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DEL I

Del innehåller sammanfattning i kapitel beskriver1 utred-ett en som
ningens slutsatser bakgrund uppdraget och nuvarande förhål-mot av
landen och kapitel omfattar beskrivning uppdraget ochsom en av
utredningens genomförande.
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l Sammanfattning

1.1 Utredningens uppgift

Utredningens uppgift har varit bakgrund EU-medlemskapetatt mot av
dels fiskeriadministrationen, särskiltgöra avseende Fis-översynen av
keriverket, dels föreslå åtgärder för effektiviserad forsknings- ochen
utvecklingsverksamhet på fiskets område.

fiskeriadministrationenI har ingått bedömaöversynen vilkaattav
ytterligare anpassningar behövs i den svenska administrationen försom

effektivisera arbetet med den fiskeripolitiken.att gemensamma
Utredningen har i utgått från gällande politisk inriktning.översynen

Beslut statsmakterna politisk inriktning förutsätter givet-av om annan
vis andra administrativa och organisation.system en annan

Utredningen har granskat och stöden till undersöknings- ochprövat
U-verksamhetF0 inom området Fiskeriverkets verksamhet isamt egen

Ävendessa avseenden. omfattningen FoU-verksamheten har kart-av
lagts och prövats.

Analysen har omfattat jämförelser avseende administration ochäven
forskningsorganisation i några andra EU-länder, främst Storbritannien
och Danmark.

Utgångspunkter1

Genom EES-avtalet påbörjade Sverige anpassning till denen gemen-
fiskeripolitiken främst rörde handels- och statsstödsfrågor.samma som

Vid förhandlingarna medlemskap deklarerade Sverige måletattom var
det svenska fisket redan från början fullt skulle integreras i denatt ut

fiskeripolitiken. Regeringen har i olika sammanhanggemensamma
deklarerat sin avsikt fortlöpande värdera möjligheterna till bespa-att
ringar i utgifter för administration och förvaltning med hänsynstatens
till medlemskapet i europeiska unionen.
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Regeringen har uttalat den svenska förvaltningsmodel-ävenatt om
len ändamålsenlig och i flera avseenden till fördel för statsförvalt-är
ningens arbete i kommer statsförvaltningens organisation ochEU, ar-

de den fortlöpandebetsformer behöva till kravatt ut-anpassas som
anpassningar skall ledavecklingen EU-samarbetet medför. Sådanaav

till effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.
fiskeripolitikensUtredaren har tolkat detta så denatt gemensamma

krav ställsadministration och organisation i Sverige skall demöta som
genomföra fis-kostnaderna förinom och effektiviserasEU utan att att

keripolitiken blir högre idag.än
betydande fiske vid kusterna, i insjöar ochSveriges finnsI vat-ett

fiskeripolitiken.regleras den Förtendrag inte gemensammagenomsom
för administ-nationell fiskeripolitik och organisationdetta krävs enen

jordbrukl997/98z2, hållbart fiske ochration. I ävenpoängterasprop.
påverkarsektorer, vilketstarkare miljöarbete inom dessabehovet ettav

behovet administration.av
för ochdirektiven, budgetpropositionen 1998Utredaren tolkar prop.

fiskeripolitiken, inomfullfölja den svenska1997/98:2 så, det föratt att
administrationorganisation ochsåväl nationellt, behövsEU ensom

fiske-såväl dengenomföra intentionerna inomkan gemensammasom
nationella fiskeripolitiken.ripolitiken inom densom

Även litet politi-andra avseendenfisket i ekonomiska och är ettom
betydande politiskområde i medSverige, det EUkområde i är ett stort

fiskeripolitiken och Sve-sprängkraft. Besluten inom den gemensamma
speciellagrund sinpolitikområde har påagerande inom dettariges av

betydelse förgemenskapspolitikutveckladkaraktär fullt även storav
för vårt totalamedlemsland sin helhet ochaktivt iSveriges roll som

inflytande i EU-samarbetet.

delarFiskeriadministrationens1.3

fiskeripolitiken och den1.3.1 Den gemensamma
förvaltningsmodellensvenska

Fisheries Policy, CFPfiskeripolitiken CommonDen ärgemensamma
likhet med dengemenskapspolitik.fullt utvecklad I gemensammaen

fiskeripolitikenjordbrukspolitiken innebär den samt-attgemensamma
bestämmelser.omfattas Denliga medlemsländer gemen-av samma

direktpolitik regler bliröverstatligñskeripolitiken är varsensamma
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medlemsland. fiskeripolitikenbindande för varje Den gemensamma
till konsumenten. inne-reglerar alla aspekter på fisket från havet Detta

och fåtaltillsammans med jordbrukspolitikenbär fiskeripolitiken, ettatt
samarbetet.särställning i det europeiskaområden, intarandra en

påverkar direktfiskeripolitikenBesluten inom den gemensamma
följande:bland annat

i havenbiologiska mångfaldenfiskresursen och den0
vilken Sverige medfinansierarbudget,EU:s0

förutsättningarfiskenäringens ekonomiskasvenskaden0
regionalpolitiken.0

vilketför fritidsfisketförutsättningarnapåverkas ärIndirekt även en
angelägenhet.nationell

fiskeri-och denpolitiskt beslutInträdet i EU ett gemensammavar
ifiskeripolitikenbeslut.följde med detta Denpolitiken gemensamma

genomföraförstatliga ingripandenförutsätternuvarande utformning att
ochmyndighetervissa statligaocksåförutsätterpolitiken. Den att organ
och kon-administrationutförai syfteeller organiserasskall finnas att
tilluppgifter ICESvissavarje land lämnatrolluppgifter. Vidare skall

området.utvecklingsarbete påochbedriva forskningsamt
fiskeripolitikendendeltagit inomSverige har endast gemensamma

förbefinner sigstatsförvaltningensvenska närva-och denunder årtre
ochorganisationmed syfteutvecklingsfasirande att ar-anpassaen

inne-EU-medlemskapetoch möjlighetertill de kravbetsmetoder som
förvaltningsmo-svenskadengranskatutredningar harFlerabär. om

Samtligaarbetsformer.tilli förhållande EU:sändamålsenligdellen är
förutsättningarflera modellens ärfunnitutredare har att snarare enav

förbudgetpropositionen 1997nackdel i EU-arbetet. Ifördel än en
arbetsfor-ochorganisationstatsförvaltningensframhöll regeringen att

EU-till de kravfortsättningen kan behövaiäven somanpassasmer
ställer.i framtidenarbetet

förvaltningspolitiska kommis-denframhållits blandSom annatav
sammanvävd in-resultatinombesluten EUsionen är ett processenav

och kom-regeringarorganisationer,företag,vilken myndigheter,om
traditionellabibehållande sinmedSverige,verkar.missionen För att av

med for-nödvändigtdetskall framgångförvaltningsstruktur, nå tätaär
myndighe-och dessmellan regeringeninformella kontakterochmella

smidigtdetta skekanutvecklat ministerstyreländer medIter. genom
ad-befálsrätt förutnyttja sinhelst kanministern att styranäratt som

Sverige.möjligt iinteministrationen. Detta är
skallmyndigheternaframgårverksförordningen 1995:1322Av att

medverka i EU-arbetet.
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Fiskeriverket och andra myndigheter skall således självständigt, in-
givna inrikta och organisera sitt arbete så regeringen fårattom ramar,

det stöd nödvändigt för framgångsrikt agerandeär i EU-ettsom
sammanhang.

förutsättning förEn detta samspel skall fungera inom föratt ramen
svensk förvaltningsmodell de politiska målsättningarna tydliga.är att är
Utifrån regeringen formulerad och riksdagen fastställd politisken av av
inriktning skall sedan myndigheten, i detta fall Fiskeriverket, självstän-
digt utforma och bedriva sin verksamhet.

förutsättningEn regeringen på aktivt si-är sättatt ett styrannan mer
myndigheter det gäller EU-frågor. Regleringsbrev, instruktionnärna

och formella regeringsuppdrag i allmänhet alltför trubbiga styrin-är
stället krävs dialog mellan departementetsI politiska led-strument. en

ning och verksledningen strategiska frågor och verksamhetens in-om
riktning. underlätta sådant arbetssätt förslår utredningenFör att ett att
Fiskeriverket organiseras enrådighetsverk.ettsom

Strukturen, med regeringens kollektiva och självständigaansvar
myndigheter, kan jämföras med organisation. RegeringskanslietEU:s
arbetar huvudsakligen europeiska rådet och myndigheternamot mot
kommissionen. förfinns dock inte någon absolutDet norm vem som
skall föra Sveriges talan olika sammanhang. Allai representerarsom
Sverige i EU-sammanhang skall ha mandat eller instruktionett atten
utgå från. gäller både politiska företrädare och tjänstemän och detDet

villkor kan regeringsformen, vilket innebärhärledasär ett attsom ur
det i princip inte skillnad Sverige i arbetsgruppnågonär t.ex.om en
företräds tjänsteman från departement eller myndighet. Bådaav en
skall utifrån sin instruktion. fäller avgörandet delta-Detagera som om
gande andra faktorer lämplighet, tillgänglig kapacitet,personligär som
arbetsbelastning förhandlingar och beslut där det krävs vidareIm.m.

med godöverväganden expertkunskaper, kan allmän-än rena personer
bildning föraoch breda politiska kunskaper och omdöme Sve-attutses
riges regeringskansli-talan. Sådana tjänstemän står finna såväl inomatt

fallinom myndigheterna. samtliga krävs dock instruktionerIet som
möjliggör aktiv förhandlingsinsats utförlig återrapporteringsamtsom

till både myndighet.regeringskansli och
Fiskeriverket och dess tjänstemän har hittills i utsträckningstor an-

litats i rådsarbetet. finns hindrar i frarnti-inget så skerDet ävenattsom
den. Utredningen regeringen den önskar, med iaktta-såattanser om
gande övergripande policy, tydliga instruktioner och ovillkorlig åter-av
rapporteringsskyldighet, kan överlåta på Fiskeri-ännu störreett ansvar
verket, generellt uppdrag förhandla Sverigeså Ettvägnar.t.ex. ett att
sådant förfarande kan bidra till ytterligare fördjupa samarbetet mel-att
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lan regeringskansliet och dess myndigheter de grundläggandeutan att
principerna för den svenska förvaltningsstrukturen åsidosätts.

olika delarna den fiskeripolitiken följer olikaDe av gemensamma
tidscykler avseende förhandlingar och genomförande. Beroende av
ämnesområde överlämnar rådet i varierande grad till kommissionen och

genomföra fattade beslut. Sakområdenas speciellamedlemsländerna att
dels ansvarsfördelning mellankaraktär i detta avseende får effekter på

dels hur arbetet kan planeras.departement och myndighet, på Dessa
principerolika sakområden viktig faktorolikheter mellan närutgör en

och myndighet diskuteras.ansvarsfördelning mellan departementom

nationella fiskeriadministrationen1.3.2 Den

regelverk itillämpningen olika Sve-Geografiska avgränsningar styr av
rige.

territorium regleras inte denFritidsfisket inom Sveriges av gemen-
och förordningenfiskelagenfiskeripolitiken utan styrs omavsamma

och fiskerinäringen.fisket, vattenbruket
fiskeregelverk.områden täcks inte detta DetgeografiskaTvå ärav

i rennäringslagenreglerasodlingsgränsenpå vattenstatens somovan
Finlandfisket i gränsälvamarennäringsförordningen, ochoch mot som

Finland och Sverige.särskilt avtal mellanregleras i ett
och fiskelagenförordningartillämpningen EG:sdet gällerNär av

och Fiskeri-fiskeenhetJordbruksdepartementetsligger påansvaret
administrationen påutför vissa delarmedan länsstyrelsemaverket av

till läns-fördelatsFiskeriverket ellerdelegation från ansvaretattgenom
förordning.styrelser genom

Jordbruksde-odlingsgränsen detfisket iFör ärstatens vatten ovan
Jordbruksverket haroch utbildningsenhet samtpartementets somsame-

arbetet.länsstyrelser utförochansvaret tre som
Fiske-i första handfiskeripolitiken administrerasnationellaDen av

fiskeenhet, harJordbruksdepartementetsriverket och länsstyrelserna.
politi-inriktningenför bereda frågorövergripande attett avomansvar

föreskriftsrättmyndighet harFiskeriverket den endaken. är avse-som
kan dock endastfiskevård. Fiskeriverketfiskets bedrivande ochende

Mäla-längs kusterna i Vättern,reglera fisket i havet och Vänern,samt
definitivatill det förstaStorsjön i Jämtland,Hjälmaren och uppren,

vandringshindret.
tillkommer fiskevatte-fiskevården i enskildaförAnsvaret vatten

vidreglerat kandessa inteFisket i närmareärnägaren. vatten van-men
fiskelagen.vanhävdsparagraf,särskild 29 §skötsel enligtstoppas en

be-i hur fisketdirekt insynhar dock aldrig utnyttjats. NågonDenna
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drivs i enskilda har inte Indirekt har detta löstsvatten staten. attgenom
fiskevårdsområden har inrättats, enligt lagen ñskevårdsområden.om
Fiskevårdsområden har dock inte bildats för alla enskilda Avvatten.
landets sjöyta, de sjöarna oräknat, ingår endast i något fis-40 %stora
kevårdsområde.

det gäller den helt nationella delen fiskeripolitikenNär finnsav re-
dan idag for både statliga, kommunala och privata initiativ.utrymme

Kustbevakningen har uppgifter inom övervakning och kontroll av
såväl det kustnära yrkesfisket yrkesfisket i ochVänern Mäla-som av

Även fritidsfisket allmänna utefter kusterna och i vissavattenren. av
de sjöarna övervakas Kustbevakningen.stora av

Undersöknings- och oU-verksamhet1.3.3 F

utredningens uppgift ingår föreslå åtgärder för effektiviseradI FoUatt
fiskets område. Vidare skall principförslagpå utredningen lämna ett

gränsdragning mellan den för Fiskeriverkets myndighets-som avser
funktion erforderliga FoU-verksamheten och övrig området ochpåFoU

denna bakgrund bedömning vilken hand-börFoUgöramot en av som
has Fiskeriverket respektive handhas andra utförare.av av

Utgångspunkten för bedömningen har varit endast sådan FoU-att
verksamhet har omedelbar betydelse för verkets myndighetsutöv-som
ning skall handhas Fiskeriverket. Vidare skall utredningen prövaav

organisation vilka arbetsformer bäst Fiske-vilken och motsom svarar
behov kunskapsunderlag för verkets myndighetsutövning.riverkets av

Även olika internationellaSJFR:s roll, Fiskeriverkets medverkan i
organisationer forskningens område och möjligheterna till ökadepå
FoU-insatser belyses.EG:sgenom ramprogram

Utredningen har utfört kartläggning verksamheten i Sverigeen av
och granskat Fiskeriverkets undersöknings- och FoU-verksamhet samt
verkets stöd till utförd FoU.externt

Utredningen uppgiften Fiskeriverket kan utfö-har tolkat så att vara
undersöknings- och FoU-verksamhet, denna endastattrare av men

betydelse förskall omfatta sådan verksamhet har omedelbar ver-som
erfor-kets myndighetsutövning. innebär den för FiskeriverketDet att

derliga undersöknings- och oU-verksamheten kan ha andra utfö-F även
delsUtredningen har definierat verkets myndighetsuppgifter uti-rare.

från åtaganden inom den fiskeripolitiken, dels utifrångemensamma
nationell fiskeripolitik.

Därefter har utredningen bedömt vilken undersökningsverksamhet
och omedelbar betydelse för verkets myndighetsutöv-FoU ärsom av
ning och verksamhet perifer utifrån verkets uppgift. Medärsom mer
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ledning härav har förslag utarbetats klargör vilka nuvarandeett som av
vid Fiskeriverket bör avvecklas eller flyttas tillverksamheter som an-

utgångspunkt för granskningen har varitutförare. Ytterligare attnan en
fis-myndighetsfunktionen med avseende på denrenodla gemensamma

respektive nationell fiskeripolitik.keripolitiken
fiskeripolitiken definierade idenBehoven utifrån ärgemensamma

för fisket. Enligt förord-förordning gemenskapssystemEG:s ettom
bygga biologiska, socioekonomis-ningen skall regleringen fisket påav

enskilda medlemslän-analyser. förutsätter deka och tekniska Detta att
samordnar ochoch rådgivning. ICESderna bidrar med data, analys

grundade råd tillarbete i biologisktutvecklar detta utmynnarsom
förslag liggerlämpligt fiskeuttag. Kommissionenskommissionen om

storlek och för-för ministerrådets beslut kvoternassedan till grund om
delning medlemsländerna.på

undersökningsverk-för denErforderliga data samlas inom ramen
inrapporteradefiskarenabedrivs. omfattar densamhet Denna avsom

landadbiologisk provtagningkompletterad medfångststatistiken
form hydroakustiskaoberoende undersökningar ifisk fisketsamt avav

biolo-provfisken inklusiveoch/eller standardiseradeundersökningar
fiskeflottans storlek ochVidare krävs uppgiftergisk provtagning. om

använda redskap akti-form egenskaper hoseffektivitet bl.a. i samtav
kunskap socioeko-förvaltningen behövs dessutomvitetsgrad. För om

fisken.kostnader i olikaaspekter lönsamhet ochnomiska typer avsom
åtagande genomföra dentill innebärSveriges anslutning EU attett

Sverigeinnebär exempelvisfiskeripolitiken. Det attgemensamma
beslutadefredade ochfångstmängder,följa beslutmåste attarterom

lagTillämpningdirekt blir svensk lag.detta områdeförordningar på av
blir därigenomministerrådetmyndighetsuppgift. Beslutär enaven

myndighetsuppgift.svensk
vattenbruket,fiskeripolitiken ingår ocksådenInom gemensamma

vattenbruket.till kring Förfrån gemenskapen utgår FoUvarför stöd att
vattenbruk behövs kun-och regler författa beslut stöd tillkunna om

potential inomolika fiskartemas biologi och dessasskap de vatten-om
ökad effektivitetoch teknik förutveckling metoderbruket samt om av

miljöproblem.minska vattenbruketsinom produktionen och för att
ochnationellfiskeripolitikav undersöknings- FoU-Behoven utifiim

till konven-Sverige anslutetverksamhet uppkommer bl.a. ärattgenom
havsrättskonvention.uppförandekod ochtionen ICES, FAO:s FN:som

vetenskapligtutgångspunkt frånförbundit sig medSverige har att un-
derlag ansvarsfullt fiske.leder tillförvaltningsåtgärdervidta ettsom

fiske, denomfattar i princip alltfiskeripolitikenDen mengemensamma
iendast fisket haven. Föromfattar resurspolitiken tillämpasdel som
regleringför nationellfinns det därförmedlemsstaterna ett utrymme av
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fisket i kustzonen och i inlandet. Sverige reglerasI de områden som
omfattas nämligen kustzonen och allmänt istatens vattenav ansvar,
inlandet, d.v.s. i de sjöarna och i vattendrag till första defini-stora upp
tiva vandringshindret.

För uppfylla målet ansvarsfullt utnyttjande fiskresur-att ettom av
i dessa krävs undersökningsverksamhet motsvarande den ivattenserna

havet, d.v.s. uppgifter beståndsutveckling fisketryck.ochom
Fiskeriverkets sektorsansvar för miljön innebär verketatt ansvarar

för inom fisket beakta målet bevara den biologiska mångfaldenatt att
och därmed verka för rikt fiskbestånd bibehålls.och varierat An-att ett

för mångfalden Naturvårdsverket.den biologiska delas med Fis-svaret
definierats omfattar de kommersiellakeriverkets har så detattansvar

Fisketockså inte övriga fiskarter påverkas negativt. ärarterna attmen
faktorn kommersiellt viktigaofta den enskilt påverkarstörsta arter.som

fiskeuttaget påverkar inte bara beståndet i sig övri-Det ävenutanstora
delar ekosystemet. Vidare påverkas bifångster andraävenga av genom

målarten, inklusive andra djurarter sjöfågel och säl.änarter som
och för bevaravaraktigt hushålla med fiskeresursemaFör attatt

fiskevårdsåtgärderhotade och krävs kunskap olika såarter stammar om
nyttjande och bevarande. Fiskeriverketavvägning kan ske mellanatt

bildande fiske-handhar frågor stöd till fiskevårdsåtgärder, t.ex. avom
biotopvård meddelar i dettavårdsområden, fisketillsyn och samt sam-

utsättning och flytt-föreskrifter tillstånd och villkor förmanhang om
kunskaputarbeta olika åtgärdsförslag krävsning fisk. kunnaFör attav

fiskevårdsåtgärder,effekter olikaolika miljökrav ocharters om avom
miljöeffekterKunskapen fisketsbestånds- och biotopvård.t.ex. omom

forskningsbehov före-för närvarande begränsade och omfattandeär ett
ligger.

behövs kunskapfisken påverkas sin omgivningGenom att omav
före-effekter fiskbestånd. Sådana störningarolika miljöstömingars på

skala och lokal pâ-kommer med olika omfattning både i stor som mer
verkan.

