånproducentorganisationer finansiera återtag fiskAnger skallatt av

avgifter från medlemmama.marknaden genom

12 §
iproducentorganisationernaKravet på information från motsvarar

9 i MOF.huvudsak artikel punkt 4

§13
förpliktel-följer Sverige till uppfyllandeJoint DeclarationAv att av

möjlig-nationella lagstiftningen bör beredai EES-avtalet i denserna
vidparagrafen angivet slag. Endastutfärda föreskrifter ihet ettatt av

EG.utfärdats inom Detfåtal tillfällen har sådana bestämmelser är
söka und-uppstå då det angelägetmöjligt situationer kandock är matt
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vika prisdumpningar. Föreskrifter regeringen Fiskeriverketellersom
meddelar med stöd bemyndigandet bör avfattas så det tydligtattav
framgår det producentorganisationens vidregler given tid-äratt en
punkt upphöjs till Om förändringar sker i organisatio-som nonner.

regelverk skall detta enligt 12 § anmälas till norrngivandedennens
myndigheten har ändra i de offentliga föreskrifterna. Jämförattsom
med artikel i MOF.7

14 §
Föreskrifter sådan betalningsskyldighet motiveras icke-attom av
medlemmar också kan utnyttja producentorganisationens avsättnings-

återtagshantering.och Jämför med artikel MOF.7 punkt 5 i

15-22 §§
Bestämmelserna licenser och avgifter för import och exportom av
fiskerivaror har i huvudsak oförändrade överförts från prisreglerings-
lagen PRL. Vid den slutliga utformningen i vilkenbör beaktas om-
fattning EFT A-ländema kommer ratificera EES-avtalet.att

23-29 §§
välEn fungerande tillsyns- kontrollfunktionoch central bety-är av

fördelse marknadsregleringen. föreskrifter tillsyn,Vissa kontrollom
och uppgiftsskyldighet har därför intagits direkt i lagtexten. Därut-

bör dock regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Fisk-över
eriverket möjlighet föreskriva ytterligare bestämmelser.attges om

grundläggandeDe bestämmelserna uppgiftsskyldighet avseddaärom
omfatta alla personkategorier och verksamheter inom området föratt

marknadsregleringen. Vid utformningen föreskrifterna har ele-av
hämtats både från prisregleringsförfattningar frångällande ochment

lagen 1992888 uppgiftsskyldighet område. 4 §på jordbrukets Iom
sistnämnda författning finns tillämpbara förbestämmelser är än-som
damålet insamla de statistiska uppgifter behövs för mark-att som
nadsregleringen. Det dock fördelaktigt integrera dessa be-attsynes
stämmelser i marknadsregleringslagen. Därigenom blir användaren
hänvisad fåså författningar möjligt.till som
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30 §
ansvarsbestämmel-Föreskriften utformad förutsättningenmedär att
viktigaste detaljbe-endast skall återfinnas på lagnivå. Eftersom deser

förutsätts på regerings- och myndighets-stämmelsema bli meddelade
normgivning viktig.nivå blir hänvisningen till sådan

32 §
smidig anpassningBemyndigandet utformat för möjliggöraär att en

iföreskrifterna till förändringarde svenska marknadsreglerandeav
EGs övrigt beslutas i internationellaregelverk och vad i överens-
kommelser.

till marknads-6.5 Specialmotiveringar förslagettill

regleringsförordning MRF

§1
hänvisning till mark-Tillämpningsområdet avgränsassom genom en

exportregleringnadsregleringslagen innefattar sådan import- och som
i § pris-har marknadsreglerande syfte. har dock inte 1Dettaett som

dockandra stycket harregleringsförordningen explicit uttryckts. I
intagits import- och exportregle-hänvisning till föreskrifter omen

fiskesektom utrikespolitiskaring inom föranleds övervägan-avsom
den åtaganden.och

§2
finns i marknads-Det anledning i förordningen på sättatt samma som

Sverigesregleringslagen anknytning tilldefiniera vissa begrepp med
åtaganden med EES-avtalet.anledning av

3 §
meddelavitt bemyndigandeBestämmelsen Fiskeriverket attettger

föreskrifterföreskrifter. sådanakompletterande Dessa kan omavse
förslaget till mark-emballage märkning i 3 §och av varor som anges

EES-områ-inomnadsregleringslag somutvecklingenäven annatmen
verketbemyndigandet bördet anledning till. Vid tillämpningger av

regeringsformen.beakta de begränsningar följa 8 kapkansom av
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4 §
klassificeringBestämmelsen tillämpningsområdet för sådanavgränsar

i 3 § meningen förslaget till marknadsregleringslagandraavsessom
överlåter åt Fiskeriverket föreskrifter.meddela Ut-närmaresamt att

formningen har skett med utgångspunkt från artikel 12 i MOF och
artikel 2 i rådsförordning 10376.nr

5 §
Bestämmelser gällande prövningsförfarandet vid erkännande av pro-
ducentorganisation meddelas Fiskeriverket stödbör kunna medav av
bemyndigandet 30 verkställighetsföreskrifter. Skyldig-i § meddelaatt
heten i för Fiskeriverket produ-andra stycket övervaka erkändaatt att
centorganisationer fortsättningsvis uppfyller för erkän-villkorenäven
nande har tillkommit för effektivisera återkallelseförbehållet i 7 §att
förslaget till marknadsregleringslag.

6 §
motiverasFörsta stycket åliggandet i punkt 2 andra stycket aav

strecksats i Joint Declaration.tre
I andra avgränsning producentorganisationemasstycket görs en av

rådsförordningverksamhetsområde i enlighet artikel 2med 1 punkt i
10376.nr
Produktionskraven artikel 2 i kommissionsförord-hämtadeär ur

ning 206280.nr

7 §
Bestämmelsen utformad utgångspunkt från artikel 6 i MOF.medär
Jämför kommissionsförordningrådsförordning 134082 ochäven nr

145283.nr

8-9 §§
Beträffande behovet föreskrifter hänvisas till vaddessa som an-av
förts till marknadsreglerings-under 13 § i motiveringen till förslaget
lag.
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10 §
under rub-punkt c följer bestämmelsernaAv Joint Declaration 2 att

9-21 beaktas vidavsnitt artiklarna börriken Prisordning i MOF III,
statliga prisstödsåtgärder.beslut om

regeringens för-statliga stödåtgärder faller underFöreskrifter om
förslagetdärför inte iKapitlet Marknadsstöd återfinnsordningsmakt.

bemyndigandeBestämmelsen vitttill marknadsregleringslag. utgör ett
besluta bidrag.för Fiskeriverket inom givnaatt ramar om

Stödfonnema hämtadeexemplifiering.andra stycketI ärär uren
i MOF.artiklarna 13-21

12 §
iartiklarna 10 och 12förebild iutformad medBestämmelsen är

MOF.

14-28 §§
från prisregleringsförord-överfördai huvudsakBestämmelserna är

ningen.

§29
möjlighet dis-regeringentill marknadsregleringslagFörslaget attger

producentorganisationererkännandefrågoröver ge-om avponera
ÖverprövningFiskeriverket.prövningsrätten tilldelegationnom av

regeringen.sådana ärenden bör göras avav

30 §
verkställighetsföreskrif-Fiskeriverket meddelaBemyndigandet för att

medkompletteratsi fiskeriförordningen,har, efter rättmönsterter
marknadsreglerings-normgivningen påkompletteraför verket att

överenskom-internationellaföreskrifter föranleddaområdet med av
bemyndigandetVid tillämpningrekommendationer.melser eller av

regerings-8följa kapbegränsningar kanbör beakta deverket avsom
formen.

delarEES. Eftersomtillhänvisningintagitsstycket harI andra en
regering-svensk börinkorporerade medbliEES-avtalet rättavsesav

kun-föreskrifter,meddelamyndigheterbemyndiganden tillvid atten,
lagstift-svenskEES-avtalet ochavtalet likvälåberopa annansomna

omfattning.bemyndigandetsavgränsningning vid av
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Förordning
ändring i förordningenom 1985439 statligt stödomtill yrkesfisket m.m.;

utfärdadden

Regeringenföreskriveri fråga förordningen1985439 statligtom stödomtill yrkcsñsketm.m.
dels ll. 12,13.16,att 19,34.35,36.37,38och39§§skallupphöra gälla.attdeLr 10.att 14och15 skallhaföljandelydelse.
deLr deti förordningenatt skallinföras paragraf.14 följandely-enny a avdelse.

Inledande bestämmelser
1§ Statligt fårstöd måni tillgång medelochmedbeaktandeav vadav somföljer bestämmelsemai lagen1993000av Europeisktekonomisktettom sam-arbetsområdeEES lämnasenligtdennaförordning

till investeringariñskeföretag.
vid fângstbegränsning,
vid skada ñskeredskap.

4.vid skrotning fiskefaityg,av
till investeringarifiskberedningsföretag.

2 § Stödetlämnasi form bidragochstatliggarantiför lånlânegaranti.av

Investeringar i fiskeförefag

8 § Lånegarantifår lämnasför
förvärv ñskefartygeller utrustningellerav redskap behövsförav ettsomrationelltfiskeoch harekonomisklivslängd kanberäknassom överstigasom tre

31.
åtgärder kan förbättrafisketeller kansom förbättraarbetsmiljönisom ettñskefartygellerminskadriftskostnader-naför sådantfartyg.ett
uppförande mindreanläggningför beredningav fisk ellerfor fiskodling.avverksamhetenskallbedrivasom i kombinationmedyrkesfiske.

10§ statsbidragfår lämnastill åtgärd behövsför rationalisera fiske-som att ett
företag.



.
,

Fångstbegränsning

XXX14§ Bidragfår lämnasmedhögst fartygkronor ocharbetsdagper
ñskeföretag förbud fortsatt fåttgnmd havsfiske likviditetssvåharmotsom av
righeter.

14 § Bidragfår lämnastill ñskeföretag fångstmöjpå minskadegrunda som av
ligheterplanerar stillaliggande sittmed ñskefartyg.ett

påSkada flskeredskap

15 Harfastñskeredskap âlñskeför Iax-eller skadatsellerförlcanväntssom
i fårsambandmed bidraglänmas redskapetföreskadanvari fullrats storm. om
skick åtgärderså långtoch möjligt avvärjavidtagits för ellegott attsom

begränsaskadan.
Med fastñskeredskap sådantredskap enligt2 § tredjestycketlagenavses som
1950596 till fiske fastredskap.dockinteñskebyggnad.rätt ärom

ÄldreDennaförordning kraft 1993. föreskrifter forfaträderi denl juli gäller
ifrågarande stöd beviljatsförehar iloaftträdandetom som

Utredningenföreslår bidragetjusterasså ersättningenbättre deatt att motsvararfaktiskakostnadernavidstillaliggande.Ändringen stödform.innebär lånintelängreatt utgör
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Lag
område;på fisketsmarknadsregleringom

utfärdadden

följande.beslutföreskrivsEnligtriksdagens

bestämmelserInledande
omrâde] i dennabestämmelsernaskallpåfisketsmarknadenFör reglera§1 att

slagföljandeavseendemedpå näringsverksamhet en-tillämpaslag varoravl98710682.tulltaxelagen23kap.16.19ochligt

VaruslagTulltaxenr Varunr
varuslagSamtliga03.01-03.07

ellerandrablötdjurkräftdjur.ñskellerProdukter91005.11 avav
sådanaslagdödadjurVattendjur;ryggradslösa somav

människofodatillotjänliga3kap.,omfattasav
kaviarkonserverad;ellerFisk.beredd16.04

Vattendjur,ryggradslösaandrablötdjurochlQ-äftdjur.16.05
konserveradebereddaeller

fisk.20viktprocentinnehållöverPastaproduktermed av19.02ur
Vattendjurandrablötdjurellerlcräftdjur,

blötdjurellerlqäftdjur,ellerfiskpelletarMjöl och20023.01 avav
ryggradslösaVattendjurandra

med§ [dennalag2 avses
EGmellanmaj 19922avtaletdenomfattasEES-länderdeländer avsom

ekonomis-EuropeiskaEFIAimedlemsstaternamedlemsstaterochdess omsamt
Samarbetsområdenka

ekonomisktsamarbets-Europeiskt1993000lagenEES-lagen ettom
områdeEES.

Försäljnlngsbestämmelser
ellerförsäljasutbjudas.marknadsföras.får§i lslagVaror de§3 angessomav

gällandeföreskrifteruppfyllerdedeomsättningendastibringaspå sättannat om
regeringensbe-eller, efterregeringenmeddelasmedhandeln avsomvarorna

4.,Se9i avtalet. dettaprotokoll prof..arthänvisartillEES-avtaletJfr 20iart som AgreedDeclaration theJointfinnsiföreskrifterBindandeochpktl on FishandotherTradeinProtocol9ofArticle4l and2oflnterpraation on rådsförordningEâzs1iibestämmelserfinnsMateriellaProduas. urMarine avsn MOF ochproductsinñsherymarketofthetxganizationthe368791on common 314082 i177282och10576.10306. samtrådsföradningarnai nr 150183319082206280. och145283.förordningarEG-komnriscioneus nr
1 MOFJfr 1rt



klassificeringisärskiltföreskrifterkanSådanaFiskeriverket.myndigande, avse
ochbearbetningsgrademballage,vikt.storlekellervarukategoriefter farskhet,

märkningl.

föreskrif-sådanaomfattaskontrolleraskallFiskeriverket4 att avsomvaror
harrdelsledallafår skeiKontrollmeddessa.3 §i överensstämmerter avsessom

underoch transport.
vissbeträffandeklassificeringenfinnerkontrollFiskeriverketvid enOm att

klassificeringen.fårverketändrafelaktigärvara kontrollenutföraöverlåtafårFiskeriverket attannan

Producentorganisationefl
ellerorganisation,lagi dennapmducentorganisatianMed sam-5 § enavses

påtillkommit producen-harproducenterorganisationer,manslutning somavav
rationelltsäkraåtgärderägnadefrämja ettsyfte attinitiativ i attegettemas
produk-för derasförsäljningsvillkorenförbättringochfisketbedrivande avenav

eftereller,regeringenbeslutsärskilterkännandevunnitoch avgenomter som
Fiskeriverket.bemyndigande,regeringens

genomförandeÅtgärder gällasärskiltstycketskalli första avavsessom
priser.regleringochutbudkoncentrationfângstplaner, avav

Erkännande

följandeuppfyllaproducentorganisationskallerkännandeFör vinna6 § att en
villkors.