1997/98:2, Hållbart fiske och jordbruk,regeringens propositionI
hållbart och bärkraftigtSverige för utveckla ekologisktatt att ettanges
och beakta ekologiskafiske skall verka för integrera miljöaspekteratt

anledningOmfattningen de ökade FoU-behoven medkrav i fisket. av
överblicka innebär behovpropositionen i dag svåraär att avmenav
roll ekosystemet.grundläggande kunskaper fiskars iom

Fiskeriverket har behovhär redovisade skäl framgårAv att enav
verket skallomfattande undersöknings- och FoU-verksamhet för att

Utredningen har funnit Fis-kunna utföra sina myndighetsuppgifter. att
antalbehöver tillgång tillkeriverket kontinuerligt även ett stort experter
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i arbetet med fram underlag inför beslut regleringar eller fis-att ta om
kevårdsåtgärder, remissvar och vattenmål.

Fiskeriverket behöver för sin myndighetsutövning kontinuerligt data
från undersökningsverksamhet. innebär material måste insam-Det att

genomföra beståndsupp-las, bearbetas och analyseras för kunnaatt
beslut lämpli-skattningar, vilka ligger till grund för rådgivning och om

detta tillsammans medEnligt utredningens uppfattning kan attuttag.ga
och verkets sektorsansvar förutveckla lämpliga beskattningsstrategier

kämverksamhet.miljön beskrivas Fiskeriverketssom
ochFiskeriverket bedrivs undersökningsverksamhetInom även

omedelbar betydelse för verkets myndighets-forskning inte ärsom av
ellerbör överföras till utförareutövning och således någon av-annan

vecklas.
icke exploateradeFiskbiologiska undersökningar mensom avser

Naturvårdsverketsligger i första hand inomhotade artert.ex. ansvar-
Sötvattenslaboratoriet vadvidoch den verksamhet pågårsområde som

därför handhas utförare.hotade börgäller arter av annan
kalkningseffek-undersökningarmiljöövervakningenInom t.ex. av

indikatororganismdär fisk ingårrecipientundersökningarter, somm.m.
Naturvårdsverket vid både Söt-uppdragutförs undersökningar på av

utanför Fiske-verksamhet fallerKustlaboratoriema. Sådanochvattens-
för Fis-oundgängligen nödvändigoch interiverkets primära äransvar

tillöverföras till utförare,och bör därförkeriverkets t.ex.annanansvar
omfattar tillrecipientundersökningamaMiljöövervakningen ochSLU.

tiden ochutvecklingñskbeståndensdel övervakning överstor gerav
utnyttjas iuppgifter kantidsserier.resultat långa Dessa även resur-som

överföringkämverksamhet.Fiskeriverkets Ensövervakningen inom av
så-därför organiserastill utförare bördenna verksamhet ettannan

Fiskeriverket.tillgängliga fördant data görssätt att

överväganden och förslagUtredningens1.4

utredningens förslagPrinciper för1.4.1

och admi-framtida organisationenförslag avseende denUtredningens
frånprinciper. utgårñskeområdet följer vissa Dessanistrationen på

syftarorganisationsutformningutredningsdirektivens krav somom en
ñskeripo-instrument förroll regeringenstill renodla verketsatt ensom

ñskeripolitikenför denlitik inom samt att anpassagemensammaramen
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organisationen på sådant samverkan med EG-kommissionenssättett att
direktorat för fiske DG underlättas.XIV

första principiellaDen utgångspunkten vid utarbetandet förslagenav
har varit det i den organisationen skall särskilja detgåatt attnya som
ingår i den fiskeripolitiken från det ingår i nationellgemensamma som
politik. den fiskeripolitiken huvudsakGenom i regle-att gemensamma

det marina fisket har utgångspunkt varit skilja mellan uppgif-attrar en
stöder den marina delen och uppgifter stöder den delter som som av

frskeripolitiken principiellakust- och Dennasötvatten.som avser upp-
följs förslag departementet, Fiskeri-delning i utredningens avseende

för och utredningskontor.verkets centrala delar och laboratorier Ge-
uppdelningen blir det i framtiden möjligt forma politiken ochattnom

effekter utifrån huvudlinjer eller verk-beräkna ändringar dessa tvåav
framtid,samhetsområden. kan de nationella delarna iDessutom rent en

skulle önskvärt, föras med andra politikområdensåom vara samman
sektorer inriktningen den fiskeripo-eller störautan att av gemensamma

litiken.
låta mycketandra principiella utgångspunkten har varit såDen att

fiskeripolitiken liggamöjligt administrationen den nationellaav avsom
privata utförare användarna möj-länsstyrelser eller hos såpå nära som

roll.har här spelat viktigligt. Kopplingama till miljöpolitiken Nären
liten in-fiskeripolitiken näringen sådet gäller den är attgemensamma

alltförsplittra mångariktningen istället har varit inteatt resurserna
fiske-administrationen denutförare. för ochAnsvaret gemensammaav

uppfatt-enligt utredningensripolitiken genomförs bäst och effektivast,
utbytet medning, i samlad organisation. På så kommer DG XIVsätten

Även både avseende denunderlättas. samarbetet med departementetatt
förbättras.och omedelbara förhandlingar kanlångsiktiga inriktningen i

ingåendestrukturstöden har vi valt inte lämnadet gällerNär att mer
administrationen ef-framtida organisationen ochförslag avseende den

inriktning fr.o.m.troligen kommer fåatttersom annanprogrammen en
administration ochdenna del kan, med nuvarande1999. I resurser,

länsstyrelserna något störreta ett ansvar.
utsträckning möjligttredje princip har varit i såEn att stor som

myndighetsuppgifter.utförare sådant inte Iöverföra till privata ärsom
utför uppgifter likavälfall Fiskeriverket i fortsättningende även som

skall verket ha full kostnadstäck-kan utföras inom den privata sektorn
för utsättning ochning för sina tjänster. gäller odlingDetta t.ex. an-

och delvändning i kommersiellt syfte utsättning i Dalälven visssåsom
Även verksamhet skall så-verksamheten i Kälarne. SWEDMAR:sav

och förenlig medhittills bedrivas med full kostnadstäckning varasom
Myndigheten skall inteFiskeriverkets myndighetsuppgifter i övrigt.

affärsverksamhet.bedriva
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fjärde principEn utredningen har försökt tillämpa överfö-är attsom
till andra myndigheter eller till den privata sektorn sådana uppgifterra

Fiskeriverket utför uppdrag andra myndigheter, påt.ex.som av upp-
drag Naturvårdsverket eller domstolar. dessa fall gäller förstI attav

uppgiften myndighetsuppgift. vissa fall finnsavgöra I emel-ärom en
lertid för närvarande ingen kan verksamhetenövertaannan som oav-

denna kan definieras myndighetsuppgift eller inte. Närsett om som en
det gäller recipientkontroll kan SLU tänkbar framtida utfö-t.ex. vara en

får möjlighetSLU utveckla sina för detta arbete. Enattrare om resurser
tänkbar framtida utförare kan tillkomma beslutarstaten attannan om

inrätta särskilda avrinningsmyndigheter eller vattenmyndigheter i en-
lighet med förslagen i utredningen avrinnigsomrâden.om

Förslag avseende det offentliga åtagandet1.4.2

Utredningen har analyserat och det offentliga åtagandet inomprövat
både den fiskeripolitiken och den nationella fiskeripoliti-gemensamma
ken. Utredningen prövningen visar administrationen denatt attanser av

fiskeripolitiken såväl den fiskeripolitikennationellagemensamma som
bör offentligt åtagande med ungefär omfattningettvara samma som nu.

Prövning avseende den fiskeripolitikengemensamma

Utredningen konstaterar politisktinträdet i beslut ochEUatt ett attvar
den fiskeripolitiken följde med detta beslut. Dengemensamma gemen-

fiskeripolitiken i nuvarande utformning förutsätter statliga in-samma
Ävengripanden för genomföra politiken. Sverige inte hade blivitatt om

medlem i har Sverige sig följa olikaEU så åtagit internationellaatt
överenskommelser området, vilket medför ñskeriadministratio-att

ändå skulle offentligt åtagande.ettnen vara
det offentligaOm åtagandet skall minska måste beslut fattas av

statsmakterna ordning. Därefter måste avtal för-ett nyttom en annan
handlas fram och beslutas inom gemenskapen. till sådana för-Vägen
ändringar lång.är

Utredningens förslag avseende framtida administration och forsk-
ning inom fiskeriområdet från gällandeutgår politisk inriktning. Inrikt-
ningen emellertid administrationen skall kunna flexibeltär att anpassas
till förhållanden. sådan möjlighetEn uppkommer då beslut skallnya
fattas EG:s fiskeripolitik år 2002.om

förAnsvaret den fiskeripolitiken offentligtutgör ettgemensamma
åtagande för samtliga länder inom unionen. vissa delar förutsättsI re-
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utförs departementen ellerdan i förordningama administrationenatt av
liggaavseenden kan dock utförandet påandra statliga någraIorgan.

offentliga förvaltningen.företag likaväl på denorganisationer eller som
ñskerikontrollen och inom struk—resurspolitiken,gäller inomDet t.ex.

organisationeri vissa fall anlita privataturstöden där det möjligtär att
företag.och

medöverväganden gjort bedömningenUtredningen har i sina att
administrationeneffektivast samlanuvarande politiska grund detär att

idagtill de offentligafiskeripolitikenden organ somgemensammaav
uppgiften.har

bedömning. Mark-utredningenområde dockPå görett en annan
Fisk finansierasutförs idag Svensknadsföringsåtgärder av me-somav

s.k. pris-prisregleringspolitiken, dendetta svenskadel från den före
organisation inom Fiske-friståendeSvensk Fiskregleringskassan. är en

branschorganisa-enskilda företag ellernormaltriverket. SverigeI tar
marknadsföringsåtgärder. Ut-produktutveckling ochförtioner ansvar

fiskeribran-gälla förinriktning bördennaredningen ävenattanser
eller helanäringenframtiden bör därförschen. I större ansvaretettta

Statsmaktema måstemarknadsföringsåtgärder.finansieringenför av
skall fort-Svensk Fiskverksamheten vidställning tillkortinom ta om

utred-lösa fråganfinns fleravilka former.och i Det sätt attsätta men
idärför alternativövervägandenhar i sin ävenningen statenstannat ett

konsumentupplysning. Deförbegränsatfortsättningen tar ett ansvar
förgrundendisposition börSvensk Fisksstår tillmedel utgörasom nu

lös-branschen.tillskott från Denkompletterade medverksamhetdenna
kostnad för statskas-ökadinnebär ingenutredningen föreslårning som

igångsättningskapital tillochmöjliggöra stödkan ettett enmensan
medprojekt EU-delfinansiera vissaMöjlighetenbransch. attsvag

projekt-sökerochbranschenökar ocksåmedel gemensamtstatenom
medel.

nationellaadministration denPrövning avseende av
fiskeripolitiken

politiska besluttillkommitfiskeripolitiken harnationellaDen genom
internationelladel baserastilloch förordningarlagar storsomom

vissagälleroch längs kusternafiske iöverenskommelser. För sötvatten
lagstiftningenbevarande.överenskommelser Genominternationella om

fiskevårdsåtgärder.tillsynochreglerar utövarresursuttagetstaten av
och i dei kustzonenföreskrifter för fiskefår utfärdaFiskeriverket

utförsfiskevattenundersökningarbaseras påsjöarna. Destora somav
Sötvattenslabo-ochFiskeriverketsolika Kust-flerapå sätt, genom av
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ratorier upplagda undersökningar, Fiskeriverkets utrednings-genom
kontor, vid utredningar i vattenmål, länsstyrelsemas fiskeriex-genom
pertis eller fiskevattenägare. Länsstyrelserna har uppgifterav som avser
tillstånd och tillsyn, prövningar fiskevårdsplanering och rådgiv-samt
ning.

Uppgifter föreskrifter tillstånd och tillsyn offent-samt ärsom avser
liga uppgifter medan uppgifter avseende planering, rådgivning och

undersökningar och åtgärderäven i samband med fiskevård inte behö-
offentlig uppgift. Fiskeriverkets utredningar avseende fiskever vara en

i vattenmål exempel på uppgift kan läggasär på andra utförare.en som
Även Fiskeriverket förordnas i dessa mål behöver detexpertom som
inte innebära utredningar skall utföras verkets personal.att av

Uppgifter planering och privat rådgivning kan överförassom avser
till privata utförare. En viss rådgivning allmän karaktär kanav som ges
i form informationsskrifter eller utbildnings- och seminarieinsatserav
bör dock kunna förekomma i Fiskeriverkets regi.

detNär gäller fiskevården i privata fritidsfisket utred-vatten ärsamt
ningens utgångspunkt det förhållande råder inte ändras,att som nu
nämligen fiskevattenägaren ansvarig för vården sinaatt är vatten.av
Inom miljövården det allmän princip finnsär intagen i denävenen som

miljöbalken förorenaren skall betala polluter principle,attnya pay
ppp. harDet blivit alltmer vedertagetäven överföra denna principatt
till nyttjaren user principle, upp så denne får betalnings-att ettpay

varken ägande eller nyttjandetäven i sig innebär miljöför-ansvar om
störing. Redan fiskevattenägama betalt för nyttjandet för-tarnu genom
säljning fiskekort.av

fiskevattenägareDe organiserat sig i fiskevårdsföreningar be-som
talar avgift till föreningen. Genom olika initiativ, privata såvälen som
offentliga, kan fritidsfisket bl.a. inom turistnäringen komma att ut-
vecklas till näringsgren. takt med fritidsfisketI utvecklasatten ny som

näring och kan vinst för till det rimligtägarna ärvattnenen attgenerera
dessa i likhet med andra näringsidkare ökat för tillgångentar ett ansvar
och för finansiering undersökningar och forskning tillärav som gagn
för näringen.

flestaDe frskevårdsområden har idag god fiskevård deten men
finns undantag. finnsDet f.n. inte några möjligheter för myndigheterna

i tid förhindra privat ägda förvaltasatt på felaktigtatt vatten ett sätt.
Först skadan redan skedd kannär med nuvarande lagstiftningär en
vanhävdsparagraf tillämpas. Om det i sammanhängandeett vattensys-

förvaltas flera olika föreningar ochtem finns någon ellerägaresom av
några sköter sina mindre väl kan detta påverka helavatten vatten-som
området. För i sådana fall åstadkomma bättre fiskevård bör iatt en
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emellertidfallanvändas. vissainformationsinsatser I ärförsta hand
tillräckligt.detta inte

åtagande föroffentligtutökatdärför visstföreslårUtredningen ett
vård bi-syftar tillåtgärdervidtai tidskall bli möjligtdet attatt avsom

på såfiskelagenändring i sättkan ske attoch fisk. Detotoper engenom
delegeramedFiskeriverketbör åvila rätttillsynen attföransvaret men

utarbe-emellertid inteharUtredningenlänsstyrelserna.tilluppgifterna
Utred-beredning.ytterligaredetta krävstill lagtext. Förförslagtat ny

länsstyrelsemasinomuppgiften kanbedömerningen att nuva-rymmas
rande resurser.

denadministrationavseendeFörslag1.4.3 av

fiskeripolitikengemensamma

mellanansvarsfördelningenbedömauppgifthar tillUtredningen att
denmedgäller arbetedetbl.a.myndigheternaochregeringen när ge-

fiskeripolitiken.mensamma
tillämpningfiskeripolitikensavseende denFörslagen gemensamma

beslutsprocessen,iolikautifrån tvåbeskrivsadministration stegoch en
till dettaAnledningengenomförandefas. är attförhandlingsfas och en

Förhandlingsfasen bestårolika.delvisoch rollernaarbetssätten är av
uppföljningåterrapportering ochförhandling,förberedelser,momenten

skallfattat ochbeslutvid dågenomförandefasen ärmedan etttar ge-
förberedelse,analys,innehållerfasmedlemslandet. Dennanomföras i

tillämpningförhandlingareventuellaförvaltningskommitté,iarbete om
administra-svenskinförlivandet id.v.s.Sverige,genomförande isamt

ochstrukturstödenavseendeadministrationenbeskrivsSärskilttion.
fiskerikontrollen.

långsiktiga ställningstagandenför regeringensUnderlag

arbetsbördainneburitEU-medlemskapet harefter storförsta årenDe en
Anpassningmyndigheterna.förregeringskanslietsåvälför avsom

introduktionregelverk,befintligttilllagstiftningsvensk stortett nyaav
arbetet.har domineratförslagframlagdaberedningarbetssätt, samt av

uteslutande påförhar använts attTillgängliga nästan reageraresurser
medellång siktpåproblemochmed frågorför arbeteförslag. Utrymmet

tillba-har fått ståanalysarbetetlångsiktigaoch detalltför litetvarithar
be-implementerabådetillräckliga förvaritinteharka. attResursema

förhandlingarpågåendeanalyser inommedtidigtpolitik,fintlig utevara
frågeställningar.initieraoch dessutom nya
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Erfarenheterna de första åren har emellertid visat små med-attav
lemsländer har goda möjligheter till inflytande med goda ochargument
genomtänkta förslag. Inför ordförandeskapet under det första halvåret

år 2001 det viktigt Sverige stärkerär sin EU-kompetens.att Förav att
kunna påverka utvecklingen den fiskeripolitiken påav gemensamma
lång sikt, avseende beslut för perioden efter år krävst.ex. 2002, dels att

frågeställningar identifieras tidigt, dels det finns fastlagdattnya en po-
licy för varje område inom den fiskeripolitiken.gemensamma

Enskilda frågor kan i många fall behandlas inom kommissionen un-
der lång period. kunnaFör påverka utvecklingen och fram-nåatten
gång krävs därför medlemsland tidigt driver genomtänkt ochatt ett en
konsekvent linje. kunnaFör effektivt i detta arbete krävsatt agera en
fastlagd policy utgå från. Sverige bör i utsträckningatt vändastörre
agerandet inom EU från befintliga förslag till initia-att att tareagera
tiv till ändringar i politik och administration.

För förbättra kapaciteten för långsiktigt analysarbete föreslåratt ut-
redningen Fiskeriverket inrättar analysenhet direkt underatt en gene-
raldirektören. börDet Fiskeriverkets uppgift på tidigt stadi-att ettvara

tillhandahålla analyser vad olika förändringar kan tänkas inne-um om
bära för svensk ñskerinäring och utarbeta förslag till ståndpunkter.

Utredningen föreslår också Jordbruksdepartementets flskeenhetatt
förstärker sin beställar- och utvärderingsfunktion.

syfte förbättraI förutsättningarna för aktivt långsiktigtatt ett age-
rande föreslår utredningen Jordbruksdepartementet för denatt gemen-

fiskeripolitikens sakområden utarbetar policydokument. Detsamma
kan ske i form skrivelse eller proposition till riksdagen.t.ex. Deav av
utredningen föreslagna åtgärderna särskilt viktiga inför den förestå-är
ende revideringen den fiskeripolitiken år 2002 samtav gemensamma
Sveriges ordförandeskap år 2001.

Underlag för regeringens kortsiktiga ställningstaganden.

Arbetssättet inom med ofta kortaEU tider mellan förslag och beslut har
inneburit påfrestningar i inledningsskedet för såväl departementetstora

myndigheten.som
Utredningens förslag till omorganisation Fiskeriverket innebär attav
marin resursavdelning skapas och analysenhet inrättas. Genomatten en

dessa förändringar i Fiskeriverkets ledning och planering kommer is-F
keriverkets möjligheter och för fram underlag för för-att taresurser
handlingar stärkas. Samtidigt leder detta till förbättrad framför-att en
hållning. dessaUtöver åtgärder föreslår utredningen Fiskeriverketsatt
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medförstärksförhandlingsarbetetiregeringenför bistå yt-attresurser
personår.terligare ett

Genomförandefasen

iregelverkbeslutadegenomföradelsGenomförandefasen består attav
ochverkställighetmedarbetedelta i EU:sdelshemlandet, att upp-av

förhand inomförstasker iverksamhetenföljning. Den ramensenare
förvaltningskommittéer.olikakommissionens

Sverigegenomförs iregelverkbeslutatförFiskeriverket attansvarar
behandlasIblandförvaltningskommittéema.iSverigeoch representerar

fråganförvaltningskommittéemaikaraktärpolitisk t.ex.frågor merav
respektive medlem-fiskeflottan iförutvecklingsprogramflerårigaom

sland.
kontakternautredningenföreslårhandelsfrågor, attområde,På ett

harmyndigheteroch deFiskeriverketmellanförstärkasbör ansva-som
Generaltullstyrel-ochKommerskollegiumhandelsfrågor,för fisketsret
Fiskeriverketdirekt tillärenden närremitterarmyndigheterDessasen.

han-för någonFiskeriverket har inteaktualiseras. ansvaretfiskefrågor
utvecklingenföljaverket kanändå viktigtdetdelsfråga är attmen

efter-remisserbesvarakunnaförgod kompetensoch harområdet att
begränsad.mycketfiskkompetensen ärallmännaden omsom

Strukturjrågor

arbetsområdedelentillrådetbeslut iefter största ettStrukturstöden är
de tvåSverigeförvalta. I utgörkommissionentilldelegerats attsom

genomföran-diskussionerforum förövervakningskommittéema ett om
fiskerinäringen.förstödprogrammendet av

kommissionensbeslut inområdetsutvecklaskommissionenInom
sådanadiskuterasstruktur. Därfiskerinäringensförkommittéständiga

medlemsstatersiändringarregler,tolkningarfrågor program,avsom
handförstaiochuppföljningochutvärdering annatförprocedurer som

förvaltning göra.attmedlemsstaternasmedhar programmenav
FiskeriverketochdepartementetmellanarbetsfördelningNuvarande
medharfrågorför alla göraverket attinnebär genom-att somansvarar

medarbetetitillsammansdeltar attoch departementetVerketförande.
övervak-ikommissionen,medförhandlingariutarbeta program,nya
enskildavissadiskussionerisammanträdenningskommitténs samt om

effektiviseraförvaltningskommitté. Förkommissionensi attfrågor ar-
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bete behövs emellertid tydligare markering vilka Sveriges lång-en av
siktiga politiska ambitioner är.

Arbetsfördelning mellan Fiskeriverket och länsstyrelserna i arbetet
med strukturstöden utgår ifrån länsstyrelserna fattar beslutatt avseende
mål 5a-åtgärdema vattenbruk, hamnar och beredning och Fiskeri-att
verket fattar beslut övriga 5a-åtgärder, Pesca.samtom om

Gällande beslutsordning fastlades i förordningen 1994:1716 om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Inför förslag eventuellaett om
förändringar i denna ordning bör beaktas dels hur arbetsfördelningen
har fungerat under innevarande period, dels utformningprogrammens
under kommande programperiod.

Med tanke på den korta tid återstår innevarandesom av programpe-
riod utredningen inte det meningsfullt föreslå någraär änd-att attanser
ringar i beslutsordningen. Däremot bör den administrativa hanteringen
utvärderas före programperiodens slut och ligga till grund för beslut om
de administrativa fonnerna för programperiod.nästa

Redan har dock antal konsekvenser nuvarande beslutsord-ettnu av
ning framkommit. Utredningen föreslår Fiskeriverket efter samrådatt
med länsstyrelserna och näringen formulerar strategi för olika åt-en
gärdsområden och följer principer för fördelningöversamt ser upp av
EU-medel länen.på

Genom EU-medlen kanaliseras till Fiskeriverket, iatt egenskap av
fondansvarig myndighet, och beslutsrätten i vissa ärenden förlagtsatt
till länsstyrelserna, uppstår frågan hur EU-medlen skall fördelas tillom
länsnivå. För 1995, 1996 och fördelades1997 medlen i huvudsak efter
investeringviljan i respektive län. Detta har inneburit länen haratt er-
hållit medel i proportion till hur mycket EU-medlen inkomna ansök-av
ningar skulle i anspråk. Effekten denna princip har blivitta någotav
olika för olika åtgärdsområden, vilket inte kan helt tillfredsstäl-anses
lande.

Utifrån utredningens förslag nuvarande beslutsordning bör bibe-att
hållas under innevarande programperiod, det vill länen behållersäga att
beslutsrätten för vattenbruksnäringen, utrustning i hamnar och bered-
ning och saluförande det viktigt modell för fördelningär att en ny av
EU-medel på länen fram.tas

För gemenskapsinitiativet Pesca det huvudsakliga problemet bristär
på relevanta ansökningar och inte arbetsfördelning mellan myndighe-
terna.

Nästa programperiod börjar år och2000 skall gälla till år 2006,som
kommer med sannolikhet innebärastörsta genomgripande föränd-att
ringar i EG:s struktur- och regionalpolitik.

Förslag till rådsförordningar för strukturfondema i feb-väntasnya
ruari 1998 och beslut kommer troligen fattas i decemberett 1998.att
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uppfattningbestämdhamöjligtintenärvarandeförDet att omär en
infördiskussionenfisket.omfatta Ikommervilka attprogram som

fisketshandläggningföransvarsfördelningprogramperiod avnästa om
enlig-imellanavvägningviktigdetregionalstöd, attochstruktur- är en

be-lägganärhetsprincipensubsidiaritetsprincipens.k.med denhet
ochlänsstyrelsernapåmöjligt attberördadesluten så t.ex.nära som

centraliserad lös-fördelningvidprinciperenhetligatillämpa engenom
regi-ochstruktur-såväl EG:sprincipen inomgrundläggandening. Den

mycketsåförapolitikensvenskainom den är att utonalpolitik somsom
områ-för fisketsspecifikaberörda regioner. Dettillmöjligt ansvaretav

iskall inlemmasregionalpolitiken ettochstruktur-emellertidde attär
Fisketsfiskeripolitiken.denpolitikområde,gemensamt gemensamma

beslutsbe-fördelningviduppmärksamhetsärskilddärförstöd kräver av
fogenheter.

tillförslagoch hatidigtSverige börföreslårUtredningen att agera
utformningtillförslagkommissionensredan innanklarpolicy aven

behandlas.skallprogramperiodinförregionalpolitikoch nästastruktur-
struk-avseendenivåcentralochregionalmellanAnsvarsfördelningen

beslutade.stödperiodför ärvillkorenfastställas nästafårturstöden när
inomfartygstillstånd, haroch ut-yrkesfiskelicenserområde,På ett

skulle kunna störrelänsstyrelserna etthuruvida taanalyseratsredningen
begärdoch lämnautvecklingfiskeflottansföljakunnaFör attansvar.

registerFiskeriverket överförvaltar ettkommissionentillinformation
viktigtdethandläggningenhetlig ärfåfiskefartyg. Församtliga att en

sammanhang.ibehandlasfartygstillstånd ettochyrkesfiskelicenseratt
in-samtligaskall hanteraFiskeriverketdärförUtredningen attanser

utveck-flerårigadeföljaochuppfyllaföranvänds attstrument som
fiskeflottan.förlingsprogrammen

Fiskeriver-hurbehandlathar ärutredningenområdeEtt annat som
strukturstödsärendendiskussionförrådgivandenyttjarket avgrupper

hantering-förvärdeåtgärdsområden. Grupperna är stortolikainom av
ärendenenskilda tasprincipiella frågorSåvälstödärenden. somen av

diskussion.tillupp
interådgivandei sinaFiskeriverketUtredningen grupperattanser

FiskeriverketföreslårUtredningen attärenden.enskildadiskuteraskall
gällandesådant sätt attrådgivandesina ettorganiseraskall grupper

beaktas.sekretessbestämmelser

Kontrollfrågor

yrkes-Kontrollenregelsystem.följer tvåSverigeFiskekontrollen i av
kontrollenmedanlagstiftningföljer EG:si marina yr-fisket avvatten
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fritidsfisket följer svenskkesfisket i husbehovsfisketsötvatten, samt
lagstiftning.

fiskekontrollen följer svensk lagstift-det gäller den delNär somav
finns inteorganisation och ambitionsnivå nationellt.ning bestäms Det

slag kontrollhinder för medlemsstat användernågra att samma aven
har vikontrollförordning för allt yrkesfiske. SverigeIEG:s angersom
och iför yrkesfiske i kustvattnenvalt använda rutin ävenatt samma

söta vatten.
fiskeripolitiken skallkontroll ingår i denDen ut-gemensammasom

Fiskeriverketoch obligatorisk.kontrollförordningföras enligt EG:s är
Fiskeriverkettill stånd.sådan kontroll kommerhar för attansvaret en

och administrativa rutinerorganisationsedan EU-inträdethar anpassat
bl.a.väsentliga delar,krav återstårkontrollförordningenstill ännumen

landningskontroll iochadministrativautveckla det systemetatt en
målsättning.hamn uppfyller EG:ssom

f.n. Fiskeriverketutför kontrollmyndigheterDe är som svararsom
struk-teknisk övervakningochkontroll marknadsregleringarför avav

uppgifter i det administrati-kontrolladministration ochturåtgärder, av
kon-kontrollsystem,satellitbaseratutveckling samtettsystemet, avva

vidkontroll Norgehandelsstandarder.troll För gränsen mot svararav
avseende handels-för kontrollkommunala inspektörer transporterav

Fiskeriver-och uppdragLivsmedelsverkets räkningförstandards av
vidtill sjöss ochkontrollför flygspaning,Kustbevakningenket. svarar

han-för kontrollFiskeriverketuppdragfisk pålandning samt avavav
för detocksåKustbevakningenGotland.delsstandarder på an-svarar

såvälgemenskapensanvändasradio skallmälningssystem avper som
fisket iavseendeaktivitetsrapporterñskefartyg förtredje landssom

ekonomisk hailingsystemet.svensk zon,
skall utfö-kontrollerdetalj vilkaiKontrollförordningen somanger

inte någonanvändasskallvilka dokumentoch am-men angersomras
skall organiseras. Dethur kontrollenkontrollen och intebitionsnivå för

lämplig organisationmedlemslandets uppgift byggaär att somenupp
ambitionsnivå skallochOrganisationmedlemslandet.bekostas re-av

kontrollförordningenitill kommissionen.dovisas Dessutom attanges
förförfogandetillställa tillräckligamedlemslandet skall attresurser
årligaVid denefter dessa riktlinjer.kunna verkafiskerikontrollen skall

redovisaalla länderskallöverträdelser till DG XIVredovisningen av
blanketter.enligtuppgifter gemensammasamma

Måluppfyllelsenolika länder.olika mål ii hamn uppnårKontrollen
målantalet loggboksblad. Ettellertill antalet landningarställs i relation

besökta länderochhamn DG XIVför fiskekontrollen i varaavanges
tilllandningskontrollen 0,5-1Sverige uppgick-10 I procent5 procent.

landningskon-till drygt Hurökades under 1997 1ochår 1996 procent.

2 l7-I452
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trollen bedöms kommissionen och andra länder beror hur do-av av av
kumenthanteringen i övrigt sker. Medlemsländema skall bygga upp
fungerande datasystem för säkra datakvalitet och Måletatt rapporter.
för dokumentkontrollen inlämnade dokument kan100är att procent av
registreras och dubbelkontrolleras. Svårigheten fåstämmas rättattav,
indata har medfört flera länder redan i hamnen första kontrollgöratt en
och ihop alla dokument manuellt. andra länder läggsI påansvaretparar

förstahandsmottagarefiskare och sända in ifyllda dokument irättatt
tid. sedan ihop i datasystemet.Dessa paras

syftetprimära med kravet kontrollorganisation för fisket iDet en
samtliga medlemsländer medlemsländerna skall övervaka deär att att
överenskomna fiskekvotema inte överskrids. uppgifter skallDe som

fångs-lämnas i loggböcker och vid försäljning fisk kunskapger omav
medlemsstat för tillförlitligheten i de dataVarje måsteterna. ansvara

syftar tilllämnas till kommissionen. Kontrollens olika attmomentsom
kvaliteten och riktigheten i de uppgifter lämnas. Dåsäkra 70 %som av

skall kommissionen meddelas detta. Varje må-lands kvot utnyttjatsett
information mängder kvoterade fiskbeståndnad lämnas de av somom

föregående månad. medlemsstat skall också meddelalandats under En
fartyg. Härvidandra medlemsstater vilka landningar skett av egnasom

loggboksblad ochanvänds underlag landningsdeklarationer, upp-som
gifter försäljningen avräkningsnotor.om

således övervakningsyftet med kontrollenDet är attyttersta genom
uppgifter lämnas fångst ochoch stickprov kontrollera deatt som om

kvoterad kan i tid.fångstområde riktiga så fisketär art stoppasatt enav
Överskridanden skallöverskridas.inte införs i tid kan kvotenOm stopp

uppgifter kankvot. Vid oriktigakommissionen dras årsnästamotavav
ersättning.landet tvingas betalaäven ut

hur mycketproblem det inte går bedömauppstårEtt attannat om
for landetkan det bli nödvändigtfiskats kvoten. Då att avsom upp av

kvo-för undvika påföljder fisketsäkerhetsskäl och ävenatt stoppa om
onödigauppfiskad. Sådana betraktas självklartinte är stoppten som av

fiskenäringen.fiskarena. kan i sin leda till irritation inomDe tur
utsända inspektörema kontrollerareuropeiska kommissionenDe av

ambitionsnivå och resultatetorganisation, rutiner och återrapporterar
kan negativ bildtill medlemslandet och kommissionen. Tyvärr en av

i kontrollfrågor svik-svensk förvaltning uppstå kommunikationenom
områdenkan inverka menligt vid kontakter inom andraDenna äventar.

förhandlingar.eller i
Kustbevakningens insats inom frskerikontrol-Efter EU-inträdet har

landningskontroller och uppgick avseende invägdlen utökats avseende
Ävenfisk till övervakningen till sjöss har ökats med431 år 1996. 3st

procentenheter och totala flygövervakningen med sist-den 20%. Deca
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nämnda dock inte endast frske. Antalet kontroller fri-avser som avser
tidsfiske och husbehovsfiske fortfarande Brottsbenägenhetenär stort.
har ambitionsnivån för Kustbevakningens insatser. Under 1997styrt
genomfördes intensifierad frskekontroll temporärt genom omgruppe-
ringar personal. till i oktober har landningskontrollerFram 1997 530av
genomförts.

ökadeTrots insatser landningskontrollen i hamn således inteär ännu
tillräcklig enligt mål. LandningskontrollEU:s skall utföras i första

hand för säkra datakvaliteten förebyggaoch brott. Kommissionenatt
har vid flera tillfällen påpekat vikten tillräcklig landningskontrollav en
i Sverige. anfördes vid utredningens besök vidDetta DG XIV.även

Fiskeövervakningen och kontroll till havs har däremot inte föranlett
klagomål och bör därför tillräcklig omfattning. Kvalitetskravvara av
och ambitionsnivå bör dock utvecklas och dokumenteras. Kustbevak-
ningen har beviljats bidrag från till investeringar för förbättraEU att
frskerikontrollen. Bidragen utbetalades med drygt miljoner kronor8
1996 och med drygt miljoner kronor11 1997.

Utredningen föreslår fortsättningsvisKustbevakningen börävenatt
ha uppdraget utföra övervakningen fisket till sjöss och med flyg.att av
Precisering avseende ambitionsnivån för denna del kontrollen börav

i fortsättningen ske utifrån analys brottsbenägenhetenäven samten av
utifrån för kontrollenslumpmässigt urval. Ambitionsnivå bör preci-ett

avseende yrkesfrske utanför kustzonen, inom kustzonen och i Vä-seras
föroch Mälaren fritidsfrske där Kustbevakningen normaltsamtnern

Ambitionsnivån årligen kon-bör och resultatetöveropererar. ses av
trollen bör redovisas årligen.

Fiskeriverket har påbörjat förändringar avseende organisationen in-
det centrala verket bygga särskild kontrollenhet. Iattom genom upp en

september inrättades avdelningen för frskerikontroll. Hanteringen1997
dokument och föremål för det kvar-ADB-systemet är översynav men

står flera problem lösa. Bl.a. tillåter det administrativa än-att systemet
inte loggbok och avräkningsnota kan ihop fartygsnivå,attnu paras

vilket innebär fullständig dubbelkontroll cross-checking inteatt en
kan utföras krav enligt kontrollförordningen. orsaker-Enär ettsom av

till detta försäljningsdokumenten behandlas SCB. Ytterliga-är attna av
problem registreringen grunddata kompliceras otill-ärett attre av av

räckligt eller felaktigt ifyllda loggböcker och avräkningsnotor vilket har
medfört problem med till kommissionen.rapporterna

Kontroll åtgärder för strukturanpassning inom frskesektomav avser
åtgärder för begränsa frskekapaciteten inom gemenskapens fiske-att
flotta. kontroll bygger data frånDenna på hämtas loggböcker ochsom
fartygsregister. närvarande kan inte data från loggböcker samkörasFör
med data från fartygsregistret. Systemutvecklingen inom detta område
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måste påskyndas det administrativa grunden förärsystemet,om som
fiskekontrollen ska kunna utnyttjas rätt.

Fiskeriverket har byggt organisation för kvalitetskontrollupp en
omfattar inspektion och kontroll marknadsorganisationen försom av

fisk och fiskprodukter. Vidare har organisation för landningskontrollen
industrifisk införts. satellitkontrollprojekt för utvecklingDetav av som

medförtverket deltagit i har kunskap har byggts och på dettaatt upp
område har Fiskeriverket kommit lika långt övriga EU-länder.som

Utredningen föreslår då utförandet i fortsättningen skallävenatt
flera myndigheter bör preciseringar i dessa myndighetersdelas görasav

instruktioner. dialog Kustbevakningen skall föra medDen myn-som
nyttjar tjänster bör vad fiskekontrollen precise-digheter desssom avser

Även förordningenAmbitionsnivån bör i regleringsbrev. omras. anges
fiskerinäringen bör preciseras.fisket, vattenbruket och

fiskerikontrollen bör välUtredningen basen för ettatt varaanser
fungerande administrativt med tillförlitlig datainsamling. Ruti-system

fisk hamn, kallad landningskontroll iför kontroll invägd i såner av
bestämmas hur väl dethamn, måste införas. Ambitionsnivån bör av

fimgerar. centraliserad lösning böradministrativa Fortsattsystemet
viktigt utveckling-framför decentraliserad lösning. Det ärprövas atten

avräkningsnotorintensifieras. RegistreringenADB-systemet aven av
resurstill-till Fiskeriverket vilket kräverbör överföras från SCB ett

årsarbetskrafter.Fiskeriverket verket har beräknat tillskott i tresom
landningskontrollenhaft ställning till hurUtredningen har att ta

förbättringarhuvudaltemativ harskall organiseras. Två övervägts, av
Kustbevak-uppgifter frånnuvarande ordningen eller överföringden av

hur kontrollenUtredningen har utgått frånningen till Fiskeriverket.
England, Skottland,jämfört med förhållandena i Dan-utförs idag och

och i viss mån Nederländerna.mark
landningskontrol-i den nuvarande kontrollenbristenDen ärstörsta
utförs Kustbe-nuvarande landningskontrollenlen i hamn. Den som av
ambitionsnivånvakningen innehåller alla de ärmoment som avses men

förstafortfarande alltför låg. Underenligt de siffror redovisassom
Kontroller-kontroller motsvarande ungefär 1%.halvåret utfördes1997

inte slumpmässigt vilket börutförs enligt bedömning fortfarandevårna
hållas Anmärkning-fallet antalet kontroller skall kunna nere.vara om

nuvarande organisation defrån kommissionen angående samtarna
kommissionstjänstemän pekarsamtal utredningen har fört med mot att

harden övergångsperiod med hänsyn Sverigestörre nyttsom som
medlemsland till ända.ärsnart

frågan skall utföra kontrollerna i hamndet gällerNär om vem som
länder finnsflera alternativ Vid jämförelser med andrakan övervägas.

utförs privata företag,olika lösningar, lösningar där kontrollent.ex. av
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lokala myndigheter, andra offentliga huvudmän och inspektoratav
knutna direkt till den ansvariga organisationen. Flera utförare kan över-

i Sverige Polisen, länsstyrelser, vissa kommuner, pri-vägas även t.ex.
företag, Kustbevakningen och Fiskeriverket. Vid förändringvata av

organisation bör effektiviteten vägledande. de nämnda tänkba-Avvara
utförarna har endast Kustbevakningens personal kunskaper land-ra om

ningskontroll i hamn. Fiskeriverket har personal med kunskap in-om
dustrilandningar. färdignågon de tänkbara utförama harInte av en or-
ganisation för utföra uppgiften.att

Fiskeriverket och Kustbevakningen har utredningen givits iav upp-
drag för sig utarbeta förslag till svensk organisation föratt ettvar en
landningskontroll i hamn det yrkesmässiga fisket inom den gemen-av

fiskeripolitiken beräkna kostnaderna för förslaget. Ut-samt attsamma
förslag avseende kontroll yrkesfisket fick Fiskeriverket ochöver av

kontrollnivån eller kontrollensKustbevakningen i uppdrag att ange om
yrkesmässiga fisket skulleorganisation/utforrnning avseende det icke

kunna ändras och i så fall vilka sätt.
organisation kontrollen iFiskeriverket föreslår samordnaden av

landningskontroll enligt konrollförordningenshamnar omfattar,som
landningar för industriändamålkontroller i hamn, provtagningar av

kontroll handelsstandarder.samt av
förslag det realistis-Utredningen bedömer Fiskeriverkets äratt mest

kostnadseffektiva. Fiskeriverket får byggaka, genomarbetade och Om
för landningskontroll ökar utbytet mellan DGorganisationen ävenupp

förståel-Fiskeriverket det dagliga arbetet vilket medför ökadoch iXIV
från båda håll.se

ansvarig myndighetUtredningen föreslår Fiskeriverketatt som av-
således förden ñskeripolitiken i Sverigeseende ävengemensamma

landningskontrollen.kontrollförordningen uppgiften förfår att ansvara
Fiskeriver-landningskontroll bör byggas inomorganisation förEn upp

kostnadernaenligt Fiskeriverkets förslag. tillkommande uppgårket De
kostnaden jämförtsammanlagt till miljoner kronor och den totala11

beräknas därmed bli miljoner kronor. organisationmed idag 13,5 En
i drift första halvåret Intill dess bör Kustbevakningenkan 1999.vara

Eftersomutföra landningskontroll i hamn enligt nuvarande rutiner.
med uppgiften har fått anslagKustbevakningen samtidigt blir av men

kronor överförasför verksamheten bör medel motsvarande miljoner11
Fiskeriverkets budget fr.o.m. årfrån Kustbevakningens budget till

landningskontrollen hamnKustbevakningen upprätthåller i1999.
till årsskiftet Fiskeriverket bör i sin rekryteringnuvarande nivå 1999.

anställning till frånkontrollanter så önskas, erbjuda personerav om
fiskerikontroll.Kustbevakningen har erfarenhetsom av
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inne-Fiskeriverket.förs till DettaArbetsuppgifterna vid SCB över
medelFiskeriverket använder dekostnadbär inte någon nusomom

upphandling tjänsten.används för av
personal inteFiskeriverketsuppfattning börutredningensEnligt ut-
fisketillsynings-tillkommerdeandra befogenhetermed änrustas som

kontrolluppgiftenkontrolluppgiften. Orsakenutfördå de är attman
för gäl-förståelseoch skapatill fiskarenainformationinnebär attäven

hand-behövs börbefogenheterpolismansbestämmelser. de falllande I
stärkasyfteKustbevakningen.eller Ifrån polisenpåkallasräckning att

utredningenföreslårdetta områdebefogenheterKustbevakningens
denförordningarEG:si lagen 1994: 1709tillägg görsettatt om ge-om

inombegäranKustbevakningen påfiskeripolitiken så attmensamma
landningskontrollvidbehövsden hjälpskall lämnabefogenhetsin som

hamn.i -

ochundersöknings- FoU-avseendeFörslag1.4.4

verksamhet

erfor-Fiskeriverketförmellangränsdragninghar gjortUtredningen en
efterFoU-verksamhetochundersöknings-erforderligoch ickederlig

avseendemyndighetenförrelevansgradendels utifrånkriteriertvå av
forskningsinnehåll:gradendels utifrånämnesval, av

forskningeninomuppgifterprimäraFiskeriverketsSektorsmyndigheten
skaldjurochfiskar ärfiskeriforskning ut-bedrivaär att somavsersom

redskapsteknik,inkluderarforskningsfältför exploatering. Dettasatta
därefter harforskningsfältekonomi.produktionsteknik och Det som
fiskarter ochövrigamyndighetsuppgiftenför fisket ochbetydelse avser

forskningmyndighetsuppgiften liggersamband. Utanförekologiska
recipientundersökningar.miljönundersökningaroch t.ex.avsersom

under-uppgifternaangelägnamyndighetsuppgiften ärförDe mest
utveck-fiskbeståndsexploateradeavseendesökningsverksamhet av

utvecklingsarbetesådantkommerDärefterresursövervakning.ling,
uppgiftEfter dennaundersökningsverksamheten.stödjerdirektsom

kunskapfå bättrebedrivs förforskningtillämpadeföljer den attsom
fiske-olikaforskning kringutnyttjaskanhur fiskresursema t.ex.om

be-forskningbehovdirektaUtanför myndighetensvårdsåtgärder. av
forskning.grundläggandesigfinner
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Utredningen föreslår dessa principer skall tillämpas vid beslutatt om
forskningsinriktning i Fiskeriverket.