åtgärder-5 § avseddafrämjadeiskall,formedlemmarOrganisationens att
förpliktadeattvarana, dedenellerproduktionenhelaproducentorganisationenavsättaa avgenom

beslutakandockorganisationen attmedlemmar.blivitskulldeharför varsvaror fastställdaförvägefterifalLavsättningenskergällai deskallförpliktelseninte
regler,gemensamma

producentorganisationenfölja deregleravsättningochproduktionvidb som
utbudetochkvalitetförbättrasyfte attsärskiltfastställtmed anpassaatt varomas

efterfrågan.till
bundetienskildaförskallorganisationenMedlemsskapeti varapersoner

minstperiod treaven . sådanafleraomfatta ellerskallverksamhetOrganisationens varoraven
efterregeringenseller,regeringenmeddelasföreskrifterislag avsomsomangesFiskeriverket7.bemyndigande,

skallOrganisationen
Sverige,ia hasitt säte

motsvarandeFöreskrifterMOF handelsnormer.ramföreslaifteni 2Motsvarar art om myndighetsnivå.regerings-och10376MOF i12 och tasart7 MOFJfr 4art såsommyndighetöverlåtestill3 kontrollfttnktionentillåtaLagenbör att annan danskasåsomdenmyndighetändamåletinrättadförellerlänsayrelsen ochbestämmelsertillsynNärmareprivatföretag.ellertillFiskerikontrollen omett
kapitelrubrik.särskildkontroll undertas regeringsformen8kap2§3enlighetmedlagiFöreskrifter bör ihärom tas rf 10576Zpkt lm5 MOFl ochVillkorenl artst

22aJointDeelaration strecksatsJfr
10576Jfr lart



b kunnadokumentera minstaårligproduktionenligtvad i före-en MRLsomangesskrifter meddelas regeringeneller,efterregeringenssom bemyndigande.Fis-av
ker-iverket.

c ha antagitregler uteslutervarje form diskriminering enskildasom av avproducenterellerproducentorganisationerfrånEES-länderpågrund nationali-avella hemort,tet
d hadenrättsligahandlingsförrnåga krävsför fullgörasinauppgifter,attsom

före anpassning produktionentill efterfråganhaantagitav gemensammare-gler årligafångstplanerochavsättning.om
f haantagit plan för kvalitetsfrämjandeåtgärder foroch Standardiseringen
produktionen.av
g enligtdessstadgar skyldig upprättasärskildbokföringatt för varjevara

verksamhetsområde föremålär för erkännande.som
h ha interventionsfondupprättat för finansiering återtagsåtgärderbe-en av

träffandesådana intekunnatavsättas marknaden.varorsom
Regeringeneller.efterregeringensbemyndigandeFiskeriverket,får meddela

föreskrifter deytterligarevillkor för erkännande producentorganisationerom av
behövsför marknadsregleringen.som

7 § Ett erkännandeskall återkallas producentorganisationinte längreom en
uppfyllerde fastställdavillkoreneller erkännandet grundat felaktigaärom
upplysningar.Om produeentorganisationenfdrfarit svikligt skall återkallelsen
gällaretroaktivt.

Återkallelseskall inteske det grund forcemajeureeller naturbe-om av
tingadeskälblivit omöjligt uppnådeminstaårliga fångsteratt fastställtsisomföreskrifter i 6 §4 b.soiriavses

Prisreglering

Orientering-priserochálertagspriser -
8 § För erhålla fastprisnivåatt till ledningför ochproducentorganisa-en statens
tionemasmarknadsinterventioneri prisreglerandesyfteskall regeringeneller.
efterregeringensbemyndigande.Fiskeriverketårligen fångstsäsongensföre eller
fångstperiodernasbörjanfor sådantvarje varuslag i föreskriftermed-somanges
delade regeringeneller, efterregeringensbemyndigande,Fiskeriverketav fast-
ställaförhelalandetgällandeorienxeringspriserochátertagspriser.

Orienteringpriserna förutom ligga till grundför statligastödåtgärderattsom.
till producentorgnisationerochsådanaorganisationersstödtill sinamedlemmar,
hartill syfteatt

stabiliseramarknadspriserna förebyggaoch överskottuppstår,att
hjälpatill upprätthållaproducenternasatt inkomster,
tillvaratakonsumenternasintressen.

Föreskrifter beräkningen orienterings- återtagspriserochom meddelasav avregeringeneller.efterregeringensbemyndigande,Fiskeriverket.

9 § Enproducentorganisationkanför i l § fastställa förvaror ettsomavses or-
ganisationengällandeåtertagsprisundervilketdennaintesäljer medlemmarnaavvarorl.inlevererade

Jfr 9MOFan



Omåtertagsprisharfastställts
från marknadenförmedlemmarnaskall producentorganisationenersätta

i 8återtagna sådanamängder varorsomavsesav
andrai l § angivnaformedlemmarnaproducentorganisationenkan ersätta

8 §dei avsedda.änvaror

återtagnafår endastdisponera10§ Enproducentorganisation över ettvaror
inteberördavarukategoriernaavsättningen desådant den normalasättatt av

hindras.

producentorganisationeråtertagsâtgärdemaskall§ För finansiering11 avav
påavgifter beräknadefinansierasintervenliønsfanderupprättas som genom

fördelnings-isaluförsellerharsittvarumängder ettgrundval de ursprungsomav
system.

regeringeneller myndighetskall till denProducentorganisationema12§ som
uppgifterl.följandemeddelaregeringenbestämmer

organisationen tillämpadet ivilkaförEn förteckning deöver avservaror
återtagssystemet.9 § beskrivna

tillämpbara.återtagsprisemaärDentidsperiodundervilken
storlek.återtagsprisersochtillämpadeAvsedda
regelverk.Meddelaförändringari organisationens

medlemmarreglerpå andraproducenlarganisationerxTillämpning änav

produktionrepresentativförproducentorganisationbedömsOm13§ somen Iandningsställenzfåreller flerakustomrâdeelleravsättningi visstoch ettett
främjaFiskeriverket,forbemyndigande.eller,efterregeringensregeringen att en

avsättningochreglerbeträffandebesluta destabilitet marknaden,större att
gällasina skallfor medlemmaråtertag organisationenantagit egnaavvarorsom

organisationenoch avsätterproducenter inte medlemmarför äräven somavsom
kustområdeellerideslag i l §ellerflera sam-sammavarorav somavsesen landningsplatsera.ma

medlemarinte§ får producenter är§ Vid tillämpning 13 beslutas14 att somav
avgiftsådaneller delproducentorganisationenpliktiga betalahelai är att aven

avseddmânavgiftenmedlemmari den ärbetalas organisationens attsom av
idenuppkommit tillämpningenadministrationskosmadertäcka avgenomsom

ordningen4.13§avsedda

Licenser för import och export
får iregeringen,Fiskeriverketefter bemyndigande15§ Regeringeneller, av

vid im-sådana 1marknadsxeglerandesyfteföreskrivaatt somvarorsomanges
fårEES-lagenintebestämmelsernaiexporttillfälletinte omfattasellerport- av

exportlicens.tillstånd;impartlicenslandet särskilt ellerförasin i ellerut utanur

Fiskeriverket.16§ Ansökningar licensprövasom av
I pkt MOFJfr 9 4m3 Norm bedömningen 2kf319082för enlart3 7MOFJfrut

7 SMOFJfr pktut



MRLInförselavgift och utförselavgift

lryärselavgiji

17 får§ Regeringen Fiskeriverket iefter regeringen.eller. bemyndigandeav
marknadsreglerande sådana lsyfteföreskriva fördetatt somvaror angessom
vid importillfállet EES-lagen,och försininteomfattas bestämmelsernai somav
ilandet importñsk skallbetalasinjörselavgrft.

18 Införselavgift§ samråd Generaltullsty-skall, inteFiskeriverketefter medom
relsenföreskriver tull.Tullverket ordning gällerförbetalastill i denannat, som
Även i övrigt gäller sådant föreskriveti fall i tillämpligadelarvad är omsom
tull. Avgiftsmedlenskall inlevererastill Fiskeriverketi ordningregeringenden
bestämmer.