Undersökningsverksamhet

detNär gäller insamling data för resursuppskattningar krävs i syfteav
följakunna trender i beståndsutvecklingen viss omfattningatt vaden

gäller mängden data framförallt varaktighet. Datainsamlingenmen
måste hålla hög kvalitet avseende metodiken.även måsteDen ske stan-
dardiserat så resultaten kan jämföras år från år.att

Vid sidan Fiskeriverket kan universitet och högskolor,utgörav
forskningsinstitut, länsstyrelser och konsultföretag tänkbara utförare.
Överväganden lämplig utförare bör ifrånutgå de delvis olika kravom

ställs på undersökningsverksamhet och forskning.som
Att det inom undersökningarna krävs standardiserad datainsamling

lång tid inomvetenskapliga frågeställningar oftastöver saknassamt att
innebär universitet och högskolor mindre lämpliga utförareatt är som

sådan undersökningsverksamhet.av
Vid undersökningar till havs marinapå liksom vid viss över-arter

vakning i de sjöarna krävs tillgång till undersökningsfartyg ochstora
speciell utrustning i form trålar och ekolod för hydroakustiskaav un-
dersökningar specialkompetens det finns mycket begränsadsamt som
tillgång till. Av denna anledning inte heller länsstyrelser eller kon-är
sultföretag för närvarande tänkbara utförare. Uppgiften bör ligga kvar
inom Fiskeriverket.

Vid undersökningar i sjöar, i rinnande och i kustzonen kanvatten
flera utförare komma i fråga eftersom beståndsövervakning där ofta
utförs med hjälp enklare metoder. Fiskeriverket,Förutom kanav ex-
empelvis länsstyrelser och konsultföretag lämpliga utförare. Fiske-vara
riverket bör dock ha samordnande roll för undersökningar oavsetten

utför sådana uppdrag för upprätthålla kvaliteten i datain-attvem som
samlingen.

Bearbetning och analys insamlat material omfattar dels upparbet-av
ning biologiskt material, dels resultaten samlas i databaser. Re-attav
sultaten ligger till grund för bedömning olika nivåer för uttagav genom
fiske och därmed för reglering fiskets omfattning. avläsaFör attav
trender och finna orsakssamband krävs ofta långaså tidsserier som

på flera decennier. Att utföra detta arbeteöver hör till Fiskeriverkets
kämverksamhet.

Kompetens detta slag finns idag inte tillgå på håll vidatt änannatav
Fiskeriverket och hos bedriverLFI undersökningsverksamhetsom av-
seende lax. viktigtDet säkerställa kompetensen avseendeär att även
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framför kunnainsamlat materialoch analysbearbetning taatt resur-av
myndighets-Fiskeriverketsförunderlaganvändssöversikter somsom

metodutveck-ochutvecklingsarbeterimligtocksåutövning. Det attär
inomoch analysbearbetning resursöver-datainsamling,vad gällerling

sådanbörFiskeriverket. Kompetensen attinomutförsvakningen, vara
kanforskningengrundläggandedeninomresultat genererassomnya

andrafrånforskaretillgängliga förskallUnderlagtillvara. görastas
myndighe-andraförsåvälhögskolorochuniversitetinstitutioner, som

kandesådatabasernautveckla ut-bör dessutom attFiskeriverketter.
hus-användareprivatakommuner,användarefleranyttjas t.ex. somav

Fiskeri-fall bördessafiskevårdsorganisationer. Iochhållningssällskap
data ochbetalt förverket rapporter.ta

undersökningsverksamhetenförföreslårUtredningen ansvaretatt
FiskeriverketFiskeriverket.skall liggaresursövervakningeninom

i havet.fiskresursemagällerdetdatainsamlingenhandhaskall när
i sjö-ñskresursemaÄven vaddatainsamlingengällerdetnär avserav

Fiskeriver-påliggabörrinnandeioch ansvaretkustzoneni vattenar,
länssty-undersökningarupphandladock t.ex.kanFiskeriverketket. av

in-detanalysochBearbetningorganisationer.fl.relser, SLU avm.
utvecklingsar-SådantFiskeriverket.utförasskallmaterialetsamlade av

inomanalysmetodik ochförbättrai syfteutförsbete resurs-attsom
skebörFinansieringFiskeriverket.inomutförasskallövervakningen
DGutgå frånkanstöddirektadetochanslagsmedelmed somgenom

XIV.

forskningTillämpad

debegränsasgrundläggande,ellertillämpadforskning,gällerdetNär
forskningsinstituthögskolor,ochuniversitettillutföramatänkbara som

utvecklingsar-ochforskningentillämpadeFiskeriverket. DenLFI samt
framsyfteteftersombehov äranvändarnas att taskallbetet motsvara

eller fis-vattenbrukñskevårdsâtgärder,förtillämpaskanresultat som
tillförlitligaresultatenanvändbara måstekeriteknik. För varaatt vara

forsk-kvalitet. Dennavetenskapligtillräcklig typhålla avattgenom
tillhöriinte stårfrågeställningarinomvetenskapliga centrum,därning,

uppgifter.primärahögskolorsochuniversitetinte
medinstitutionerfåf.n.FiskeriverketsidanvidfinnsSverigeI av

forskning-ñskforskningolikariktadverksamhet typermot ommenav
forskningspropositionregeringensmedi enlighetsamhällsrelevansens
fåforskningtillämpad större utrymmekan ettbetydelsefår allt större

Fiskeriver-förfram detUppgiftenhögskolor.ochuniversitet att tavid
fiskeri-ñskevård,områdenainomkunskapsunderlageterforderligaket
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Fiskeri-kan antingen ligga inomfiskeriekonomi och vattenbrukteknik,
utförasfrågeställning, någon LFIverket eller, beroende på annan,av

vattenbruket hardet gällereventuellt universitet Näreller SLU.t.ex.ett
för vattenbrukinstitutionenutföra redan lagts påför FoU utansvaret att

deli Umeå SLU.ärsom en av
direkt använd-forskningföreslår tillämpadUtredningen äratt som

Fiskeriverketsåväl inommyndighetsutövningen bör bedrivasbar för
medverksamhet bör skedennaFinansieringinom universitetet. avsom

söks hos SJFR,med medelanslagsmedel, delsdels t.ex.externt,som
10:6-medel.förMISTRA, DG XIV, samt

Grundläggande forskning

biologi, miljökravfiskarskännedomforskningGrundläggande omger
vetenskaplig basdärförsammanhang.och ekologiska Den utgör enom

ställs höga kvalitet iDet kravbör utnyttjas.fiskför hur resursen
bedrivs grund-forskningssystemetsvenskaoch analys. detmetodik I

detoch högskolor. Näruniversitetframförallt inomforskningläggande
där avsiktenforskningengrundläggandeden ärgäller den del attav

kallad riktadtillämpning, såkommagrund kanlägga att gesomen
sektors-ofta inomfrågeställningarsådanaidentifierasgrundforskning,

universitetenFiskeriverket, vid sidan utgöraDärför kanforskningen. av
ideluppfattning bör,Enligt utredningenslämplig utförare. ensomen

grundforskningriktadforskningkompetensutvecklingen, viss typenav
respektivefackkunskap inomBehovetFiskeriverket.utföras inom av
emellertidmedförekologigenetik,fysiologi,ämnesområde, etc.t.ex.

högskolor.ochvid universitetutförsforskning bästgrundläggandeatt
för be-bedrivsforskningengrundläggandedendel attDen somav

sökamåletd.v.s. därfrågeställningar,inomvetenskapliga är attsvara
skallfinns i sikte,tillämpningspeciellnågonefter kunskap utan attny

grund-riktadFinansieringensektorsmyndighet.utföras vidinte aven
andramedi konkurrensskall erhållasFiskeriverketforskning inom ut-

forskningsrådmedel frånd.v.s. heltförare, utgöras externa somav
forskningsprogramför EU:soch inomMISTRASJF R, ramen

utförda undersök-Fiskeriverketdenbetydelse föravgörandeAv av
vik-i nyttigheter. DendenFoU-verksamhetenochnings- omsättsär att

vilketkämverksamhetFiskeriverketsstödjakunnatigaste är attnyttan
grund förtillkan liggasådan kunskapbetyder kunnaatt somgenerera
mångfal-biologiskadenoch bevaranyttja fiskeresursemavaraktigtatt
avseendehåller hög kvalitetresultatenviktden. Det störstaär attav

undersöknings-Såvältillförlitligheten.för säkrametodik och analys att
kvalitetssäkras.därförFoU-verksamheten börsom
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Fiskeriverkets organisation för undersöknings- FoU-och
verksamhet

Den nuvarande för Fiskeriverkets undersöknings- ochorganisationen
FoU-verksamhet omfattas utredningsavdelningen bestårav som av en
central enhet verkets laboratorier och försöksstationer.två Densamt tre
centrala enheten relativt liten med årsarbetskrafter. Tidigare till-är tre
hörde Fiskeriverkets utredningskontor utredningsavdelningenäven tre

dessa har fr.o.m. september1 1997 överförts till och miljö-men resurs-
avdelningen.

Utredningsavdelningens uppgift för biologiska, fis-detär att svara
keritekniska och fiskeriekonomiska kunskapsunderlag erfordrassom
för verket skall kunna fullgöra myndighetsuppgiftema. betyderDetatt

avdelningen skall för tillfredsställa de behov kunskap-att attansvara av
sunderlag övriga avdelningar inom verket efterfrågar. centralaDensom
enheten för planering, samordning och arbete med övergri-ansvarar

nationellapande och internationella FoU-frågor. Enheten handlägger
stöd till och Fiskeriverket i fleraFoUäven extern representerar samar-

betsorgan bl.a. för fiskforskning, Naturvårdsver-SIFR:s programorgan
kets miljöövervakningsnämnd och arbetsgrupp för kring biologiskFoU
mångfald fiskeriforskning. Till-Nordiska ministerrådets församt grupp

med Havsfiskelaboratoriet den centrala enhetenrepresenterarsammans
Sverige i och i beslutande råd.STECF inom ICES:sEUäven

bedrivs för närvarande vidFoU-verksamheten inom Fiskeriverket
laboratorier, Havsfiske-, och Sötvattenslaboratoriema, vid tvåKust-tre

vid de utrednings-försöksstationer, i viss utsträckning även tresamt
kontoren i Jönköping, och Luleå. Sammanlagt bedrivsHärnösand
verksamhet vid platser. Enligt utredningens uppfattning skulle ökad14

effektivisering.samverkan mellan laboratoriema leda till
finansie-Fiskeriverkets totala undersöknings- och FoU-verksamhet
förfogartill delen med medel. medel verketDestörsta externaras som

utredning-anslaget 10:6-medel, enligt denC1över, samt motsvarar av
bilagagenomförda enkätundersökningen cirka 40% under 1997 seen

gäller finansieringUnder de åren har förändringar skett vad2. senaste
verkets undersöknings- och FoU-verksamhet. Medel Fiskeri-somav

verket tidigare har förfogat prisregleringsmedel, villkorsme-över, t.ex.
Samtidigt hardel och anslaget avsåg har upphört.C2 FoUexternsom

för anslagetbesparingskrav ålagts Fiskeriverket C1. Andra, externa,
finansieringskällor tillkommit, och olika formerhar MISTRAt.ex. av
EU-stöd. dock bundna till speciella områden och begränsarDessa är
därmed möjligheterna för Fiskeriverket verksamheten föratt styra mot

centrala forsk-verket angelägna problemområden. för verketDe mest
ningsprojekten finansieras med medel. Laboratoriema har hittillsegna
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relativt självständigt vilket har lett till bristande samordningagerat
mellan enheterna. Förhållandena kräver det klara prioriteringargörsatt

den undersöknings- och FoU-verksamhet kan anslagsfrnansie-av som
och finansiering sökas för komplettera den prio-måsteatt extern attras

riterade verksamheten.
bör formas Fiskeriverkets centrala enheterEn Ny såorganisation att

för planering och styrning verksamheten. Tillövergripandeansvarar av
prioritera fördela insat-detta hör ambitionsnivåer ochsätta samt attatt

eller till utfö-till undersöknings- och verksamhetFoU externaser egen
rare.

Undersöknings- och FoU-verksamheten inom verket bör organiseras
så avdelning omfattar fisket i havet och avdelningatt som om-en en

organisatoriskfattar fisket i och i kustzonen. sådanGenomsötvatten en
hjälp väl genomförd verksamhetsplaneringstyrning och med avav en

kan verket centralt erhållaundersöknings- och FoU-verksamheten er-
verksamheten och samtidigtforderligt kunskapsunderlag i den löpande

och densuccessivt precisera kraven de undersökningar FoU som
fråge-verksamheten relevantaverket behöver. På så inriktassätt mot

därmed förbättras.ställningar och effektiviteten kan
kämverksamhet och stödjandeavvägning måste mellanEn göras

finansieras.hur verksamheten helhetverksamhet oberoende av som
fråge-dubbelarbete minimeras och såStyrningen bör sådan attattvara

samordnings-löses Exempel på områden därställningar gemensamt.
åldersanalys, redskapsselektion,vinster kan erhållas förutomär, t.ex.

rekryteringsmodellermetodik för hydroakustiska undersökningar, och
Även kan lösas bättreproblematiken kring m.fl. vandrande arter ge-

samverkan.nom
kontinuitet igäller enheter befordrarall FoU-verksamhetI störreatt

kankompetensen i organisationen dåverksamheten att vara mergenom
och djup. gäller specielltvarierad och för både bredd Dettautrymmege

tvärvetenskaplig ka-fiskeriforskning där frågeställningarna ofta är av
raktär.

forsk-Utredningen föreslår Fiskeriverkets undersöknings- ochatt
knytsningsverksamhet koncentreras geografiskt till två enheter. Dessa

avseende ämnesområde. Tilldirekt till fackavdelningama med på
Enheten för marina undersökningar förs verksamhet för undersök-
nings- och FoU-verksamhet behoven inom den gemensam-som avser

för kust-fiskeripolitiken, d.v.s. marin verksamhet. Till Enhetenma
relaterade till denoch sötvattensundersökningar förs verksamheter

de områden täcksnationella fiskeripolitiken, i huvudsak som nu av
skall dessa verksamheter ioch Kustlaboratoriema. DärvidSötvattens-

Kustfrågor kräverökad utsträckning integreras och koncentreras. sam-
marina verksamheten. Uppdelningenordning med denäven motsvarar
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därför inte fullständigt uppdelning utifrån den fiskeri-en gemensamma
politiken respektive nationell ñskeripolitik avseende Utredningenarter.
föreslår inte ändringnågon avseende forskningsfartygen.

Samarbete med forskningsorganandra och forskningsinstitut

Eftersom Fiskeriverket besitter omfattande kompetens gällerdetnären
undersöknings- och FoU-verksamhet anlitas laboratorier oftaverkets av
andra inte minst Naturvårdsverket. sådan uppdrags-Omavnämare, av
verksamhet blir alltför omfattande fokusförskjutningkan i förhål-en

tilllande huvuduppgiften uppstå. Utredningen föreslår därför Fiske-att
riverket skall begränsa sin uppdragsverksamhet till endast omfattaatt
objekt väsentlig betydelse för verkets behov kun-även ärsom av av
skapsunderlag och bas för kämverksamheten.

Laxforskningsinstitutet.

förening. föreningensLaxforskningsinstitutet, ideellLFI, Inomär en
fiskeintresset, vilket företrädssamverkar kraftindustrin medram av

finansieringen.Fiskeriverket. Fiskeriverket står för minst 20% LFI:sav
omfattar resursövervakning i form beståndsuppskattningar,arbete av

ställer personal tillutvärdering olika beskattningsmönster LFIm.m.av
Fiskeriverketdet gäller laxfrågor i och NASCO.förfogande ICESnär

för tjänst vidmed anledning detta 25% LFI.svarar av av en
Resursövervakning och rådgivning med avseende beskattning

problemati-hör till Fiskeriverkets kärnverksamhet. gäller specielltDet
Östersjön prioriteradken kring laxen i enligt regleringsbrev är ensom

föreslår överläggningar in-uppgift för Fiskeriverket. Utredningen att
syfte avveckla Fiskeriverkets ileds med i LFI.LFI att engagemang

Samtidigt till Fiskeriverket den speciella funktionen avseendeöverförs
resursuppskattningar.

Universiteten

lantbruksuniversitet, intar särställning bland univer-Sveriges SLU, en
siteten eftersom det universitet för sektorn med finansiering frånär ett

utredningens uppfattning skall Institu-Jordbruksdepartementet. Enligt
för forsk-tionen för vattenbruk i Umeå i fortsättningenäven ansvara

ningsfrågor vattenbruket. Utredningen föreslår därförrör ettattsom
ökat samarbete bör utvecklas med Lantbruksuniversitetets institution
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för vattenbruk i frågor vissa vandringsñskar, lax och hav-även rörsom
söring.

Samarbetet med och högskolor vikt förÖvriga universitet är storav
Fiskeriverkets laboratorier då Fiskeriverket inte utför grundläggande
forskning. Samarbete med universiteten värdefulla tillskott till Fis-ger
keriverkets F0U-verksamhet innebär också forskningen vidattmen
universiteten kan riktas för sektorn relevanta frågeställningar. Detmot

därför fördel Fiskeriverkets laboratorier kan lokaliseras tillär en om
universitetsorter. del i sådant samarbete bör doktoranderEn ett attvara
vid universiteten bereds möjlighet utföra sin uppgift inom Fiskeri-att
verkets enheter med handledning från universiteten. enhe-Inommen

bör finnas möjlighet finna biträdande handledare vilket äventerna att
kan bidra till personal vid enheterna tillgodogör sig aktuella forsk-att

speciell vikt forningsrön. sådant doktorandsamarbete kanEtt vara av
personal till Fiskeriverket, speciellt ñskeribiologiskrekrytering av som

utbildning saknas i Sverige.
uppfattning Fiskeriverket ansvarigutredningensDet är att som

initiativ till samla den kompetensmyndighet för sektorn bör ta att som
finns inom landet i ñskeribiologiska frågor. kan skeDetta attgenom

seminarier På så kanFiskeriverket anordnar symposier, sätt ävenm.m..
den finns inom universitet och högskolor tillvarakunskap tas avsom
myndigheten.