Uqärselavgij

19§ Regeringen fåreller, efter regeringen,Fiskeriverket fö-bemyndigandeav
reskriva för sådanadet vid exoprttillfalletinte1 ochatt varorsomanges som
omfattas exportñskbestämmelsernai EES-lagen. förs landetoch utav som ur
skall raförselavgiji.betalas

Föreliggeravgiftsskyldighetfår, Fiskeriverketinte utförselmedgerannat,om
skeendast bevis avgiften erlagtsföretesför tullmyndigheten.harattom

Fiskeriverketfår villkor för medgivandeenligtandrastycketföreskrivasom
säkerhetskall forställas avgiftsbeloppet.att

Ganensanvnabestämmelser

21§ Avgift i beräknasefterden värdedennalag procentsomavses av varans
eller det beloppför kvantitet eller,efterregeringensbemyndi-regeringensom

Fiskeriverketgande. bestämmer.

21§ Regeringen fåreller,efter bemyndigande.Fiskeriverket medgeregeringens
befrielsefrånavgift återbetalningeller avgift.av

22§ Avgiftsmedel åtgårinte till uppbördellerkontroll användstill andrasom
åtgärderpåfisketsområdeenligt föreskrifter regeringeneller,efterregering-som

bemyndigande.Fiskeriverketmeddelar.ens

m.m.1Tillsyn och kontroll
23§ Fiskeriverket tillsyn efterlevnaden dennalagochmedstödutövar över av

lagenmeddeladeföreskrifter. Fiskeriverketkontrollerar uppgifterävenattav
samlatsin med lagen Fiskeriverketfår överlåtastöd riktigaärsom av annan

tillsynen.utövaatt

24§ För tillsynenharFiskeriverket få till områden.tillträde lokalerochrättatt
andra och där undersökningar Fiskeriverketoch hargörautrymmen ta prover.

Jfr 4pkt1MOF 099288 påjadbruketsochlagen uppgiftsskyldighetatt omområde



tillsynenförhandlingar behövsupplysningarochfåbegäran derätt somatt
och kontrollen.

vid tillsynen.behövshjälpdenlämnaPolismyndighetenskall begäran som

ifisskyldighelU mmppg
levererarellerbefattning mednäringsidkare25§ En varorsomsomtarsom

skyldig lämnai §1 ärsådana attframställningvidanvänds avsessomvarorav bestämmerregeringenmyndighettill densinverksamhetuppgift somom
uppgifter25§omfattarenligt26§ Skyldigheten om

ochkvantitetursprungsland,avsändningsland,marknadsregleradevarorsvärdez,
organisatons-ellerdrivs.rörelsevilkenbenämningunderden person-en

ochadress,nummer
fiskelag,frågaeller, iochadressñskares namn.ompersonnummernamn,

ñskelaget,företräda samtför den harochadress utsettsattsompersonnummer
igenkänningssignal,distriktsbeteckningochfartygets

ochsorteringaruppdelningmedförsåldakvantitetereller aner,4. inköpta
klassificeringar,

klassificering,sorteringochfångstförsäljningsprisföreller arLinköps- per
fångster,försåldaellerinköptaföravlämningsplatsellermottagnings-

försäljning.ellerför köpdatum

uppgifternaAnvändningav
Fiskeri-får användaslagstöd dennasamlatsin medUppgifter27§ avavsom
ändamålstatistiskacentralbyrånförStatistiskaverksamhetochi dessverket av

register.för förandeoch av
medstatistikgäller.oñciellframställningförinsamladeuppgifterAnvänds av

statistioficielladen1992889lagenuppgiftsskyldigheten,förundantag om
ken.

myndighetInsamlande

bestämmer.regeringentill myndighetdenUppgifternaskalllämnas28§ som
får meddelanär-regeringenbestämmermyndighetRegeringenellerden som

förtidenochsättetuppgifter skalllämnasde samtföreskrifter omsomommare
uppgiftslämnandet

deföreläggan-meddelafårtilluppgiftskalllämnasmyndighet29§ Den somen
I beslutfullgöras.skalllagenenligtuppgiftsskyldighetenförbehövsden attsom

får vite.myndighetenföreläggande sättautom

Ansvarsbestämmelse
uppsåtellermedtvå dömsdeni högsteller fängelseTill böter av30§ som

oaktsamhet
bemyndigandei dennastödföreskrifter meddelatsmedbryter avmot som

lag,

21-25 PRF.§§aåPRLochJfr23
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inteefterföljtproducentorganisationsregler återtagavsättningoch där MRLom
sådanareglergjortstillämpligaför andra medlemmarenligt iän bestämmelserna
13

bryter bestämmelseni lO §mot
4. hindrarellerförsvårartillsynellerkontroll,

intefullgöruppgiftsskyldigbetenligtdennalagellerlämnaroriktiguppgift.
Till skallintedömas gärningen belagdmedstraff enligtbrotts-äransvar om

balkenellerlagen1960418 straffför varusmuggling.om
åtalAllmänt för brottenligt första 5 fårstycket väckasbaraefteranmälanav

denmyndighet uppgiftenharellerskullehalämnatstill.som
Den vitesföreläggandeöverträtt ellervitesförbud intedöms tillsom ansvaren-

ligt dennalagfor gärning omfattas föreläggandeellerförbudeLsom av

Övriga bestämmelser

31§ Beslut Fiskeriverketi fallsärskilt meddelat lagfårenligtdenna över-som
klagashoskammarrätten.

32§ Ytterligareföreskrifterfor tillämpningen sådanadennalag, före-samtav
skrifter marknadsregleringenpå fisketsområde grundade interna-ärom som
tionella överenskommelsereller rekommendationer, regeringenmeddelasav
eller,efterregeringensbemyndigande,Fiskeriverket.

Dennalagträderi kraft ljuli dåden 1993, lagen1974226 prisregleringom
Äldrefisketsområdeskallupphöra gälla. föreskriftergällerdockfortfa-att

rande frågai ärendenbänförligatill före Bestämmelsertiden den juli 1993.lom
röranderegleringsföreningenSvenskñsk. ekonomiskföreninggäller till dess
föreningenharavvecklats.
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Förordning
marknadsreglering på områdefisketsom

utfärdadden

Regeringenföreskriverföljande

Inledande bestämmelser
I1§ dennaförordningmeddelasföreskrifter marknadsregleringmedom avse-
pâsådanaende i §1 lagen1993000 marknadsregleringpåvarorsomanges om

fisketsområde.
Ytterligare bestämmelser import och finns i förordningenexportom

1984253 irnport-ochexportreglering i förordningenoch FIFS 19915om om
import-ochexportlicenserinomFiskeriverketsljcensomrâde.

2 § I dennaförordning medavses
EES-avtaletavtaletden2 maj 1992mellanEG och dessmedlemsstater

medlemsstaternai EFTA Europeiskasamt ekonomiskaSamarbetsområdenom
EES-länder.deländer omfattas EES-avtalet,som av
EES-lagenlagen1993000 Europeisktekonomisktsamarbets-ettom

områdeEES.
4. nrarbzadsregleringslagenlagen1993000 marknadsreglering ñs-om

ketsområde.
marbzadsreglerade sådana i l § marknadsregler-varor varorsomanges

ingslagen.
avsättningl efterförstautbudellerförstaförsäljning ankomsttillvaromas

landet,
bearbetningsgrad tillstånddet vari fiskenutbjudcs; hel,rensad.utanex.

huvud.