Utredningen föresår samarbetet med universiteten utvecklasatt av-
doktorander, adjungerade professurer, gästforskningseende samtm.m.

forsk-utvecklar för sådant samarbete medFiskeriverket ettatt program
ningsinstitutioner vid universiteten.

havsforskningsrådet,Internationella ICES

vetenskapligtorganisation föropolitisk mellanstatligICES är ut-en
eftersombyte information havet och dess resurser gemensammaav om

hushållning. skerinsatser krävs det gäller Dettanär attatt genom
de olika medlemsländer-främja och koordinera forskningsaktiviteter i

oceanograñ och miljöfrågor.verkar på områdena ñskeri, Ar-ICESna.
baserad rådgivning till medlemsländernabetet i vetenskapligtutmynnar
däribland paraplyor-och till internationella EU. ICES utgörorgan, en

i olikadär från de olika medlemsländerna deltarganisation experter
och arbetsgrupper. delta i detta internationellakommittéer Att samar-

speciellt viktigt för litet land Sverigebete får ett somanses vara som
där defår tillgång till FoU-resultat rad områden,därmed på ävenen

nationella insatserna små.är
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Fiskeriverket huvudansvarig inom Svenska kom-SIKO, ICESär
Övriga Naturvårdsverketmittén. intressenter m.fl.SMHI, Inomär

utarbetas förslag avseende olika intressenters medverkan iSIKO ar-
bets- och studiegrupper. Jordbruksdepartementet fastställer de ekono-

förordnar de svenskamiska och representantema.ramarna
till sker i det ordi-arbetet med fram underlag ICESDet mesta att ta

projektoch bekostas såledesnarie arbetet vid de olika institutionerna av
i sådana arbetsgruppereller anslagsmedel. Sverige bör delta ärsom av

rådgivning från ökar,för EU-arbetet. Efterfrågan på ICESbetydelse
bristfällig statistik i ,det kom-sida. harinte minst från DessutomEU:s

tillförlitliga beståndsupp-medfört det förmersiella fisket göraatt att
fiskeoberoende provtagningar. Sammantagetskattningar krävs allt fler

inom ökar.innebär detta arbetet ICESatt
enligtbidrar Sverigeuppskattningar fiskresursemadet gällerNär av

analysarbeteti bearbetnings- ochuppfattning under genomsnittetICES
utveckla modeller.gälleri liten omfattning detoch endast när att nya

därförUtredningen föreslår Sve-finns dock, för lax.Undantag attt.ex.
förminst nivåbör bibehållas påriges deltagande i ICES samma som

Jordbruksdepartementet.via anslag frånnärvarande med finansiering
uppskatta fiskre-i arbetet medomfattning bidraSverige bör i större att

sursema.

forskningsråd, SJFRSkogs- och jordbrukets

fördelaövergripandeuppdraghar regeringensSJFR på attett ansvar
skall enlighetfiske. Rådet iområdet fisk ochforskningsmedel inom

grundläggande ochi första handstödja och främjamed sin instruktion
de biologis-utnyttjandehållbartlångsiktig forskning ett avsom gagnar

grundläggandefiskforskning omfattar bådetillStödetka resurserna.
vattenbruket.inklusivefiskerinäringentillämpad forskning inomoch

sektori-för fisk,för programorganetinomantingenDetta ramenges
disciplinär forsk-ämnesutskotten förell forskning, eller inom något av

ekonomi ochcellbiologi och kemiekologi,organismbiologi,ning: samt
samhälle.

fiskarundersökningarfiskeriforskningen, d.v.s.stöd tillSJFR:s av
ochförutom biologiexploatering vilketskaldjur föroch är utsattasom

enligtekonomiska aspekter, börochinkluderar tekniskaekologi även
för fisk-programorganetöka.utredningens uppfattning kunna Inom

tillför sektorn, d.v.s.relevantforskning bör stöd utgå till FoU ärsom
kommaforskning kangrundläggande och tillämpadbåde att om-som

för fiske-med betydelseStöd bör utgå tilli nyttigheter. FoU t.ex.sättas
för bevarandefiskevårdenvattenbruket och inomrinäringen, samt av



SOU 1998:24 Sammanfattning 47

biologisk mångfald. Den nuvarande sammansättningen ledamöternapå
och prioriteringssystemet innebär relevansen för sektorn inte priori-att

tillräckligt jämfört med disciplinär, inomvetenskapliga krite-teras mer
rier. Mot bakgrund förändringar i fiskets förutsättningar haratt storaav
skett under det decenniet, inte minst EU-inträdet, börsenaste genom
vissa FoU-områden prioritet. gällerDetta miljöansvarett.ex.ges annan
inom fisket. prioriteringarDe för närvarande råder utarbetades isom
Programmet för fiskforskning i Sverige iSJFR samverkan medav
dåvarande Fiskeristyrelsen 1987. Ett för fiskforskning börnytt program
utarbetas.

Utredningen föreslår uppdraget till SJFR ändras på såatt sätt att re-
levanskriteriet ökad betydelse. Utredningen förordar Pro-attges

sammansättning förändras. skall skeDetta med beaktan-gramorganets
de kvalitetsnormer och starkare styrning projekt med förmotav en
sektorn relevanta frågeställningar. kan ske antingenDet attgenom an-
talet ledamöter utökas med ytterligare för sektorsintres-representanter

eller sammansättningen ändras. Forskarrepresentanter-attsena genom
roll i sammanhanget bör bedöma ansökningamas kvalitetattnas vara

medan sektorsföreträdama skall för prioritering med avseende påsvara
relevans.

Utredningen föreslår vidare den princip skall råda vad gälleratt som
tilldelning medel bör sådan bland de ansökningaratt,av vara som upp-
fyller ställda kvalitetskrav, väljs de med högst sektorsrelevans.

EU-stöd

På fiskets område förekommer, del i CFP, två slag stöd tillsom en av
FoU-verksamhet i medlemsländerna, nämligen dels stöd via rampro-

för forskning och utveckling, dels stöd direkt från DG XIVgrammen
för tillämpade projekt och undersökningsverksamhet. Stöd utgårmer
till verksamheter med tydligt gemenskapsintresse och skall ad-ett vara
ditativt, d.v.s. komplettera inte de enskilda ländernas FoU påersätta
området. Projekten drivs i samarbete med andra länder och stöd utgår
med vanligen till projektkostnadema.50% avupp

detNär gäller stöd inom det pågående fjärde harramprogrammetnu
Sverige varit framgångsrikt i jämförelse med andra länder. Sverige har
erhållit motsvarande tilldelade4,5-5,1% medel, vilket skall jämförasav

Ävendet finansiellamed bidrag på cirka Sverige2,7% för.svaratsom
det gäller det direkta stödet från DG hävdar sig Sverige väl.när XIV

Under 1995 erhölls 2,7% medlen och under 1996 3,9%. Stöd viaav
har framförallt gått till universiteten också tillramprogrammen men

projekt vid Fiskeriverket. Sverige harAtt varit framgångsrikt i fråga om
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internationellaväl i denforskning hävdar sigEU-medel visar svenskatt
FoU-verksamhetensvenskabevis denkonkurrensen och påär ett att

varit fram-Sverige hittills harbakgrundkvalitet.håller hög Mot attav
detutredningenfrånavseende medel för EUgångsrikt FoU attanser

för detta.funktioninrätta någonföreligger behovinte att nyav

vattenlagen10 6Medel enligt kap.

avgiftvattenmålutdöms ifastställs ochvattenlagenEnligt kap 6§10 en
Avgif-fisket.påverkakanden skadasyfte kompenserai antasatt som
förord-och enligtlandetfrämja fisket inomvattenlagenskall enligtten

in-utvecklingforskning ochbekostaanvändas tillning 1983:945 att
tillMed hänsynbestämmande.Fiskeriverketsenligtfiskevårdenom

till FoUanvändningen begränsats rör söt-harmedlens somursprung
avgifternaIntäkternavandringsfisk.ochsötvattensartervatten, upp-av

miljoner kronor.årligen tillgår 7ca
Frågoranvändning.medlensmedsamråder SJFRFiskeriverket om

förrådgivandeFiskeriverketsibehandlasmedlen även gruppom
medeldeanvändningengodkännerRegeringenforskningsfrågor. av

taktverksamhet. Ilänsstyrelsemasochanvänds i Fiskeriverketssom
allt högremedlen iminskat harFiskeriverket hartillanslagenmed att

möjlig-Fiskeriverketsi verkets interna FoU.användasgrad kommit att
be-mycketfiskforskningfrämjasamråd med SJFR ärheter i externatt

gränsade.
fortsättnings-10:6-medlenkalladede såUtredningen ävenattanser

till såvälanvändasskall kunnaFiskeriverket. Dehandhasskallvis av
till-börAnslagettill forskning.undersökningsverksamhet görassom
kanFiskeriverket. Detsåväl inomför forskaregängligt utomsom

utökatansökningsförfarande och ettåstadkommas ett genomgenom
Fiskeriverket be-överföra tillbörRegeringenmedsamarbete SJFR.

skallvillkoret SJFRmedmedlens användningslutsrätten att ansva-om
forskningsansökningama.bedömningenvetenskapligaför den avra

utredningenskonsekvenserOrganisatoriska1.4.5 av

förslag

ñskeriadminist-avseendeförslaghar i sinaUtredningen översynen av
fortsättningeniförmöjligheter ocholikarationen ävenattstannatvägt

länsstyrelserna.och iFiskeriverketsamlad ifiskeriorganisationenhålla
ñskeripolitikendenskäl till dettavägandeEtt är att ge-gemensamma
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upparbetadesamlad organisation och välnomförs effektivare med en
kontaktvägar.

uppgifter avseende denKoncentrationen administrativa gemen-av
helabodelning inomfiskeripolitiken till Fiskeriverket samt ensamma

administrationennationell frskeriadministration ochverket mellan av
möjligtfiskeripolitiken medför det börden attatt varagemensamma

i fram-skilda organisationeradministrera fiskeripolitiken i tvåvälja att
tiden.

organisatio-varit denutgångspunkt har därförUtredningens att nya
fiske-ingår i denuppgifterskall utformas så att gemensammasomnen

uppdel-nationell politik.i Enskiljs från uppgifter ingårripolitiken som
frågaoch förslag iövervägandenutredningen följer i sinaning omsom

centrala de-Fiskeriverketsorganisationen, departementet,alla nivåer i
laboratorier och utredningskontor.lar,

nödvändigt länssty-dethela landetfisketEftersom är attutövas över
för uppgifter inomgod kompetenshari fortsättningenrelserna även en

uppdelningmöjligt någondock inte varitfisket. harDet göraatt avse-
inomfiskeriadministrationennationella ochdenende gemensamma

fisketuppgifter inomlänsstyrelsesvarjelänsstyrelserna eftersom sam-
ârsarbets-har tvålänsstyrelserEndast fåtalliten. änär ettmantaget mer

administratio-möjligtmycketfrskefrågor. Såkrafter föravsatta som av
länsstyrelser ellerbör ligga pånationella fiskeripolitikendenavnen

tillKopplingarnamöjligt.användarnautförare såhos privata nära som
det gäller denviktig roll.spelar här Närmiljöpolitiken gemensammaen

sammanhållningochkoncentrationdet iställetfiskeripolitiken är aven
Utbytet med DGeffektivitet.förbättradmedförakan ensomresurserna

bå-med departementetsamarbetetoch det viktigakan underlättasXIV
på kortförhandlingaroch ilångsiktiga inriktningenavseende dende

ändringarföreslår därför inte någraUtredningenunderlättas.sikt avse-
länsstyrelsernaFiskeriverket ochuppgifter mellanfördelningenende av

inriktningenfiskeripolitiken. Omgäller dendetnär avgemensamma
kanutformningfåefter 2000 kommerstrukturstöden, år att annanen

ändras.förhållande kommadetta att
admi-aktörerna inomJordbruksdepartementet utgörsFörutom av

Fiskeriverket,fiskeripolitikendennistrationen avgemensammaav
jordbruks-och i viss mån StatensKustbevakningenlänsstyrelserna, av

för förvaltning-myndighet med sektorsansvarFiskeriverketverk. är en
Fiskeriverket haruppgifterunder regeringen.fiskeripolitiken Deen av

förordningarinstruktion, lagar,verketsverkställa reglerasatt genom
fis-dendet områdeoch regleringsbrev. Inom gemensammasom avser

formella förhål-rådandeändrafinns inte anledningkeripolitiken att
med depar-utökat samarbetefördjupat ochkrävslanden. Däremot ett

roll liknarmyndighetendel fårdel. dennai denna Itementet somen
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stabsmyndighetens. Arbets- och rollfördelningen mellan departementet
och verket kan utvecklas inom för den nuvarande förvaltnings-ramen
modellen fördjupad dialog och överenskommelser. Utredningengenom

den svenska förvaltningsmodellen bör bibehållas inom fiskeri-attanser
administrationen och organisationsförändringar bör inomatt göras ra-

flit modellen. Samarbetsformema mellan departement ochmen myn-
digheter bör följas regelbundet.upp

denInom nationella fiskeriadministrationen bör sektorsmyndigheten
Fiskeriverket, ha för alla frågor omfattas statensansvar som av ansvar

geografisk tillhörighet. Två områden inom Jordbruksdeparte-oavsett
ansvarsområde ingår f.n. inte i Fiskeriverkets ansvarsområde,mentets

fiske på odlingsgränsen och fisket i gränsälvamastatens vatten ovan
Finland. Ansvariga för dessa frågor på myndighetsnivå Jord-ärmot

bruksverket och finsk/svenska gränsälvskommissionen och på Jord-
bruksdepartementet och utbildningsenheten respektive fiskeen-same-
heten.

Fisket i enskilda inte reglerat och länsstyrelsernaär närmarevatten
har f.n. för uppgifter inom fiskevården och fisketillsynen.ansvaret

få enhetlig hantering beståndsuppföljning medFör att en mer av
hänsyn till Fiskeriverkets för fiskeresursema och den biologiskaansvar
mångfalden och enhetligare nationell administration fiskefrågoren av
borde dessa följa princip för administration och organisationsamma

geografisk belägenhet skulle falloch ägarskap. i så krävaDettaoavsett
flera lagändringar bl.a. i fiskelagen, rennäringslagen och lagen fis-om
kevårdsområden. fullföljdes fiskefrågorOm sådan princip skulleen

hanteras inom Jordbruksdepartementets utbildnings-ochsom nu same-
enhet föras till fiskeenheten. Fiskeriverket sektorsmyndighetöver som
skulle därefter, regeringen så beslutar, kunna bli ansvarig myndig-om
het för samtliga frågor fiske. Länsstyrelsernas roll och uppgifter påom
fiskets område enligt nuvarande lagstiftning behöver i princip inte änd-

för fiske i sin helhet åläggs Fiskeriverket. Fleräven ansvaretras om
uppgifter regional och lokal karaktär kan med fördel ändå överförasav
till länsstyrelserna Fiskeriverket regeringen bemyndigasattgenom av
överföra uppgifter till myndighet.annan

AUtredningen har den principiella uppfattningen Fiskeriverket böratt
sektorsmyndighet för frågor nyttjande fiskeresursensom svara om av

inom Sveriges territorium och ekonomiska ägarförhållan-oavsettzon
den.
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ledningsformFiskeriverkets

lek-generaldirektör biträdsFiskeriverket leds idag som av enav en
Ledningsformen förmed beslutsbefogenheter.mannastyrelse vissa

gäller medtill de förutsättningarmyndigheten bör som nuanpassas
ekonomiskt klarverksamhetsansvar och Enökad delegering ansvar.av

myndigheten och regeringen.underlättar dialogen mellanansvarsbild
medlem-ledningsformenviktigt skäl för förändraEtt är attattannat

och kravställer delvis andraskapet i europeiska unionen nya rege-
måste ske direktstyrning myndigheternaringen. Regeringens merav

hjälpRegeringen måste medtydligare tidigare.och på sätt änett avnu
ochenhetligtofta med kort varsel, kunnamyndigheterna, sam-agera

och kontakter med EU:sförhandlingssituationerordnat i olika organ.
och politikställningstagandenanalyser och utvärderingar,Vidare måste

under längre perioder iperspektiv kunna utförasi långsiktigt ett ut-ett
och myndigheten.samarbete mellan regeringenvecklat

strategiskt,myndigheternamöjligheterRegeringens att styra sam-
ledningsformen enrå-myndighet haroch effektivt ökarordnat enom

gäller kankonstitutionella reglerför dedighetsverk. Inom somramen
omständigheter förafördröjandeellerdå regeringen omvägarutan en
för verksamheten.avgörande Mo-den har detdialog med ansvaretsom

såväl tydligtillgodoser kraven påenrådighetsverkdellen med en an-
bl.a.stynnöjligheterstärka regeringenssvarsbild behovet attavsom

prioriteringar.klargöra politiskaattgenom
deltargeneraldirektörermyndighetersfinns exempel på fleraDet att

för denSverige för inompolitiki beredningen den euro-ramenav som
avseendetillämpassådan modell börpeiska gemenskapen. En även

fiskeripolitiken.
slutbetänkan-anförde i sittkommissionenförvaltningspolitiskaDen

forvaltningspolitik förtjänst, samladde medborgarensI staten, atten
delat börför lekmannastyrelse mednuvarande formenden av-ansvar

uppde-beslutsbefogenhetenKommissionen framhöllskaffas. äratt om
oklart. styrelsenstyrelsen blir Attlad mellan verkschefen och ansvaret

dess roll diffus.rådgivande och beslutandepå gång görären
ikommissionens bedömningförvaltningspolitiskaUtredningen delar

förordar Fiskeriverketsutredningendetta fall vilket innebär sty-attatt
ledningsform ändras till enrådig-Fiskeriverketsrelse läggs ned samt att

enrådighetsverk tillgodosermedinsynsråd. Modellenhetsverk utan
stärkabehovettydlig ansvarsbildkraven på såväl att rege-som aven

politiska prioriteringarklargörastyrmöjligheter bl.a.ringens attgenom
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Ändringenoch samordna arbetet i kräver Fiskeriverkets in-EU. att
struktion omarbetas.

Fiskeriverkets organisation

Fiskeriverket har sedan EU-inträdet successivt utvecklat sin organisa-
tion för de krav den fiskeripolitiken ställer.mötaatt som gemensamma

arbete har intensifierats under den tid utredningen har arbetat årDetta
delar organisationen enbart har uppgifter1997. De nästanav som nu

inom den fiskeripolitiken i det centrala verket mark-ärgemensamma
nads- och strukturavdelningen, avdelningen för fiskerikontroll in-som

i september intemrevisionen har bemannatsrättades 1997, samt som
Havsñskelaboratoriet såunder 1997. Fiskeriverkets laboratorier harAv

helt uppgifter fiskeripolitiken.avseende dengott som gemensamma
Övriga nationell ñskeripolitik ellerdelar verksamheten riktas motav

uppgifter har med såväl denadministrerar blandning göraatten av som
ñskeripolitiken den nationella.gemensamma som

för dessa båda delarkunna värdera och insatsernaFör att avanpassa
organisation tidigareñskeripolitiken för sig bör Fiskeriverkets somvar

i verksamhetsområden, för denframhållits indelas två ett gemensamma
sådanför nationella fiskeripolitiken. Omfiskeripolitiken och denett en

organisatoriska förändringardelning inte fullt kan åstadkommas medut
möjligt be-så det blirbör verkets interna redovisning attattanpassas

verksamhetsområdet för sig.döma effektiviteten för vardera
föreslagnaorganisationen deYtterligare faktorer påverkar ärsom

och FoU-verksamheten.förändringarna avseende undersöknings- Des-
konsekvenser bådeförslag de genomförs, flera olikafår, avseen-sa om

stärka arbetet inomeffektivitet och kostnader. Vidare det, förde är att
nödvändigt inom verket inrättagemenskapspolitiken på lång sikt att en

Även ochFiskeriverkets organisation föranalys- och utredningsenhet.
marginellt under in-förändrasarbete med strukturstöd kan komma att
beslut fattas hurnevarande programperiod. krävsDessutom ettatt om

fiskerikontrollen skall organiseras.
beskrivs i kapitel Personal-Fiskeriverkets nuvarande organisation

årsarbetskrafter. Vidden januari uppgick till 2281 1997 enresursen
personal enligt de föreslagnauppdelning Fiskeriverkets nuvarandeav

nationella delen ochårsarbetskrafter föras till denkriterierna skulle 72
del hanterar denårsarbetskrafter föras till den126 gemensammasom

oförändratfiskeripolitiken. Administrativa avdelningen har 21 årsar-
betskrafter.
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Stab för långsiktiga analyser

Fiskeriverket skall kunnaFör regeringen underlag till långsiktigaatt ge
ställningstaganden inriktningen ñskeripolitiken bör verket för-om av
stärka sina för analyser. Sådana analyser bör omfatta störreresurser
delar fiskeripolitiken. stabsfunktion med denna inriktning inrättasEnav
direkt under generaldirektören. staben bör ingå med särskildI personer
kompetens avseende långsiktiga utredningar fiskeripolitikensinom oli-
ka delar med kompetens inom ñskeriekonomi, analysersamt t.ex. av
data från beståndsövervakning och Fiskevård utveckling ochsamt
forskning fiskets område. omfattaStaben bör i inledningsskedeett

4-5 personår. Nuvarande stab dras och funktionerna för juridikca
flyttas till den administrativa avdelningen.m.m.

administrativa avdelningenDen

Vid Fiskeriverket successiv kompetensutveckling skildapågår påen
områden inte föranleder förändring avseende organisatio-någonsom

förändrad organisation uppdelning del denEn med på förnen. en ge-
fiskeripolitiken och nationell del bör inte medföra behovmensamma en

några förändringar i den administrativa avdelningens arbets-storaav
uppgifter.

fiskeripolitikens administrationDen gemensamma

Administrationen den fiskeripolitiken organiseras i treav gemensamma
avdelningar, och strukturavdelning, resursavdelningmarknads-en en
avseende marina och kontrollavdelning.vatten en

Marknads- och strukturavdelningen får i innehållstort sett samma
idag, kompetensen avseende handelsfrågor bör stärkas. An-som men

för verksamheten med vattenbruk kan ligga kvar inom avdel-svaret
ningen i vattenbruket finns nationellt nämligenintresse,även ettmen
odling för utsättning ñskevårdsskäl. och samordning-Kompetensenav

vattenbruks-inom verket såväl med länsstyrelserna avseendeen som
frågor bör stärkas. Avdelningen deltar i förvaltningskommittéer samt

regeringen underlag till förhandlingar avseende ändringar i politi-ger
ken deltar i förhandlingar efter regeringens begäran.samt

Avdelningen för bildas nuvarandemarina attresurser genom resurs-
och miljöavdelningen delas. Avdelningen administrerar resurspolitiken
i marina och därtill hörande politik inom i förvalt-CFP, deltarvatten
ningskommittéer, regeringen underlag till förhandlingar avseendeger
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ändringar i politiken deltar i förhandlingar efter regeringens begä-samt
ran.

Enheten för undersökningar ingår i avdelningen. be-Dennamarina
Havsfiskelaboratorietsstår verksamhet i Lysekil och Karlskronaav

undersökningsfartygen. Verksamhet från Kustlaboratoriet tillförs isamt
lämpliga delar. Enheten utför undersökningar den forskning ochsamt
utveckling Fiskeriverket planerar inom området. Enheten deltarsom
vidare i och internationella forskningsorgan.ICES andra Inom ramen
för avdelningens arbete deltar enheten i och förvalt-expertgrupper

Verksamhetsinriktning,ningskommittéer i förhandlingar. Enhetenssamt
budget och resultat bör särredovisas.

för statistik administrerar Fiskeri-Avdelningen fiskerikontroll och
verkets uppgifter inom den fiskeripolitikens ñskerikon-gemensamma

administrativ dokumenthantering ochtroll. enheten organiserasInom
med övriga utföra-kontroll, till samarbete och avtalDG XIV,rapporter

centralainom kontrollverksamheten främst Kustbevakningen. Denre
kontrollavdelningen deltar i kommissionens förvaltningskommittéer

deltar i förhandlingar efteroch områdetexpertgrupper samt rege-
fiskerikontrollen bör organiserasringens begäran. lokala jjøsiskaDen

detta kommer ligga påenhet inom kontrollavdelningen attomsom en
utförarefysiska kontrollen harFiskeriverket, däremot den en annanom

för fiskerikontroll ha för avtalbör avdelningen upprättasansvaret att
mark-fiskerikontrollen ingår uppgiftermed utförare. I även som avser

och strukturordningarna.nads-
utredningsavdelning dras in. Vissa samordnande funk-Nuvarande

stab för långsiktiga analyser föreslås.tioner bör hanteras den somav

nationell fiskeripolitikför administrationOrganisation av

nationell fiskeripolitikadministrationSamtliga uppgifter som avser av
avdelningen bör ingå:samlas i avdelning, nationella avdelningen. Ien

nämligennuvarande resursavdelningens arbete,vissa delar den0 av
verksamhet avseende bestånds-enheten för nationella resursfrågors

ivård och Fiskevård i inte regleras CFPvatten som
för undersökningar ii avdelningen ingår Fiskeriverketsäven ansvar0

vattenmål
frågor avseende fritidsfisket

sektorsansvaretfrågor avseende nationell ñskeripolitik i övrigt t.ex.0
för miljön m.m.

och fis-odlingsgränsen, gränsälvarnaOm även statens vatten ovan
hän-framtiden ingår i Fiskeriverketskevården i enskilda ivatten ansvar
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förs dessa uppgifter till denna enhet. Föreskrifter avseende nationellt
fiske och flertalet remisser bör också handläggas inom avdelningen.

denI nationella avdelningen kommer ingå enheten fär kust- ochatt
sötvattensundersökningar omfattar, de uppgifter idag utförssom som

Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm, inklusive beståndsuppskatt-av
Örebro.ningar och databasen RASKA hanteras vid kontoret isom

Även Älvkarlebyverksamheten vid försöksstationema i Kälarne och
bör ingå. Delar verksamhet från Kustlaboratoriet tillförs. Enhetenav
för undersökningar i kust- och bör för rådgivningsötvatten svara om

Ävenfiskevârd, miljö, fritids- och turistfiske. vissa administrativa upp-
gifter reglering och besvara remisser bör föras till enhe-attsom avser

Enheten förläggs till Drottningholm.ten.
Utredningskontoren avvecklas särskilda kontor och inlemmas isom

den nationella avdelningen där de tills vidare bör bilda särskilden en-
het. Inriktningen bör successivt tillämpa de principer förattvara orga-
nisation utredningen har innebär FiskeriverketsDettaanvänt. attsom
myndighetsuppgift avseende vattenmål bör utföras personal inomav
verket i övrigt bör så mycket utredningsarbetet möjligtmen av som
överföras till andra utförare. tänkbar offentligEn utförare ärannan
länsstyrelsen. påbörjadeDen indragningen kontoret i Jönköping börav
fullföljas. Om Fiskeriverket förslaget särskild miljöpröv-genom om en
ningsnämnd i samband med miljöbalksutredningen utökadeges upp-
gifter kan det offentliga åtagandet inom detta område utökas. Utred-
ningen föreslår frågan Fiskeriverkets avseende dettaatt om resurser
arbete åter efter det beslut har fattatsprövas regeringen.att ett av

Utredningen sammanfattar sitt övergripande förslag enligt följande:

Omfördelningar inom Fiskeriverkets centrala förvaltning bör göras0
enligt utredningens förslag. innebärDetta för den centrala admi-att
nistrationen inrättas fem avdelningar och stab för långsiktigaen
analyser. avdelningarTre administration denavser av gemensamma
fiskeripolitiken; marknads- och strukturavdelningen, avdelningen
för fiskerikontroll och statistik marin resursavdelning. Ensamt av-
delning administration nationell fiskeripolitik, nationellavser av av-
delning. avdelningEn intern administration, administrativaavser
avdelningen.
Samtidigt dras utredningsavdelningen och uppgifterna delas0 upp
på avdelningen för marina nationella avdelningen ochresurser,
analysstaben.
Avdelningen för fiskerikontroll inrättades i september 19970 som

och utvecklas avseende ñskeristatistik.permanentas
Den nuvarande staben dras in och expertfunktionema överförs till0
den administrativa avdelningen.
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där de tillsden nationella avdelningenUtredningskontoren ingår i0
Fiskeriverketsbildar särskild enhet. Fråganvidare resurseromen
offentliga åtagandet pådetavseende arbete bör återdetta prövas om

förslag tillmiljöbalk,utökas med anledningdetta område nyaav ny
gränsälvsutredningen m.fl.vattenmyndigheter,

sammanförs till tvåforskningsverksamhetenochUndersöknings-0
enheter:

undersöknings-undersökningar skall bedrivaför marinaEnheten
d.v.s.avseende behoven inom CFP,FoU-verksamhet med påsamt

Lysekil.lokaliseras tillverksamhet. Enhetenmarin
skall inriktassötvattensundersökningarochför kust-Enheten mot

d.v.s.ñskeripolitiken,nationellarelaterade till denfrågeställningar
dåkommerVerksamhetenkust- ochverksamhet avseende sötvatten.

fisket ivandringsfiskar ochlever i sötvatten,arteratt avse som
Kustlabo-sammanslagningEnheten skapaskustzonen. avgenom en

lokaliseras tillenhetenSötvattenslaboratoriet.och Denratoriet nya
Drottningholm.

avvecklasVerksamheter som

Öregrund delasKustlaboratorietvidmed verksamheten isambandI
omfattandedentillmåste hänsynenheternade två tas upp-nyaupp

detmedföråtagandenNuvarandebedrivs.dragsverksamhet attsom
vid års-dock klarbörövergångsperiod. Uppdelningenkrävs varaen

skiftet 1999/2000.
iÄlvkarleby lax ochkringFoUverksamhetFiskeriverkets utgörs av

ochströmvattensakvariumförfogar verketbl.a.havsöring, över ett en
ocksåomfattarverksamhetFiskeriförsöksstationenskonstgjord bäck.

ioch havsöringlaxkompensationsutsättningodlingsverksamhet för av
Älvkarleby Vattenfallbedrivervattendom. I ävenDalälven enligt en

Dalälven.lax ikompensationsutsättningodlingsverksamhet förAB av
föreslåråtagande ochstatligtodling inte attUtredningen är ettattanser

överläggningaravvecklas.Fiskeriverkets regibedrivs iden odling som
lång-anläggningenöverföraVattenfallmed AB samt attinleds attom

forskningsanläggningama.säkrasiktigt
föråtgärderomfattarvid Kälarnebedrivsverksamhet attDen som

framomfattarArbetetlax- och öringstammar.hotade att tabevara
upprätthållametoder förutvecklañskevårdsâtgärder,lämpliga att ge-

le-i formi odlinghålla hotadevariationnetisk stammarsamt att av en
årsredovisningen förhög.mycket IHyreskostnadenvande genbank. är

kronor.miljonerden till 4,2månader uppgicktill1995/96 omräknat 12
tillvid slutet 1997uppgåromförhandlats ochunderhar 1997Hyran av
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löper årInnevarande hyreskontrakt 2001.miljoner kronor år.3.1 utper
anläggningen inte drivas vidareuppfattning kanEnligt utredningens

bör därförAnläggningende höga kostnaderna för lokalerna. av-p.g.a.
for arbetethuvudman.vecklas eller föras till Ansvaretöver annanen

hotade lax- och öringstammaroch bevaramed levande genbank atten
nationella avdelningen.skall ligga hos

Svensk Fisk och WEDJWARS

sammanfattningen.tidigare iredovisasavseende Svensk FiskFörslag
full kostnad-sådantverksamhet bör drivas påSWEDMAR:s sättett att

stäckning erhålls.

myndigheterövrigaavseendeKonsekvenser1.4.6

årsredovisning-uppgick enligtfiskefrågorförLänsstyrelsernas resurser
årsarbetskrafter.för 1995/96 till 69en

enkätlänsstyrelsernamedgenomförde i samarbeteUtredningen en
arbeteanvänds förandelundersöka hurför storatt resurserna somav

uppgiftLänsstyrelsemasfiskeripolitiken.deninom om-gemensamma
regio-struktur ochavseendeolika åtgärdernärvarande främstfattar för

användes totaltenkätenresultatetfisket. Enligt näs-nalstöden inom av
förtill juli 1997juli 1perioden 1995årsarbetskrafter under 123tan

år blirGenomsnittetstrukturpolitiken.EU-stöd inomhanteringen perav
mellan länen,kraftigtvarierarResursåtgångenårsarbetskrafter.11,5

ochGöteborgs-perioden.den valdaantalet ärenden undersåväl som
bedömninglänsstyrelsemasdominerande. EnligtklartBohus län är av

återstående årenunder de tvåkommer denresursåtgången nuvaran-av
årsarbetskrafter. ök-Enungefär lika 10programperiodde stor,att vara

projektverksamhetinomföljden insatserbedöms dock blining avse-av
för målfiskevård inomhusbehovsfisketurist- ochende samt ramen
totaltöka med 1-2resursbehovetbedömsLeader och5b, Interreg
avseendeförslagUtredningensunder och 1999.årsarbetskrafter 1998

innebär inte någonstrukturstödenmedfortsatta arbetelänsstyrelsemas
arbetsfördelningenprogramperiodinnebärandeunderförändring av

länsstyrelserna.Fiskeriverket ochmellan
frskeriadminist-nationellauppgifter avseende denLänsstyrelsemas

for-årsarbetskrafter. ojämntDessatillkan beräknas 57 ärrationen ca
fisket varierarinomarbetsuppgifternaeftersom överdelade på länen

fisketuppgifter avseendespeciellalänsstyrelser harlandet. Några ovan
Även länsstyrelsernaoch i gränsälvama.odlingsgränsen genomom
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utredningens förslag vissa ökade uppgifter bör inte länsstyrelsemasges
totalt öka avseende fiskefrågor. Emellertid det betydelseärresurser av

det finns sakkunnnig i fiskefrågor vid samtliga länsstyrel-att en person
ser.

Länsstyrelserna bör koncentrera sina uppgifter till sitt offentliga
uppdrag enligt lagar och förordningar, d.v.s. frågortill till-rörsom
stånd, undantag, tillsyn och överklaganden. rollen ingår ocksåI påatt
olika främja fiskets intressen och möjligheter i arbetet med regionalsätt
utveckling, miljö- och landskapsvård Möjligheten knyta detetc. att an
ñskerelaterade arbetet till andra sektorer i helhetssyn regionen ären
i själva verket huvudargumenten för den principutgångspunktett av

framhålls i kapitel nämligen föra10.6, så mycket möj-att utsom som
ligt den nationella fiskeadministrationen på länsstyrelserna. Rådgiv-av
ning ñskevård bör i fortsättningen ingå i länsstyrelsemasävenom upp-
gifter. bör länsstyrelserna begränsaDäremot sina åtaganden avseende
planeringen flskevården fiskevårdeni enskilda i enskildaFörvatten.av

har fiskevattenägama enligt den frskelagen huvudansvaretvatten nya
och principen i detta avseende bör möjlighetägarens attom ansvar ges
få genomslagskraft. det viktigt med möjlighet tillDäremot ökadär en
tillsyn enligt förslag i avsnitt.nästa

Länsstyrelserna bör enligt utredningens uppfattning få utökadeäven
möjligheter använda medel och åtgärder utdöms enligt vatten-att som

kap. vård skadats byggna-lagen 10 § avseende5 vattenav som genom
tion Fiskeriverket har redan delegerat och70% 30-ansvaretm.m. ca av

medlen. uppgifter kan i högre grad överföras från40% Dessa änav
sakkunniga.Fiskeriverkets utredningskontor till länsstyrelsemas Förut-

delegering upprätthålls medför sådan föränd-principenattom om en
ring åtgärderna kan bli bättre och medlen användas effektivtatt mer
eftersom förankring tillfö-länsstyrelserna med sin bredd och lokala kan

regional aspekt i dessa fall bör värde.ett extrara en som ge
Utredningen länsstyrelsemas föreskriftsrätt återin-inte börattanser

föras. Erfarenheterna den lokala föreskriftsrätten alltförär att ettav
antal föreskrifter ökade administrationen. Vissa tolkningsproblemstort

och överklaganden förekommer f.n. då Fiskeriverket enda myndig-är
heten med föreskriftsrätt detta minskad administrationuppvägsmen av
totalt vilket medför högre effektivitet.

det gäller tillsyn bör fiskevattenägama fortsattNär privata vattenav
för vården sina Fiskevatten. Länsstyrelser tillsyn,utövaransvara av men

bör i ökad utsträckning till frskevårdsföreningaröverlåta och riksorga-
nisationen, Fiskevattenägamas Riksförbund, planera och utföra åt-att
gärder för fiskevård. Fiskevården i privata bör betalas nyttja-vatten av

Länsstyrelsemas uppgifter kan öka något Fiskeriverket delege-ren. om
till ökad tillsyn i privata efter lagändring vanhävdspa-rätt vattenrar av
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ragrafen i fiskelagen. Utredningen dock denna ändring medförattanser
marginellt utökade uppgifter.

Organisatoriska konsekvenser arbetsfördelningen mellansom avser
Kustbevakningen och Fiskeriverket i sammanfattningen underanges
utredningens förslag under rubriken Kontrollfrågor. Tillsynen fri-av
tidsfisket ingår i Kustbevakningens nuvarande uppgifter. Fiskeriverket
bör i samråd med Kustbevakningen ambitionsnivå försätta över-en
vakningen fritidsñsket. Kustbevakningen bör årligen till Fiskeriver-av
ket meddela resultatet tillsynen fritidsfisket. bakgrundMotav av av
rapporteringen bör ambitionsnivån revideras.

Avseende Naturvårdsverket bör ansvarsfördelningen mellan verken,
såsom fortlöpande klargöras i förhållande till sektorsansvaret.nu,

Effekter föreslagna förändringar1.4.7 av

Enligt utredningens direktiv skall förändringar fiskeriadmi-avseende
nistrationen leda till effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. iDe
förslagen framförda förändringarna innebär omfattan-sammantaget en
de strukturförändring fiskeriadministrationen och forskningsorgni-av
sationen. Samtliga förslag har för sig tillkommit i syfte effektivi-attvar

fiskeriadministrationen inom de politiska idag gäller.sera ramar som
Flera de i förslagen ingående förändringarna medför omfördelningarav

kostnader de påverkar statskassan.utan attav
hämta hem effektivitetsvinster och besparingar krävsFör att ett om-

fattande genomförandearbete bl.a. Jordbruksdepartementet ochsom
Fiskeriverket redan har påbörjat. minst har de besparingskravInte som
lagts Fiskeriverket under budgetåren medförtpå de tvåsenaste att ver-
ket kontinuerligt har tvingats interna omfördelningar och effekti-göra
viseringar för hålla budgeten. Några ytterligare besparingar böratt stora
därför inte påräknas vid nuvarande inriktning fiskeripolitiken ochav
betoningen sektorsmyndigheten Fiskeriverkets miljöansvar.av

åstadkomma förändring organisationsstrukturen krävsFör att en av
övergångsperiod för genomförande under vilken visst tillskottetten av

kan bli nödvändigt. Bl.a. detta fallet vid omorganisation in-ärresurser
den centrala delen Fiskeriverket, laboratoriema, utredningskon-om av

och framför allt avseende fiskerikontrollen.toren
Utredningen har valt redovisa vilka effekter uppståratt som genom

utredningens förslag i stabilt läge efter omställningsperiod. Dettaett en
kan, enligt utredningens bedömning inträffa tidigast under andra halv-
året Effekterna på statsbudgeten beräknas därför för1999. år 2000. De
myndigheter påverkas förändringarna bör åläggas i sina års-attsom av
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redovisningar lämna uppgift kostnaderna i samband med föränd-om
ringarna effekternautvärdera omställningen.attsamt av

Kostnadseffekter

finns tillräckliga motiv förutredningen slutsats det inteDet är attatt
gäller Svenskändra det offentliga åtagandet. avseendeI Nyaett som

föreslår utredningen minskning åtagandet dock inteFisk en av som
punktmedför några direkta förändringar avseende statskassan. På en

nämligenföreslår utredningen vidgning det offentliga åtagandet,av
avseende tillsynen ñskevårdsåtgärder för privata Dennavatten. upp-av

uppgiftengift bedömer utredningen kan tillföras fler ochutan resurser
påverkar därför inte heller statskassan.

avseende detfrån de beskrivna två mindre förändringarnaBortsett
skall ha omfattning idag.offentliga uppdraget detta Dettasomsamma

kvalite-kostnaderna eller förbättringmedför varje minskningatt avav
effektivitetsvinst och varje ökningtill kostnad innebärten avensammaI kostnad innebärförsämring kvaliteten vidkostnaderna eller; av samma

effektivitetsförlust.en
för-fiskeenheten innebär utredningensJordbruksdepartementet,F ör

långsiktiga policyarbetet, ruti-förstärkning avseende detslag viss att
ochförhandlingsarbetet stärks, beställar-i det kortsiktiga ut-attnerna

speciellt arbetar medstärksvärderingskompetensen samt att en person
fiskeenhetens kapacitetRedan docknationella fiskefrågor. är an-nu

medar-under utökats medFiskeenhetens har 1997strängd. enresurser
med särskildrekryterat medarbetareoch EUI-kansliet harbetare en

vid departementet har intefiskefrågor. Förstärkningamainriktning mot
det normala planerings-utredningen itillkommit följd utansom en av

resursför-ytterligareförslag kan motiveraarbetet. Utredningens en
årsarbetskraft.stärkning motsvarande en

Utredningens förslagFiskeriverket blir flera.Konsekvenserna för
medföra kost-för Fiskeriverket kommeravseende ledningsform attny

Åbortfaller.kostnaderna för styrelsennadsbesparingar i form attav
samarbetet med departementetkommer det intensifieradeandra sidan

medföra ökade kostnader.att
stärkaslångsiktiga analyskapacitetenFiskeriverket bör denInom

årsarbetskrafter. Föränd-utökas medvilket medför 4-5att resurserna
samti-delvis utredningsavdelningenringen emellertiduppvägs attav

emellertid kunnaInrättande analysenheten bedömsdigt läggs ned. av
statskassan.utföras kostnader förutan

förhandlingsarbetetFiskeriverkets för bistå regeringen iattresurser
Även handelsfrågorFiskeriverkets kompetens inom fisketsbör stärkas.
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bör stärkas. Dessa två förändringar innebär Fiskeriverket kan behö-att
visst och kompetenstillskott.ett Med de föreslagna organisa-va resurs-

tionsförändringama och pågående omstruktureringar inom verket anser
utredningen det till del rekryteringsfrågaatt hur förstärkning-ärstor en

kan tillgodoses. Genom organisationsförändringar kommer deten m.m.
krävas avdelningschef föratt resursavdelningen för marinaen ny resur-

utredningens förslag bör leda till internäven planeringstramareser, en
och resursfördelning. Dessutom har departementets fiskeenhet och
EUI-kansli stärkts med kan underlätta förhandlingsarbetet.resurser som
Fiskeriverket bör vid genomförandet organisationsförändringen sär-av
skilt tillse det finns tillräckliga med förhandlingskapacitet.att resurser

börDetta i första hand ske omfördelningar arbetet inomgenom av ver-
ket kan under övergångsskede kräva resurstillskottett ettmen c:a en
årsarbetskraft.