Försäljningsbestärrmielser
3 Marknadsreglerade§ får endast uppfyllerdeavsättas bestämmelser-varor om

§i 4 ochi deytterligareföreskrifter handeln sådanamed med-na om varorsom
delas Fiskeriverket.av

4 Varor§ deslag i undertulltaxenurnmer03.02i 3kap.tulltaxela-av somavses
19871068 skall,eftervad föreskrivs Fiskeriverket,närmare säl-gen som av av

jarenföreförstaförsäljningåsättas beteckning utvisarvarukategøriefteren som
bearbetningsgradzfärskhet,storlekellervikt och

Bestämmelsenförstai stycketgällerintesmåmängderfisk kustñskaresomavkonsumenta.levererasdirekttill detaljhandlareeller
Definitionen6-7 demi i rf 10376lmotsvarar art7 Jfr 12i MOF 2och pktut l i rf l03fl6, rnarknadsnormerförut vissfärskelleromkyldfisk.3 Jrnn pm rf 10376



Produoentorgunisationer

Erkännande

5 §iproducentorganisationsådanFrågor erkännande5 § avsessomavom
Fiskeriverket.efteransökanmarknadsregleringslagenprövas av

meddelats.sedanerkännandebeakta.ochsärskiltprövningenVerketskallvid
marlmadsregleringslageni 6 §erkännandeförövervaka villkorenfortlöpande att

uppfyllda.förordningi 6 §denna ärochvillkoren

ställningpå dendominerandefår intaproducentorganisation inteEn6 § en
EES-avtaletl.omfattasmarknad avsom

undertulltax-fleraomfatta ellerskallverksamhetOrganisationens varoren
röktaundantag19871068 medtulltaxelagen03.01-03.07i pro-avenummer ñskefartygzlfr 10572 rfpkt1ombordröksdukter inte artsom

skallmarknadsregleringslagenenligt6 §4 bproduktionenårligaDenminsta
enligtföljande.landningarfiskeochutgörasav

i genomsnittundervaraktighetskallhaFângstresorLokaltkuxtjfiske. aven
Årligen färskfisk.000minstltvå skalllandasdagar. ton

År-2-9dagar.genomsnittivaraktighetFångstresorskallhaNärfske. aven
fisk.500 färsk2skalllandasminstligen ton

10-23i genomsnittvaraktighetskall haFângstresomaHägsjöfixke. aven
Årligen saltade10000ochfärska15000minst tonlandasskalldagar. ton varor

varor.
genomsnitt24 dagarivaraktighetskall haFångstresorFjärrjiske. aven

Årligen saltad000och10frusna15000landas tonskallellerdäröver. ton varor
fisk.

Årligen kräft-och250musslor,500minstskalllandas tonfiske.Annat ton
sötvattensñsk.250blötdjureller ton

näçfiskekusqiske,lokaltbedriverproducentorganisationensmedlemmarOm
infisloiingFiskeriverketkräva änfår störrestycketfiske enligttredjeelleranna

krävas.000 kandock10Störremängderangivna. änförstastycket tondeni

bildandeBidragfdr mm.
för bildandetbidragtillgång medellämnamånfårFiskeriverket i7 § avav

övergångstidunderlättadessasfor underochproduoentorganisationer att en
erkännandet.årenefterförstalängstför defår beviljasBidragverksamhet. tre

förbeviljas täckavillkorfår lån särskildaåren attförstafemUnderde om-
marknadena.frånför återtagkostnader varorav

ochproduktions-organisationensfrånutgångspunktmedBidragetberäknas
Fis-föreskrifter meddelasadministrationsomkostrtaderenligtdenärmare avsom

keriverket4.

medlemmarandrareglerpåpraducenzarganisatiøners änTillämpningav
beslutamarknadsregleringslageni 13§fâri fallFiskeriverket de8 § avsessom

produeentorgani-återtagavsättningochbeträffandereglerde somenatt avvaror

l MOFJr 5pkt2an.2
3 314082GMOFochrfnrJfrm

Jfrart6MOFochanlldnrl45283



sationantagitför sina medlemmarskallgälla föregna även producenter inte MRFsomärmedlemmar organisationen.av
Enproducentorganisationsátertagsprisfårdockgörasallmäntgällandeendastdettaöverensstämmerom meddet enligt bestämmelsernai 12 § officiellt fast-återtagspriseLlställda
Vid tillämpning föreskriftemai13§marknadsregleringslagenav skallenpro-ducentorganisation representativföranses produktionvara och avsättningi ettvisstkustområdeellerpå eller flera landningsställenett dådess ellerdessegenmedlemmarsavsättningöverstiger75 dei områdetprocent marknadenav av-sattamängdernaoch antaletfiskareombord de frskefartyg användssom avmedlemmarnai organisationenutgör 50över dettotalaprocent antaletfiskareavhemmahörandeär i områdetsom .

9 § Fiskeriverketfår i defall i 14§marknadsregleringslagensomavses medbe
aktande bestämmelsernai EES-lagenav ochi artikel20 EES-avtaletbeslutaattandraänmedlemar pliktigaär betalahelaatt eller del sådanavgift be-en av somtalas medlemmari organisationen.av

Marknadsstöd
10§ Inom för marknadsregleringenfårramen Fiskeriverket,i mån tillgångavpåmedel.för deslag ioch denomfattningvarorav i föreskriftersomanges sommeddelas verket.lärrmanrarknadsrtädav till produeentorganisation kom-sompensationför de interventionsåtgämer organisationengenomförtsom till förmånför de medlemari organisationen inte kunnatavsättasinasom produkterpå
marknaden . avsMarknadsstödkan utgåi form äverskortsbidrag.färädlingsbidrag,lag-ringsbidragochfast bidrag.

Marknadsstödfår lämnasendasttill sådanerkändproducentorganisationsomi 5 § marknadsregleringslagenavses och till sådana utanpersoner attsom, varamedlemmari producentorganisation, föreskrifterenligten i 9 §dennasomavsesförordning bundnaär producentorganisationensav regler.
11 § Fiskeriverketfår föreskriva villkor för erhållande marknadsstöd.om Så-avdantvillkor kan förpliktelse förakronologiskavara att noteringarochlagerräken-
skaper.,

Prisreglering

Orienteringsprisochårerragspris

12§ Fiskeriverketskall för varjesådantvaruslag i 8 § marknadsm-somavsesgleringslagenfastställaför helalandetgällandearienteringspriserochåtenags-priser.

l Jfr 12MOFm1 Jfr 2Id319032.n och 12MOFmJfr pkt 5MOF.n
Hurt 13-21MOPi Jfr 13.15MOFm
JfHrtSMOF



Producemørganisatiansuppgtfisskyldighet

13§ Producentorganisationemaskalltill Fiskeriverket fullgörafortlöpande den
uppgiftsskyldighet i 12§marknadsneglcringslagen.somanges

Licenser för ochimport export
14§ Fiskeriverketfår meddelaföreskrifter import-ochexportlicensenligtom
15och16§§marknadsregleringslagcn.Gentemotläs-länder får dockingaim-

ellerexportbegränsandeåtgärdervidtas.port-

Införselavgift och utförselavgift

Irtörselavgiftl

15§ Fiskeriverketfår besluta införselavgiftenligt17§marknadsreglerings-att
lagenskallbetalasvid till landet 03.01införsel undertulltaxenummer iavvaror
3 kap. tulltaxelagen får inte19871086. Avgift dock föreskrivasför införsel
frånEES-länder.

I fråga förmånsbehandlingochvillkor för för skallbesäm-varasom ursprung
melsemai frihandclsförordningen19771194 tillämpas.