Utredningens förslag avseende strukturstöden medför viss förbättrad
effektivitet medför inte kostnader för Fiskeriverket.extramen

fiskerikontrollEn enligt utredningens förslag får två direkta konsek-
det förstaFör vissa frågor idag utförs hämtasSCBattvenser. som av

hem till Fiskeriverket och för det andra hamnkontrollen medföratt ett
rekryteringsbehov inom Fiskeriverket på 18 förstaDet försla-personer.

finansieras med medel idag används för köpa tjänsten frånget attsom
SCB. andra förslagetDet medför medel motsvarande miljoner11att
kronor måste tillföras. utredningensDet uppfattning dessa medelär att
bör överföras från Kustbevakningen därefter får minskad bud-som en

för fiskerikontroll. Med sådan uppläggning skulle förändringarget en
avseende organisation kontrollfrågoma inte medföra någon ytterli-av

kostnad för statskassan. detNär gäller datasystemet har redan Fis-gare
keriverket erhållit tillskott i budgeten och från Vid uppbyggnadenEU.

kontrollorganisationen bör Fiskeriverket tillförsäkras medel förav en
övergångsperiod tills dess frågan överföring från Kust-som varar om
bevakningen löst. frågan lösas fr.o.m.Kan budgetär 1999 års behövs
inget resurstillskott från statskassan.

Förslagen avseende undersöknings- och verksamhetenFoU medför
Fiskeriverket resurstillskott i syfte förbättra kvalitetenatt ochett attges

öka omfattningen de marina undersökningarna. Resurstillskottet be-
Övrigaräknas till miljon kronor.l förslag avseende avvägningencza

mellan olika ämnesområden och forskningsnivåer medför inte några
direkta kostnader fråga för ledningen hantera inomärutan atten ramen
för verksamheten.

De organisatoriska förändringarna avseende Fiskeriverkets laborato-
rier medför direkt kostnadsbesparing i det fall Kälarne läggs neden
med 3,1 miljoner kronor för uteblivna hyreskostnader. Kontraktetcza
löses först år vilket2001 kan medföra kostnader uppstår Fiske-att om
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Fiskeriverket minskar sittkontraktet tidigare. Omväljer lösariverket att
Älvkarleby besparingardirektamedför detta inte någraiengagemang

Fiskeriverket f.n. harlaxfrågoravseendeden kompetenseftersom som
avdelningen. Omvid den nationellaverksamheteninordnas inomdär,

Kustlaborato-nedläggningvidskall kunnabesparingnågon göras aven
nuvarande loka-beroende hurverksamhetenoch flyttningriet är avav

Uppdragsverksamhetenanvändas.Drottningholm kanochi Lysekiller
självñnansie-huvudmanöverföring tillvidbör dock även varaannan

Å andra si-resurstillskott krävs.ytterligaremedförarande och inte att
utred-Kustlaboratoriet ochavseendeförslagutredningensdan kan

upphandlas komple-vissa data måstemedföraningskontoren att som
RASKA-databasen.utvecklaför kunnaattment

ochlaboratoriemaavseendeförändringarnaUtredningen attanser
och deekonomiskgenomföras inomkanutredningskontoren attram

kostnaderna böruppföljning göraskvalitetsförbättringar. Enmedför av
genomförts.organisationen hardå den nya

nationellaavseende denföreslårutredningenförändringarDe som
utred-kostnader. Enligtytterligaremedför inte någrañskeripolitiken

nationella fiskeri-synliggörandet denuppfattning kommerningens av
medföraFiskeriverketavdelning inomsärskildadministrationen i atten

effektivitetsvinster.
med-inteförväntaslänsstyrelsernaavseendeförslagUtredningens

eller besparingar.kostnadsökningarföra
kon-avseendeförslagutredningensskall enligtKustbevakningen

medfiskerikontroll 11budget förminska sinskalltrollorganisationen
budgetFiskeriverketsökasSamtidigtbudgetåret 1999.miljoner kronor

belopp.motsvarandemed
statsbudgetendirekta påverkandensammanfattningen summerar

förslag.utredningensbudgetåret 2000 av

påverkarresursminskningarResurstillskott och stats-Tabell 1.1. som
kr.för 2000,budgeten år

Ändamål Resurstillskott/minskning

000500ñskeenhetenJordbruksdepartementet., -
500 000förhandlingarFiskeriverket, m.m. -

0001 000undersökningarFiskeriverket, marina -
100 0003KälarneFiskeriverket,
000 00011kontrollorganisation.Fiskeriverket, -

00011 000kontrollorganisationKustbevakningen
100 0001Summa
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2 Uppdraget och utredningens
genomförande

1 Uppdraget

Enligt direktivet skall utredningen koncentreras kring två huvudområ-
den:

utföra ñskeriadministrationen,att översyn särskilt avseendeen av
Fiskeriverket

föreslå effektiviseradatt FoU-verksamhet på fiskets område.en

I fiskeriadministrationenöversynen har ingått bedöma vilkaattav
ytterligare anpassningar behövs i den svenska administrationen försom

arbeta effektivt i förhållandeatt till den fiskeripolitiken.gemensamma
Utredningen har prövat:

Fiskeriverkets roll och uppgifter föreslår organisation och di-samt
mensionering för verket avseende den fiskeripolitikengemensamma
såväl för den nationella fiskeripolitiken. Utredningen harsom sär-
skilt uppmärksammat rutiner och administration fiskerikontrollenav

strukturstöden.samt av
Den svenska förvaltningsmodellens funktionssätt inom fiskeriadmi-
nistrationen. Utredningen har i detta sammanhang bedömt ansvars-
fördelningen mellan regeringen och Fiskeriverket i förhållandesamt
till andra myndigheter verkar inom området.som
Länsstyrelsemas roll och uppgifter inom ñskeriadministrationen,
bl.a. avseende strukturstöden. Konsekvenserna vissa omfördel-av
ningar uppgifter mellan Fiskeriverket och länsstyrelsema belyses.av
Hur samarbete och samordning kan förbättras med andra myndig-
heter, främst länsstyrelserna avseende strukturfonder såväl som na-
tionell administration, Kustbevakningen avseende kontrollorganisa-
tionen och Naturvårdsverket avseende fiskets miljöansvar.
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fiskeriadminist-inomåtagandetoffentligabelyser detUtredningen
offentligt åtagan-definieratutifrånanalysen har ingåttrationen. I att ett

utförare,tillöverförasböruppgiftervilkade bedöma av-annansom
utredningenSärskilt haruppdragsverksamhet.utförasellervecklas som
verksamhetavgiftsñnansieradeutredningskontorensuppmärksammat

laboratori-särskiltuppdragsverksamhet,övrigvattenmål ochavseende
Naturvårdsverket.frånuppdragemas

förvaltnings-organisation ochfrågorUtredningen belyser även om
fiskeriadministration,medlemsländersandraförhållande tillistruktur

Danmark.Storbritannien ochsärskilt
kart-utredningenharområdefisketsoU-verksamhet påAvseende F

fisketsfinns påFoU-verksamhetochundersöknings-denlagt om-som
mellangränsdragningtillprincipförslaglämnarUtredningenråde. ett

myndighetsupp-ingår iFoU-verksamhetochundersöknings-den som
myndighetsuppgiften.utanförliggerverksamhetoch sådangiften som

verksam-sådan FoUendastvaritanalysen harförUtgångspunkten att
myndighetsutöv-Fiskeriverketsförbetydelseomedelbarharhet som

bedömningomfattatharAnalysenverket.handhasskallning avav
fullgöraföroch FoUundersökningarbehov attmyndighetens myn-av

organisationsfonnerutförare,lämpligprövningdighetsuppgiften, av
Även harforskningsfartygenförhuvudmannaskapetfinansiering.samt

forskningsorganisationövrigrollsamordnandebedömts. SIFR:s samt
internationellai olikamedverkanFiskeriverketsliksombelyses även

finan-förhållande tillutförts ibedömningSpeciellt harorganisationer.
frånforskning EU.siering av

Översyn fiskeriadministrationen2.2 av

till denanpassningSverigepåbörjadeEES-avtaletGenom gemen-en
statsstödsfrågor.ochhandels-rördefrämstñskeripolitiken somsamma

måletSverigedeklarerademedlemskap attförhandlingarnaVid varom
i denintegrerasskullefulltbörjanredan frånfisketdet svenska utatt
bl.a.sammanhangolikaiharRegeringenfiskeripolitiken.gemensamma

imedlemskap Euro-Sverigesbudgeteffekter1994/95:40i avomprop.
möj-värderafortlöpandeavsiktsindeklareratpeiska unionen attm.m.

for-ochadministrationförutgifteribesparingartilllighetema statens
regeringenuttaladeför år 1997 ävenbudgetpropositionen attvaltning. I

fleraoch iändamålsenligförvaltningsmodellensvenskaden är av-om
statsför-kommeriarbete EU,statsförvaltningenstill fördel förseenden

till debehövaarbetsformerochorganisationvaltningens att anpassas
medför.EU-samarbetet För-utvecklingenfortlöpandedenkrav avsom

kostnadsbesparingar.ocheffektivitetsvinsterskall leda tillslagen
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Utredaren har tolkat detta så den fiskeripolitikensatt gemensamma
administration och organisation skall de krav ställs inom EUmöta som
samtidigt kostnaderna för genomföra fiskeripolitiken i Sverigeattsom
inte får bli högre idag.än

Genom Sveriges geografiska betingelser finns i insjöar ochäven
vattendrag betydande fiske inte regleras denett som genom gemen-

fiskeripolitiken. Om detta fiske inte helt skall lämnas till-utansamma
krävs nationell fiskeripolitik och organisation och administ-syn en en

ration denna politik. I 1997/98:2, hållbart fiske och jordbrukav prop.
behovet starkare miljöarbete inom dessa sektorer.poängteras ettav

Utredaren tolkar direktiven, budgetpropositionen för 1998 och prop.
1997/98:2 för fullföljaså det den svenska fiskeripolitiken, inomatt att

såvälEU nationellt, behövs organisation och administrationsom en
kan genomföra intentionerna inom den fiske-såvälsom gemensamma

ripolitiken den nationella fiskeripolitiken.som

Utgångspunkter för fiskeripolitiken2.3

övergripande måletDet i svensk fiskeripolitik, ansvarsfull hushåll-en
ning med och fiskeresursema så de långsiktigt medverkar tillvatten- att
livsmedelsförsörjningen, har gamla Fiske i havet, i kustvattnenanor.
och i älvarna har alltid varit viktig del livsmedelsförsörjningen ien av

vattenkraftlandet. norrlandsälvama innehåller förutomDe ävenstora
viktiga matfiskar. Vid fick exploatörema tidigtreglering älvarnaav

olika förersättningsanspråk på sig vattendomar där åtgärder attgenom
bevara och återställa fisket utdömdes. domar fortfarande vik-Dessa är
tiga för fiskevården.

Vårt inhemska fiske täcker inte behovet fisk för konsumtion utanav
Sverige nettoimportör fisk och fiskprodukter. Yrkesfiskets fångs-är av

för fritidsfisketskonsumtion uppgår till ungefär 100 000 medanter ton
fångster enligt de mätningarna uppgår till 70 000 Detöversenaste ton.
betyder fisk till del täckskonsumtionen i Sverige mycketatt storav en

fiske till husbehov och för nöje, fritidsfiske.av
Sverige tillsammans med Finland skiljer sig från övriga EU-länder

det finns tämligen fiske i inteäven sötvattenatt ett stortgenom som
enbart och turistfiske. för frågeställningEUDettaär ärett sport- en ny

lämnats till och Finland nationellaSverige hantera inom denattsom
fiskeriadministrationen. Till skillnad från Sverige har Finland valt att
prioritera det finska fisket i inlandsvatten och för aktiv politik inomen
den fiskeripolitikens in-främst där landet hargemensamma ram egna
tressen.

3 17-1452
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från sidafinns för närvarande inga intentioner EU:sDet närmareatt
får inte fritidsflske enligt EG:sreglera fisket i inlandsvatten. Däremot

detfiskeripolitiken inkräkta pågrundförordning den gemensammaom
yrkesfisket.marina

aktiv marin fiskeripolitikhar valt förasvenska regeringenDen att en
Samtidigt finns det frånfiskeripolitiken.inom den rege-gemensamma

fiskeripoliti-nationellauttalad avsikt den svenskaringen inte någon att
har de alltmerambitionsnivå.ken skulle skötas med lägre Tvärtomen

Sveri-miljökrav ställsbiologiska krav ochlångtgående attgenomsom
målsättning-fått följdinternationella miljöarbetetdeltar i det attsomge

biologisk mång-bibehållavattenmiljöema och kravenför att enarna
regle-bl.a. Fiskeriverketstendenser ifald har skärpts. Dessa anges

1997/98:1förbudgetpropositionen 1998,ringsbrev för i1997, prop.
fiske och jordbruk.och 1997/98:2 hållbarti prop.

övervakningundersökning ochmål behövsnåFör ävenatt uppsatta
det administrationensin betydernationella ñskresursema.de I attturav

till dessa krav.fisket i inlandsvatten måsteavseende anpassas
med-i olikafiskeripolitikenAdministrationen den gemensammaav

for dettanationell organisationbehövsmedför detlemsländer att en
administration dekrävsmedlemslandet.betalas Därutöver avavsom

och i Sverigenationellafiskeripolitikendelar utgörär ensomsomav
ansenlig del.

Avgränsningar2.4

Utred-fiskeripolitiken.värderaingick inteutredningens uppdragI att
rådande polti-denförslag förutsattsina slutsatser ochningen har i att

fast.ken ligger
utredningen valtorganisation harFiskeriverketsAvseende att ange

Utred-politiken.gällandebakgrund denhuvudinriktningar mot nuav
fiskeriadministra-resursbehov förtotalthar också beräknatningen ett

behovetbedömauppgiftFiskeriverketstionen. Det närmareär att av
inom givnaoch enheteravdelningarinom ramar.resurser
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Utredningens2.5 genomförande

Fiskeriutredningen påbörjades den januari och7 1997 avslutades den
januari15 1998. Utredningen har genomfört 13 sammanträden varav

två heldagsseminarier. två heldagsseminariema behandlade fisk-De
forskningens roll och organisation fiskeriadministration i förhål-samt
lande till den svenska förvaltningsmodellen. Vid seminariet fisk-om
forskning inbjöds föreläsare från Jordbruksverk, och detStatens SMHI
danska Fødevare- Lantbrugs Fiskeriministeriet. Till seminarietog om
den svenska förvaltningsmodellen inbjöds särskilt dis-personer som
kussionspartner från Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Jordbruks-
departementet, Utrikesdepartementet, Statskontoret och Svenska repre-
sentationen i Bryssel. Till övriga sammanträden har, förordnadeutöver
sakkunniga och inbjudits från Fiskeriverket och and-experter, personer

myndigheter vid behov. Två särskilda har genomförts medmötenra
Kustbevakningen. Naturvårdsverket och Miljödepartementet har be-
sökts flera gånger.

tillfällen.Jordbruksdepartementet har besökts vid flera Därutöver
intervjuundersökning personalen inom fiskeenhetenhar meden genom-

förts. Materialet har inarbetats i betänkandet.
sekretariatet har biståtts med material och underlag från Jordbruks-

departementet, Fiskeriverket, Kustbevakningen och länsstyrelserna.
Samtliga intresseorganisationer har lämnat material till utredningen och
besökt eller besökts utredningen.av

Sekretariatet har genomfört studieresor till Bryssel varvid Euro-tre
peiska kommissionen besökts i syfte särskilt kartlägga verksamhetenatt
inom samarbetet ñskefrågor med andra generaldirekto-DG iXIV samt

finansieringSpeciellt har frågor strukturstöd, ñskerikontroll,rat. om
Även beslutsgångoch intern administration forskning studerats.samt

haroch kommittologi har studerats. Svenska representationen i Bryssel
och genomförts med samtligabesökts gånger intervjuer hartre personer

fiskefrågor. betänkandet.berörs Materialet har inarbetats isom av
DanmarkSekretariatet har genomfört till Storbritannien ochresor

för studera den engelska, skotska och danska fiskeriadministrationenatt
och forskningsorganisationen. Till genomfördesDanmark två resor
med besök vid Fødevare- Lantbrugs- Fiskeriministeriet, Fiskeridi-og
rektoratet, Strukturdirektoratet, Fiskerikontrollen, Danmarks Fiskeriun-
dersøgelser genomfördesICES huvudkontor. Till Storbritanniensamt

till Ministry of Agriculture Fisheries and Food i London. Denen resa
framför förvaltningen harbrittiska förvaltningen allt den danskamen
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fiskeriorgani-avseendematerialomfattande skriftligtbidragit med ett
begä-utredningensförvaltningsstrukturen. Pådanskaoch densationen

avseende Ne-förfrågningari gjortSvenska ambassaden Haagharran
har tillsäntsmaterial dettaochfrskeriadministrationderländsk ett om

avseendeinformationsökthar utredningenutredningen. Dessutom ut-
internet.frskeriadministration vialändsk

samtligastudiebesök vidochintervjuerhar gjortSekretariatet en-
avdelningschefer och laborato-FiskeriverketsFiskeriverket.heter inom

utrednings-och seminarier,sammanträdenvidhar deltagitriechefer
besökt utredningen.elleri seminarierhar deltagitintendenterkontorens

Älvkarleby haroch KälarnevidenheternaSamtliga laboratorier samt
tillfälle.vid minstbesökts ett

undersök-Fiskeriverketsavseendeför bedömningarunderlagSom
enligt bilagagenomförtsenkätharFoU-verksamhetochnings en

omfattningenavseendeutförtsharenkätundersökning ävenEn av
harEnkätundersökningenstrukturstöden.hanteringlänsstyrelsernas av

i be-inarbetatsoch harNorrbottens länilänsstyrelsengenomförts av
tänkandet.

organisationernafackligadesammanträffat medUtredningen har
tillfällen.vidFiskeriverketvid tre

betänkandetDisposition2.6 av

innehållerDeli delar.indelatBetänkandet ett,är tre samman-ensom
uppdra-bakgrundslutsatserutredningenskapiteli lfattning mot avav
beskriv-omfattarkapitelochförhållandennuvarandeochget ensom
deskrip-Del tvågenomförande.utredningens ärochuppdragetning av

tillkapitlenomfattar 10Delmed 3till ochkapitel 3och omfattartiv
tvåfinnsförslag. Dessutomutredningensbehandlarochoch med 13

forsk-ochfiskeriadministrationenbeskriverbilaga 1bilagor, varav
och bilaga 2DanmarkochStorbritannien äriningsorganisationen en
organisationersamtligatillgickenkätredogörelse för den ut somsom

harochi Sverigefrskeriforskning använtsmedsysslar som un-som
forskningen.avseendebedömningarutredningensderlag för

i kapitel DenredovisasSverigeifiskerisektombeskrivningEn av
denavseende bådeSverigegäller if.n.frskeriadministration ge-som

kapitelbeskrivs ifrskeripolitiknationellochfrskeripolitikenmensamma

kapitelingående i IbeskrivsfrskeripolitikenDen gemensamma
fis-denSverigeadministrationen ibeskrivskapitel 6 gemensammaav
kanadministrationenförslag hurkapitel 11keripolitiken. I presenteras

genomförande.vidförhandlingsfaser, delsi olikaförbättras dels
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kapitel beskrivs nuvarande nationella fis-I den legala grunden för7
keripolitik och i kapitel den statliga organisa-8 genomgånggörs en av
tion för närvarande finns för administrera både denatt gemen-som

och den nationella fiskeripolitiken. Förslag avseende den natio-samma
nella fiskeripolitiken lämnas i kapitel 13.

forskningens roll och organi-kapitel redogörs för den nuvarandeI 9
undersöknings-sation och i kapitel föreslås förändringar12 rörsom

och FoU-verksamheten.
framförs vissaanalyseras det offentliga åtagandetkapitel 10I samt

och ad-föreslås förändringar för organisationförslag och i kapitel 13
fiskeriadministrationen. beskrivningministration avseende hela En av

avslutar kapitlet.förslagens konsekvenser
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DEL