16§ Varor förts frånhar tillinomlandet frihamnskall. deortsom en en om
frånförs frihamnen sambandmedutförsel,förtullasellerbehandlas detutan

i7 § förstastycketl och2 tullagen19871065. Vidsätt förtullning-somanges
marknadsregleringslagen.skallbetalasinförselavgiftenligten

17 Införselavgift§ förs sådanaskall intebetalas in under omstän-varornaom
digheter för importlicenspliktig medför till införsel licensrätt utansom en vara

exportregleringa.enligt6 § förordningen1984253 import-ochom
Utförselavgifñ

18§ Fiskeriverketfår besluta utförselavgiftenligt19§marknadsreglerings-om
lagen.Avgift får EES-länder.dockinteföreslaivasför utförseltill

19§ Utförselavgiftskall inte förs sådanabetalas under omstän-utom varorna
digheter för exportlicenspliktig medför till utförselrätt licensutansom en vara
enligt9 § förordningen198453 import-ochexportreglering.om

avgåisRestitutianav

20§ Fiskeriverketfår vid utförsel återbetalning införselav-medgeavenvara av
gift. Medutförsel förstill frihamn.attvaran en

Jfr7§PRF
Jfrl0§PRF
Jfr1l§PRF
Jfr8§PRF
Jfr12-15§§PRF



Fiskeriverketfår i andrafalläven ändet i förstastycketmedgesomavsesåterbetalning ellerbefrielsefrån avgiftenligtmarknadregleringslagenav detomfinnssärskildaskäl.

21§ Ansökan återbetalning införselavgiftskallhakommit till Fiskeri-om av
verketinan frånutforseln.Fiskeriverketett kani särskildafall medgeattan-
sökningstidenförlängs.

Åtabetalning22§ införselavgiftvid utförselfår medgesför förtulladeav varor
förs i oförändrateller förändratutsom skick.Detsammagäller frågai utför-om

sel sådana tillav mängdochav beskaffenhetvaror förtulladesom motsvarar va-
ror.

Återbetalningmedgesinte tvåän harförflutit fråndetom mer att varornatill förtullningtill dess förutsättningarnaangavs återbetalningatt för inträdde.
Frskerivaketfåri särskildafall medgeförlängning tidsfristen.av
23§ Vid utförsel för vilka söksbidrageller återbetalningav begärsvaror avellerbefrielsefrånavgiftskallanspråkenanmälastill tullmyndigheteni denord-
ningGeneraltullstyrelseneftersamråd Fiskeriverketmed bestämmer.

24§ Föreskrifter kontrollvid utförsel sådanaom i 24 §ochav varorsomavses
för vilka utförselavgiftskallav varor betalasmeddelas Generaltullstyrelsenav

eftersamråd Fiskeriverket.med

Tillsyn och kontroll m.m.
Uppgifrsskyldighet

25§ Närmarknadsreglerade anmälstill förtullningskalldentullskyldige,varor
enligt föreskrifter meddelas Fiskeriverket,som lämnaskriftligauppgiftertillav
tullmyndigheten avsändningslandom varornas ochursprungsland,kvantitetoch

företevärde handlingarsamt for styrkauppgiftemasriktighet.att
26§ Fiskerivaketfårbegränsauppgiftsskyldighetenenligt25 och26 mark-
nadsregleringslageneller bestämma ytterligareuppgifteratt behövsförsom
marknadsregleringenskalllämnas.

27 Uppgifterlämnas§ påblankett faställs Fiskeriverket ioch den0rd-som av
ning verketbestämmer.som

28§ Ytterligareföreskrifter tillsyn ochkontrollenligtmarknadsreglerings-om
lagenmeddelas Fiskeriverket.av

Övriga bestämmelser
29§ Beslut Fiskeriverketi särskiltfall meddelatsom enligtdennaförordning,
ellerenligtföreskrifter harmeddelatsmedstöd förordnin fårsom överkla-avhoskammarrätten.Verketsbeslutigas ärende erkännande producentorga-om avnisationöverklagasdockhosregeringen.



30§ Ytterligareföreskrifter verkställigheten hestämmelsemai marknads-om av
regleringslagen ioch dennaförordning, sådanaföreskrifter marknadsre-samt om
gleringen på fiskets område grundade påär internationellasom
överenskommelserellerrekommendationer,meddelas Fkkeriverket.av

Hskeriverketskall föreskrifternär beslutassärskiltbeaktavad följersom avbestämmelsemai EES-lagenochi artikel20i EES-avtalet.

31§ Vid meddelande föreskrifterenligtdennaförordning Fiskeriverketskallav
vid behovsamrådamedGeneraltullstyrelsenochStatistiskacentralbyrån.

Dennaförordningträderi kraft denl juli 1993.dåförordningen prisre-om
gleringpå Äldrefisketsområdeskallupphöra gälla föreskriftergällerdockatt
fortfarande frågai ärendenhänförligatill tidenföredenl juli 1993.Bestäm-om
melsernaröranderegleringsföreningenSvenskfisk. ekonomiskföreninggäller
till dessföreningenharavvecklats.



Statens offentliga utredningar 1992

Kronologisk förteckning

1.Frihet kompetens.Grundutbildningens37.Psykiatrinochdessansvar patienter levnadsförhållanden,- - -villkor i högskolan.U. vårdensinnehållochutveckling.
2,Reglerför risker.Ettseminarium varför 38.Friståendeskolor.Bidragochelevavgiñer.U.om

tillåter föroreningarinne M.än 39.Begreppetmer ute. arbetsskada.
Psykisktstördassituationi kommunerna 40.Risk-ochskadehanteringi statligverksamhet.Fi.

probleminventeringsocialtjänstens 4 .Angående-en vattenskotrar.M.ur
perspektivS. 42.Kretslopp Basenförhållbarstadsutveckling.M.-4.Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv. 43.Ecocycles-ctt TheBasisof SustainableUrban-5.Koncessionför försäkr gssammanslutningar.Fi. Development.M.

6.Ny mervårdesskattelag. för44.Resurser högskolansgrundutbildning.U.
Motiv.Del 45.Miljöfarligtavfall ochriktlinjer.M.- ansvar-Författningstextochbilagor.Del Fi. 46.Livskvalitetförpsykisktlångtidssjukaforskning- -Kompetensutveckling nationellstrategi.A. kringservice,stödochvård.en-8.Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi. 47. Avregleradbostadsmarknad,Delll. Fi.m.m.-Ekonomioch i kyrkan.C.rått Effektivare48. statistikstyming statligaDen-l0.Ett bolagför rundradiosändningar.nytt Ku. statistikensfinansieringochsamordning.Fi.

llfastighetsskatt.Fi. 49.EES-au|,aSSl1lngmarknadsföringslagstiftningen.avl2.Konstnärlighögskoleutbildning.U. C.
I3.Bundnaaktier.Ju. 50.Avgifterochhögkostnadsskyddinomäldre-och
14.Mindrekadmiumi handelsgödsel.Jo. handikappomsorgen.S
15.Ledningoch .Översynledarskapi högskolan några 5l sjöpolisen.Ju.av-perspektivochmöjligheter.U. 52.Ettsamhälleföralla.
16.Kroppenefterdöden.S. Skatt53. pådieselolja.Fi.
l7.Densistaundersökningenobduktioneni 54.Merförmindre styrfonnerett förbarn-ochnya- -psykologisktperspektiv. ungdomspolitiken.C.
l8.Tvångsvårdi socialtjänsten ochinnehåll. Rådför forskning55. ochansvar transporterom-19.Långtidsutredningen1992.Fi. kommunikation.K.
20.Statenshundskola.Ombildningfrånmyndighettill Rådför forskning ochtransporteromaktiebolag.S. kommunikation.Bilagor.K.
lLBostadsstödtill pensionärer. 56.Fårjorochfarleder.K.
22.EES-anpassningkreditupplysningslagen.Ju. 57.Beskattning vissanaturaförmåner Fi.av av m.m.23.KontrolIfrågori tulldatoriseringen Fi. 58.Miljöskulden.En hurmiljöskuldenm.m. rapportom24.Avregleradbostadsmarknad.Fi. utvecklas ingenting M.gör.om25.Utvärdering försöksverksamhetenmed3-årig 59.Läraruppdraget.av U.

yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.U. 60.Enklarereglerför statsanställda.Fi.
26.Rättentill folkpension kvaliñkationsregleri 6l.Ett reformeratåklagarväsende.Del. och Ju.A B.-internationellaförhållanden. Forskning62. ochutvecklingförtotalförsvaretförslag-27.Årsarbetstid.A. till åtgärder.Fö.
28.Kartlåggning kasinospel enligtinternationella63.Regionalaroller perspektivstudie.C.av en- -regler.Fi. 64.Utsikt framtidensregioner sjudebattinlägg.C.mot -29.Smittskyddsinstitutet organisationför Sveriges65.Kartboken.C.ny-nationellasmittskyddsfunktioner. 66.Västsverigeregioni utveckling.C.-30.KreditförsäkringNågraaktuellaproblem.Fi. 67.Fortsattreformering företagsbeskattningen.Delav-3l.Lagstiñning satellitsändningar Fi.om av

TV-programKu. 68.Långsiktigmiljöforskning.M,
32.NyaInlandsbanan.K. 69.Meningsfullvistelse asylförläggning.Ku.
33.Kasinospelsverksamhetfolkrörelsernasi tjänst C. 70.Telelag.K.
34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M. 7l.Bostadsfönnedlingi former.Fi.nya35.Kart-ochmätningsutbildningari skolfonner.M. 72.Detkommunalamedlemskapet.C.nya
36.Radiooch iTV Ku.ett.
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Fö.vårdför Försvarsmakten.och stödtillservice,stöd AdministrativtvalfrihetVälfärdoch 105.73. - Civilbefälhavamz.Fö.störda.S. 106.psykiskt
mätteknikinomSP onbyggnad.Ku.vidProvningoch Kulturstödprivat l07.74.Prova - Ekonomi.Teknik Ju.Organisationeuropaperspektiv.N. VAL,och i 108.SMP

andraochkrig.Fi. arendejordbruketochi iunderkriser InvesteringarEkonomiskpolitik 109.75.
Huvudbetän- fågor.2000-talet. arrenderättsliga Ju.införSkogspolitiken76.

lnformationsTeknologinBilagor2000-talet. ochlenSkogspolitikeninför lnfonnationkande. ll0. nya
Ju.frågorprocessrättsliga2000-talet.Bilagorll. Jo.inför straff-ochSkogspolitiken m.m.- sktgsvårdsorganisationen.Jo.socialförsäkringen framtidastördaiPsykiskt ett lll. Den77. - kanslihuset.Administrationenikunskapsunderlag.S. 112.

Fi.Bilaga.insolvens-internationella administraionenvissa KlaraUtredningen78. om -företagsekonstruktion.Ju.frågor. H3.LagJu. om Överenskommelseorganisation. Malmöregionenstrafiksystem.lokalerochfastigheter ll4.Statens ny-. infrastruktur.K.traikensåtgärderiFi. om SvenskABavvecklingkriminalpolitiskforskning.Ju. Kontrolli konkurensKriminologiskoch ll5. av-. kontrollbesiktning.K.moiopolpåbättre.dubbelt Ju. Bilprovnings.Trafikpolisen änmer
arbetskraft.A.uthyrningochutmaning. förmedlingJu. PrivatGenteknik ll6. aven-. studielågprisbutiken.EnIChochEG.Aktiebolagslagen Ju. Konsumenterna av117.. dagligvaruhandeln.Jo.brott.Ju. ikränkningErsättningför ändradeköpvanogenom. läkare.privatpraktiserandeförsvarsfastigheter.Fö. vårthosArvodenforFörvaltning ll8.av. utvecklings-ochträdgårdsnäringnulägeU.betygssystem. SvenskEtt ll9.nytt -. Åtgärder ochSverigesjordbrukförberedaför möjligheter.Jo.att. förslag arvsfoiden.livsmedelsindustriför EG Allmännavegeta- 120.om- ochdenekolo mervärdeslattefrågor.Fi.livsmedelsexportenbiliesektorn, Vissal2l.

tillövergångochstudiestödproduktionen.Jo. bakgrundgiska Social122.
ochorganisationbehov,verksamhet studier.U.Veterinär högre-. vägAMU-Gruppenmöjligheter mofinansiering.Jo. hav123.Ett av -billigare.rättvisare S. utbillningsmarknad.A.enklareBostadsbidrag 2000-talets---. Översyn svenskedetonprövning.framtiden.för Jo. BiståndunderBiobränslen l24. av. UD.medMoçambique.Bilagedel.Jo.för framtiden.Biobrånslen utvecklingssamabetet. ochjordbrukÅtgärder förberedaSverigesPliktleverans.U. för125. att. animalie-förslagför EGskolai världen.U. livsmedelsindusniSvensk om-. bildning.för U.Skola sektom.lo.. projektkapital EnvironmentalDebt.för M.svenskamarknaden SwedishDen 126.. Fi.verksamhet.framtidaroll.N. ochnuvarandeoch uppgñerBoverketl27.statens -- arbetslivet. uppaagsverksamhet.C.diskrimineringiFörbud etnisk Kommunal128.mot. S.handikapp.sjukdomochvilMerkostnaderKu. 129.

lotterierocli samhälls- folkrörelsemasHushållssparandetför lite ellertörsiinna97.Sparar Vinna130. -Fi. framtidenC.ekonomin. speli
kartläggning Sjöfylleri.socialbidrag Ju.Rattfyllerioch98.Kommunernas Grovtl3l.aven- mål-totalförsvaretkostnader S. för ettFrivilligverksanhetl32.m.m.normer, -

trädgårds-jordbruketochRådgivningeninom resultatperspzktiv.Fö.och99.
Ku.flyktingar.ochisylsökandenäringen. MottagandetJo. 133. av

C.företag.Fi. kommunalaarbetsgivarorganisationema.och Handlingsoffentlghethos100.Staten 134.
handräckningskostnadersjukvård.Försvarsmaktenshälso-och Fö. ochMiljöskadeförsälringl0l. 135.

förvaltningskostnaderMyndigheternas102. M.
utvecklingsmöjligheter.löneförändringar.Fi.pris-ochbudgetering ochSvensktfiske iuläge136.av- -103.FHU92.A. Jo.

handlingsplanuppgiñefterRio svensk104.Vår -inför2000-talet.M.



Statens offentliga utredningar 1992

Systematisk förteckning

Utrikesdepartementet vårdensinnehållochutveckling.[37]
Begreppetarbetsskada.[39]ÖversynBiståndunderomprövning. detsvenskaav Livskvalitetför psykisktlångtidssjukautvecklingssamarbetetmedMoçambique.[124] forskningkringservice,stödochvård.[46]-Avgifterochhögkostnadsskyddinomäldre-ochJustitiedepartementet
handikappomsorgen.[50]Bundnaaktier.[13] samhälleforEtt alla.[52]EES-anpassningkreditupplysningslagen.[22]av Välfärdochvalfrihet service,stodochvårdförÖversyn -sjöpolisen.[51]av psykisktstörda.[73]reformeratEtt åklagarväsende.Del och [61]A B. Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ettUtredningen -vissainternationellainsolvens-om underlag.[77]frågor.[78] Bostadsbidragenklare rättvisare billigare.[89]-Kriminologisk - -ochkriminalpolitiskforskning.[80] Kommune socialbidrag kartläggningen avnas -Trafikpolisen dubbeltbättre.[81]änmer kostnader [98]normer, m.m.Genteknik utmaning.[82]en- förArvoden vårdhosprivatpraktiserandeläkare.18]AktiebolagslagenochEG.[83] Allmännaarvsfonden.[120]Ersättningför kränkning brott.[84]genom Merkostnadervid sjukdomochhandikapp.[129]VAL, OrganisationTeknikEkonomi.[108]

Investeringari arrendejordbmketochandraarrende- Kommunikationsdepartementeträttsligafrågor.[109]
Inlandsbanan.Nya [32]informationoch den lnfonnationsTeknologinnya 4 Rådför forskning ochkommunikation.transporteromstraff-ochprocessrättsligafrågor [110]m.m. Rådfor forskning ochkommunikation.transporteromLag företagsrekonstruktion.[113]om Bilagor.[55]GrovtRattfylleriochSjöfylleri.[131] Färjorochfarleder.[56]

Telelag.[70]Försvarsdepartementet
ÖverenskommelseMalmöregionenstrafiksystem.Forskningochutvecklingför totalförsvaretforslag-- trafikensåtgärderi infrastruktur. 14]omtill åtgärder.[62] Kontrolli konkurrensavveckling SvenskABav-Förvaltning försvarsfastigheter.[85]av Bilprovningsmonopol kontrollbesiktning.[115]hålso-Försvarsmaktens ochsjukvård.[101]

Administrativtstödtill Försvarsmakten.[105] FinansdepartementetCivilbefälhavama.[106]
Koncessionför försäkringssammanslutningar.[5]Frivillig förverksamhet totalförsvaret mål-ett- Ny mervärdesskattelag.ochresultatperspektiv.[132]

Motiv.Del
Författningstextochbilagor.Socialdepartementet Del [6]-Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.situation -Psykisktstördas i kommunerna Fastighetsskatt.[11]probleminventeringsocialtjänstensperspektiv.[3]-en ur Långtidsutredningen1992.[19]Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.[4]ett- Kontrollfrågori tulldatoriseringen [23]m.m.Kroppeneñerdöden.[16] Avregleradbostadsmarknad.[24]Densistaundersökningenobduktioneni ett- Kartläggning kasinospelenligtinternationellaav -psykologisktperspektiv.[17] [28]regler.Tvångsvårdi socialtjänsten ochinnehåll.[18]ansvar-- KreditRSrsäkringNågraaktuellaproblem.[30]-Statenshundskola.Ombildningfrånmyndighettill Risk-ochskadehanteringi statligverksamhet.[40]aktiebolag.[20] Avregleradbostadsmarknad,Del [47]ll.Bostadsstödtill pensionärer.[21] Effektivarestatistikstyming statligaDen statistikens-Rättentill folkpension kvalifikationsregleri- finansieringochsamordning.[48]internationellaförhållanden.[26] Skatt dieselolja.[53]Smittskyddsinstitutet organisationför Sverigesny- Beskattning vissanaturafönnåner [57]av m.m.nationellasmittskyddsfunktioner.[29] Enklarereglerfor statsanställda.[60]Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden,e
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förteckningSystematisk
företagsbeskattningen.DelrefonneringFortsatt trädgårdsnäringnulägeochutvecklingsSvenskav -[67] möjligheter.[119].
former.[71] ÅtgärderBostadsfönnedlingi ochför förberedaSverigesjordbruknya att

i krig.[75]Ekonomiskpolitikunderkriseroch for förslag animalielivsmedelsindustri EG om-[79]lokaler organisation.fastigheterochStatens [125]sektorn.ny-Hushållssparandetsamhälls-for lite iSparar [136utvecklingsmöjligheter.Svensktfiske nulägeoch
ekonomin.[97]

Arbetsmarknadsdepartementet[100]ocharbetsgivarorganisationema.Staten
förvaltningskostnaderMyndigheternas [7]Kompetensutveckling nationellstrategi.enlöneforändringar.[102]budgetering pris-och Årsarbetstid.av [27]-Administrationeni kanslihuset. [103]FHU92

Bilaga.[112]Klaraadministrationen arbetskraft. lo]FörmedlingochuthyrningPrivat- avVissamervärdeskattefrågor.[121] möjligheter AMU-GruppenEtthav vägmotav vverksamhet.[127]Boverket uppgifteroch utbildningsmarknad.[123]2000-talets-
Utbildningsdepartementet Kultu rdepartementet

GrundutbildningensFrihet kompetens. for rundradiosändningar.[10]ansvar bolagEttnytt- - [31]villkor Lagstiftning satellitsändningarTV-program.avom[l]i högskolan. Radiooch i [36]TV ett.
högskoleutbildning.[12]Konstnärlig Meningsfullvistelsepåasylforläggning.[69]

någraperspektivochledarskapi högskolanLedning [96]diskrimineringi arbetslivet.Förbud etniskmot-
ochmöjligheter.[15] vidombyggnad.[107]Kulturstöd

3-ârigUtvärdering försöksverksamhetenmed [133]asylsökande flyktingar.av Mottagandet ochavgymnasieskolan.[25]yrkesinriktadutbildningi
elevavgifter.[38] NäringsdepartementetFristående Bidragochskolor.

grundutbildning.[44]för högskolansResurser ochmätteknik SPprivat Provningoch inomProva vLäraruppdraget.[59] europaperspektiv.[74]iSMP[86]betygssystem.Ettnytt for projektkapitalsvenskamarknadenDen statens-[92]Pliktleverans. framtidaroll. [95]nuvarandeoch
[93]Svenskskolai världen.

Skolaför bildning.[94] Civildepartementet
övergångtillstudiestödochSocialbakgrund- [9]Ekonomioch i kyrkan.rätthögrestudier.[122] folkrörelsernastjänst [33Kasinospelsverksamheti

marknadsföringslagstiñningen.[49]EES-anpassningavJordbruksdepartementet styrformerfor bam-ochformindreMer inya-i handelsgödsel.[14]Mindrekadmium ungdomspolitiken.[54]
[76]Huvudbetänkande.SkogspolitikeninförZOOO-talet. perspektivstudie.[63]Regionalaroller enBilagor [76]SkogspolitikeninforZOOO-talet. [64]regioner sjudebattinlägg.framtidensUtsiktmot -inför Bilagorll. [76]Skogspolitiken 2000-talet. Kanboken.[65] ]Åtgärder jordbrukochför förberedaSverigesatt utveckling.[66]Västsverigeregioni-vegetabilie-för förslaglivsmedelsindustri EG lom medlemskapet.[72]kommunalaDet-- ochdenekologiskasektorn.livsmedelsexporten uppdragsverksamhet.[128]Kommunal

[87]produktionen. ochfolkrörelsernaslotterierVinnaellerförsvinna
organisationochverksamhetbehov.Veterinär [130]speli framtiden.-finansiering.[88] [134]Handlingsoffentlighethoskommunalaföretag.

[90]Biobränslenfor framtiden.
[91]för framtiden.Bilagedel.Biobränslen

ochRådgivningeninomjordbruket
trädgårdsnäringen.[99]

ll]framtidaskogsvârdsorganisationen.Den
studieIågprisbutiken.EnKonsumenternaoch av
[117]dagligvaruhandeln,ändradeköpvanori
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Miljö- och naturresursdepartementet
Reglerför risker.Enseminarium varför tillåterom

föroreningarinne [2]änute.mer
Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.[34]
Kan-ochmätningsutbildningari skolformer.[35]nya
Angåendevattenskotrar.
Kretslopp Basenförhållbarstadsutveckling.[42]-Ecocycles BasisofThe SustainableUrbanDevelop--[43]ment.
Miljöfarligtavfall ochriktlinjer,[45]ansvar-Miljöskulden.En hurmiljöskuldenutveck-rapportom
las vi ingenting [58]gör.om
Långsiktigmiljöforskning.[68]
VåruppgifteñerRio införsvenskhandlingsplanw2000-talet.[104]
SwedishEnvironmentalDebt.[126]
Miljöskadeförsäkringochhandräckningskostnader.
[135]
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