Del två deskriptiv och omfattar kapitel 3 till och medär beskriv-En
ning fiskerisektom i Sverige redovisas i kapitel fiskeriadmi-Denav
nistration f.n. gäller i Sverige avseende både densom gemensamma
ñskeripolitiken och nationell ñskeripolitik beskrivs i kapitel 4. Den

fiskeripolitiken beskrivs ingående i kapitel kapitelI 6gemensamma
beskrivs administrationen den fiskeripolitiken. ka-Iav gemensamma
pitel beskrivs den legala7 grunden för nuvarande nationella ñskeripo-
litik och i kapitel 8 genomgång den statliga organisationgörs en av som
för närvarande finns för administrera både den ochatt gemensamma
den nationella ñskeripolitiken. kapitelI 9 redogörs för den nuvarande
forskningens roll och organisation Fiskeriverkets undersöknings-samt
verksamhet.
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3 Fiskerinäringen fritidsfisketoch

3 Fiskerinäringen i Sverige

1 Förutsättningar1
.

Förutsättningarna för fiskerinäringen i Sverige beroendeär av geogra-
fiska och biologiska förhållanden. Genom medlemskapet i reglerasEU
marknaden och produktionen den fiskeripolitiken.genom gemensamma
Härigenom blir fiskerinäringen också beroende yrkesfisket i andraav
länder såväl inom i länderEU utanför EU. Näringens omfattningsom
bestäms efterfrågan fisk marknadens förutsättningar.även samtav

Svenskt yrkesfiske har traditionellt sin tyngdpunkt på västkusten i
Nordsjön, och SkagerrakKattegatt där de viktigaste fiskartema för
konsumtion torsk, sill/strömming, makrill, nordhavsräka och havs-är
kräfta. I Västerhavet bedrivs inte obetydligt fiske för foderän-även ett

Östersjöndamål främst skarpsill. I fiskas främst torsk, lax ochav
Östersjönströmming. tyngdpunktsförskjutningEn skett fisket imot

år.senare
Från förr ha varit fri i hav och i vattendrag har fisk bli-att en resurs

vit alltmer begränsad tillgång. Världens fiskeflottor blev under 1960en
och 1970-talen och effektiva och vissa bestånd blev kraftigtmer mer
överfiskade alltför intensivt fiske. Tilltagande problem medgenom
vattenmiljöema har bidragit till uppmärksamheten alltmer har kom-att
mit riktas miljöhoten. Fisk biologiskäven hotasatt mot som resurs
långsiktigt inverkan från fisketsåväl miljöförstöringen.av som av

Av dessa orsaker har fisket i allt omfattning kommitstörre att om-
gärdas olika internationella ochavtal regleringar fördel-styrav som
ningen fisket mellan olika länder fiskar Iav som samma resurs. av-
snitt redovisas3.4 de multilaterala fiskeöverenskommelsema utgörsom
grunden för fiskenäringen i varje land såväl för EU.som

Produktionen och utveckling fiskerinäringen dessa regle-styrsav av
ringar syftar till fördela mellan olika intressenteratt samtsom resursen
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uthålligt.kan utnyttjas Denfisket så ñskresursenreglera attatt gemen-
internationelladehar sin grund iñskeripolitiken inom EU av-samma

tillgångñskerinäringenssvenskadenHärigenom reglerastalen. även
ñs-svenskaavtalöverenskommelser ochdessafiskpå samt avgenom

Även denfisk reglerasprissättningen påkeregleringar. gemen-genom
fiskeripolitiken.samma

iyrkesñsketyrkesñsket i havet,omfattarFiskerinäringen sötvatten,
odlingochberedningsindustrifisk, lagringförstahandsmottagning av

handelsle-förstaochproducentemavattenbruk. Vid sidanfisk avav
fiskochimportdetaljhandel med fiskfinns exportdet samtäven aven

ñskeriprodukter.och

jämförelserInternationella3.1

jämfört med EU-levande vikt,isaltsjöñsket,svenskaDet mätt ton var
DärefterDanmark.fiske harär 1994. Störstdet sjätteländema största

och Sverige. Lux-ItalienFrankrike,Storbritannien,Spanien,kommer
Österrike endastharoch Belgienfiske ochnågot ettemburg har inte

fiske.litet

Årliga 1000fångster EU 15,Tabell 3.1: ton
1994Land/År 19931991 199219901988 19891986 19871985

36 35374040 4240 4239Belgien 45
1880152719901511 1787192319691846 1705Danmark 1794

292 265274 257410 3 88392398Tyskland 426 415
224200180158138 147136 129127Grekland 116

123812011081 118411341204 118111901392 1238Spanien
710 724726722758847 777774 732Frankrike 731

287275251216 237212242217 232Irland 218
560 555569532 558558585580 571Italien 600

000 000 O0Luxemburg 0 0
418 381393 385360335 338347387 368Nederl.

Österrike 5545 555 555
245270326 296329341386 347Portugal 331 415
154139112 134127153 141147Finland 189 167
389345240 310254246 252209237 212Sverige
867842806 7887821458 8591205922 916Storbrit.

724968206739 711165857954 717573037393 7319Summa,
15EU

Yearbook 96Källa: Eurostat,
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Tyskland har minskat sitt fiske alla länderEU sedan 1985. Sve-mest av
rige har ökat sitt fiske, vilket främst beror denpå mängden foder-stora
fiske påbörjades under 1990-talets början ersättning försom ute-som
blivet torskfiske. Danmark och Sverige de enda EU-länder harär som

fiske foderñsk.störreett av

ÅrligaDiagram 3.1: fångster för några EU-länder, 1000 ton
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Källa: Eurostat, Yearbook 96
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inom år 1994,nationella landningama EUtotalauppskattade deDG 14
medlemmar, tillinteFinland dåför Sverige ochjusterat ännu varsom

BelgienmedanlandningamaDanmark hade de6 260 000 störstaton.
hade de minsta.

landningar EU 15, 1000Nationella 1994,Diagram 3.2: ton

SverigeNederländerna
6%8%Portugal Storbritannien

4% 10,7%Italien
Belgien6,6%

Finland 0,5%
1,6%

Irland
4,8%

Frankrike
8,3%

Danmark
Grekland 31%

2,9%

Spanien --
Tyskland12,70/0

3,4%

Källa: 14DG

000Island 571fiskade år 1994 1utanför EU ton,fiskenationerAv stora
och000Kanada 0231073 000USA 6 ton333 0002Norge ton,ton,

EU:smiljonjapanska fisket 1 änstörre143 000 Det är ton8Japan ton.
mindre EU:smiljonfiske 1 änfiske och USA:ssammanlagda är ton

medsitt fiskeminskatIslandharSedan år 1985sammanlagda fiske.
medoch Japan450 000minskat medKanada har000 ton100 caton, ca

000tid med 1 000underfiskeökat sittharUSA000 0004 ton. samma
minskat medfiske harEU:smed 300 000och Norge ton.ton ca

tid.under000150 ton samma
pånationerna änrangordnar sättlandningama annatVärdet ettav

uppskattadeBeräkningar vid DG 14landade fångsten.denstorleken på
ECU.miljonertill 6 102värde 1994landningamasnationellade totala

sjunde platsförstkomvolymenlandade denDanmark största men
ochItalienfrån Spanien,Fångstemafångsten.avseende värdet av

berorVärdet fångsten sammansätt-värda.Frankrike mest avavvar
mängderharDanmarkochSverigeolika fiskslag. storaningen somav

totaltandelfiskarfångstersill i sina settfoderfisk storsamt menen
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värdet fångsten lägre då fångsten innehåller fisk för kon-är änav mer
sumtion. Värdefulla betingar höga försäljningspriser äktaärarter som

sjötunga och andra plattfiskartunga m.m.

Diagram Nationella landningar, miljoner3.3: ECUEU 15,

svefgeNederländerna StorbritannienL6/0 Belgien7,2% 96%’ 1,2%
Damrmk

Itahen 6’0%
19,1%

Tyskland
2,1%

Finland
0,5%

SpanienFmnkn-kc
243%13,3%

Portugal2,2% Grekland
2,7%9,7%

Källa: DG 14

vattenbruket förtotala produktionen i år 1994 996 000Den tonvar
Österrikeinklusive Finland, Sverige och då inteEU-ländema som var

den totalamedlemmar. svenska produktionen endast 0,7%Den utgör av
Artsammansättningen varierar för olika länder. Frankrikeproduktionen.

blötdjurexempelvis mycket andel skaldjur ochoch Spanien har storen
andelsin produktion Sverige och Tyskland hari medan Finland, stor

sötvattensfisk och i sin produktion.laxfiskar
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Produktion i vattenbruket 1994, EU 15Diagram 3.4:
Sverige

StorbritannienNederländerna 0 7%
8,6%,0%I DanmarkPortug

4,3%0,7%
Tyskland

%
tenkeItalien

°~4"/"157%

Belgien Spanien
0 1% 189%Finland
1,7%

Grekland

2":f,‘/33’0I
Frankrike

’28,2%

Källa: DG 14

och3.1.3 Import export

fiskprodukter. EUoch Inomfisk ärnettoimportörhelhetEU är avsom
deoch allaNederländernaoch nettoexportörerDanmarkdet ärsom

harsvenska importendenVärdet nästanimportörer.ländernaandra av
för-harVärdet änoch 1995.mellan 1990fördubblats exporten merav

miljoner kronor.ökat med 300handelsnettot harochdubblats ca

preliminäraskaldjurfisk,ochTabell 3.2: Import export upp-m.m.,av
kronormiljonergifter for 1996,

19961995199419931992skaldjur 1991Fisk,

m.m.

4 1114 006812 3 382568 22 506 2Import
2 0402 075926700 687848Export
2 0711 9312 456868 2 125756 11Netto

262266265221187Landad 133
svenskfångad
fisk i utlandet

UtrikeshandelsstatistikenKälla: SCB
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Redovisningen utrikeshandeln fisk baserasmed på tull-1994t.o.m.av
deklarationer fr.o.m. EU-inträdet 1995, redovisas uppgiftermen
blanketter direkt från importörer och Sverige importerarexportörer.

l främst från ochNorge Danmark. 1995 importen frånFöre ävenvar
USA och Ryssland nämnvärd. hela livsmedelsimporten uppgickAv
andelen import frsk- och frskprodukter tillår 1990 14,2 och år%av
1995 till den totala varuimporten uppgick import fisk och14,9%. Av av
frskprodukter till 0,76% år och1990 0,87% 1995.

exportlandet före Finland. övrigt gickDet år 1995, Istörsta var ex-
främst till länder inom och den totala livsmedel-EG EFTA. Avporten

uppgick fisk och fiskprodukter till 13,9% år 1990sexporten export av
och 16,8% år 1995. har ökat något handelsbalansenExporten ärmen
fortfarande negativ. den totala utgjordeAv varuexporten exporten av
fisk och ñskprodukter år och år0,26% 1990 0,37% 1995.

inträdet i har förutsättningarna för frskindustrin föränd-Genom EU
EU-inträdet svensk till beredda frsk- ochFöre EUrats. exportvar av

skaldjursprodukter belagda medan motsvarande produkter frånmed tull
EU-länder kunde införas i Sverige tullfritt, mycket ojämlikt konkur-ett
rensförhållande.

livsmedelsstrategi för Sverige, har för-Enligt SOU 1997:167, En
föränd-hållandena redan under de två första åren under medlemskapet

frsk- skaldjursproduktersvenska beredda ochDenrats. exporten av var
till Sverige uppgickmiljoner kronor medan1994 180 EU:s exportca

År tillmiljoner kronor år. hade den svenskatill 500 1996 exportenper
kronor, ökning med drygt miljonerökat till 655 miljoner 500EU en

kronor.

Yrkesfrske3.1.4

Traditionellt viktigaste i Västerhavethar de för svenskt fiske arterna
räka ochvarit sill, makrill, gråsej torsk och kolja skaldjursamt som

Östersjön sill/strömming, skarp-havskräfta. viktigaste iDe ärarterna
viktensill, torsk lax. gäller det kustnära fisket varierarNär detsamt av

Ål viktigolika med olika kuststräckor. för hela kustenär art.arter en
gädda,förekommer i olika kombinationer yrkesfrskeDessutom gös,av

laxabborre, sik och siklöja. de sjöarna,I Vänern, Vättern,samt stora
Hjälmaren och Mälaren yrkesfiske där de viktigastebedrivs också ett

lax, och gädda.är gösarterna
Antalet yrkes- och binäringsfiskare har minskat under hela efter-

krigstiden mellan och uppgick minskningen tillåren 1945 1980 75%,
från till Under 10-årsperioden har minsk-20 000 000. den5 senaste

Årningen varit under den S-årsprioden24% och 10%. 1995senaste
fanns binäringsfiskare. detotalt 3 287 yrkesfiskare 362 Av 2 925varav
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yrkesfiskama med fiske huvudnäring saltvattensfiskare2 670som var
och sötvattensfiskare.255

Tabell Antal fiskare fördelat3.3: 1995 på kuststräckor
Huvud- Binärings- Summa
näringsfiskare fiskare

Saltvattensfiskare 2 670 329 2 999
Västkusten 1 301 130 1 431
Sydkusten 625 130 701
Ostkusten södra 617526 91
Ostkusten 2502 l 8 32norra

288Sötvattensfiskare 255 33
93 7 100Vänern
25 2 27Vättern

Mälaren 3 4643
Hjälmaren 42 475
Övriga 52 16 68sötvatten

287Summa fiskare 2 925 362 3
Källa: Fiskeriräkningen den januariSCB, 1 1995

med tillfällig yrkesfiskelicens, avvecklingslicensFiskare somen
uppfyller för i fiskeriräkningen för uppgickinte kraven ingå 1995att

fiskeriräkningenden januari till Sedan den föregående1995 3591 st.
för ingå i statistiken för yrkes-har den inkomstnivå krävs1990 attsom

tillfiskare från intäkt fiske kronor årsänkts lägsta 30 000 peren av
kronor18 000 år.per
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Tabell 3.4: Antalet fiskare den januari1 fördelat1995 på län
Län Saltvattens Sötvattens Binärings Summa

fiskare fiskare fiskare

Göteborgs- 1 054 2 118 1 174
och Bohus
Blekinge 279 1 38 318
Kalmar 236 29 265-
Halland 239 1 10 250
Malmöhus 176 12 21 209
Kristianstad 166 1 16 183
Gotland 115 17 132-
Norrbotten 90 15 19 124
Stockholm 67 6 21 94
Skaraborg 3 64 7 75
Gävleborg 65 8 73-
Östergötland 41 11 20 72
Södermanland 33 30 1 64
Västernorrland 40 12 52-
Uppsala 34 6 6 46
Västmanland 27 3 30-
Värmland 27 292-
Västerbotten 22 1 3 26
Örebro 22 3 25-
Älvsborg 4 16 1 21
Kronoberg 4 8 3 15
Jönköping 9l 7 1
Kopparberg 21 1-
Jämtland 1 1- -
Summa 2 670 255 362 3 287
Källa: Fiskeriräkningen den januariSCB, 1 1995

saltsjöfisket finns fångststatistik sedanFör 1913. Ost och sydkustens
landningar har under hela perioden legat kring 25-30 000nästan ton.
Västerhavets fångster däremot fyrdubblades mellan och1940 1960 för

därefter sjunka fram till början 80-talet. Under de 20 årenatt senasteav
Århar fångsterna i Västerhavet åter ökat. 1992 låg fångsterna i Väster-

havet under har de kraftigt200 000 åren ökatstrax ton senastemen
Årvilket beror den ökade landad foderfisk.mängden 1992 änav mer

fördubblades landad Foderfisketmängden foderfisk. har därefter legat
kvar dennapå nivå sjunkit något under 1996.men
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Under 1995 den totala mängden, från saltsjöfisket ilandförd fiskvar
volymökning fångsten395 721 på 4% sedan Värdet1994.ton, en av

uppgick år till miljoner kronor och Värdeökning till913 3%samma se-
dan föregående fångst foderfiskår. Av denna 290 084 tillton ettvar
värde miljoner kronor. Foderfrsken utgjorde landad194 73%av av
mängd endast värdet. viktigaste fiskslagen avseende21 % Demen av
avkastningen visas i nedanstående tabell för de fem årensenaste samt
år 1996 preliminära uppgifter.

landade fisken uppgick foderfisken tillden 1995 290 000Av ton
till ioch den landade fisken för konsumtion uppgick 106 000 Deton.ca

fångsterna uppgickutlandet, företrädesvis i Danmark, direktlandade
till landades 25%till 208 128 och 1996 171 446 19951995 ton ton ca

hade des-all strömming och sill för konsumtion utomlands och 1996av
landningar ökat till 50%.sa

Tabell Saltsjöfisket, landad vikt i3.5: ton
1996Fiskslag 1991 1992 1993 1994 1995

28 595 35 901Torsk 651 19 100 524 26 79139 15

535 56 742Sill/strömming 93 612 64 483 53 143 5595 231

678 2190Räkor 2171 2 566 21 814 2 062

909 1 104Havskräfta 864 7651 253 772
Ål 016 127 845952 1 048 1 1 -

5181 5 387Makrill 218 1594 3 270 7 515

583664 446830 902 883Lax
084 219 584Foderfisk 089 233 301 273 899 29073 087 165

Övriga 448 12 11916 727 14 229 12 544 1114 953arter
721 333 610300 906 335 741 379 014 395Totalt 227 989

Källa: SCB
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Diagram Saltsjöfiskets3.4: fångster för viktiganågra fiskslag, ton

1000 510
250
200
150
100
50

0 T: 1 c :.
1991 1992 1993 1994 1995 1996

år

-o-Torsk Sill/Strömming Foderfisk-I- -A-

Källa: SCB

Under början 1990-talet har minskade och torskfångster ochav
efterfråganminskad på sill/strömming för konsumtion medersatts stora
foderñskmängder består bl.a. sill och strömmingäven samtsom av

Årskarpsill. Andelen foderñsk ökade från 4 % 1991 till % 1995.21
minskade andelen till1996 åter 16%.

Tabell Saltsjöfiskets avkastning, landat värde miljoner3.5: 1991-1995,
för fiskadekronor de mest artema.

Fiskslag 1993 1994 1995 19961991 1992

Torsk 285408 206 152 232 252
Sill/ 136 133 155141 113 124
Strömming
Räkor 49 61 64 75 93 97
Havskräfta 6273 43 44 44 54
Ål 42 3 8 43 55 43 -
Flundreñskar 3 1 3 37 37 37 411
Makrill 2 9 19 19 425
Kolja 12 11 9 9 916
Lax 17 18 19 17 12 11
Foderfisk 36 94 154 180 194 153

806 653 646 792 846 855Summa
Övriga 86 91 94 92 67 100arter

892 884 913 955744 740Totalt värde
Källa: SCB
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Värdet fångsterna för de angivna fiskslagen omkring 90%utgörav av
det totala värdet under samtliga år. Priset för foderfisken mycket lågtär
år 1996 700 kronor Torskens värde elva gångerton. änca per var mer
så 8 000 kr och sillens 2 kronor700stort ton ton.per ca per

Diagram 3.5: Landat värde för några viktiga fiskslag, 1991-1996, mil-
oner kronor

miljoner
k

x | | lr r I I
1991 1992 1993 1994 1995 1996

Torsk Sill/Strömming Foderfisk-I- -A---

Källa: SCB

det yrkesmässiga fisket iI uppgick fångsterna år 1995 tillsötvatten
och värdet1 927 i första handelsledet 41,6 miljoner kronor, vil-ton var

ket minskning med eller sedan137 6% 1990. Fångstemaär tonen av
sik och gädda har minskat medan fångsterna ål, löjrom ochmest av
abborre ha ökat Värdet fångsten har under tid stigitmest. av samma
med miljoner7,6 kronor eller viss del22%. inte hela värdehöj-En men
ningen kan förklaras fiskarena har övergått till värdefullaattav mer
fisken. Sik emellertid också värdefull fisk fångstmängd harär en vars
minskat.

Vattenbruk1

Vattenbruket näring i Sverige förhållandevis liten denär ärsom men en
viktig del EU-politiken och betydligt näring i vissa andrastörreav en
EU-länder i Norge. Vattenbruket bedrivs i konkurrens konsu-samt om

med fritidsfisket och yrkesfisket ofta förut-ocksåmenterna ärmen en
sättning för fritidsfisket genom odlingen fisk till utsättning, sätt-av
ñsk. Vattenbruket den enda areella näring där tillstånd enligt miljö-är
skyddslagen krävs för få verksamhet. Länsstyrelserna hand-att starta
lägger frågor tillstånd.om
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inriktningenVattenbruksföretag finns hela Sverige nå-äröver men
de flesta produ-olika beroende på de ligger. län harDegot somvar

sättfisk, Kalmar matfisk ochJämtland, matfisk och 3655ärcentema
Östergötland,kräftor, sättfisk,Norrbotten matfisk34, ävenmest men

matfisk och sättfisk.matfisk och kräftor och Västerbotten, Ca32 mest
kvantitetenföretag för ungefär den odladealla stod 90 %40 % avav

1995.

kompensationsodlingarVattenbruksföretag exkl.Tabell 3.7:
19961993 1994 1995Fiskslag 1991 1992

22 2523 13sättfisk 24 27Mat o.
181 150210 193Enbart matfisk 228 185

109129 108sättfisk 130 142Enbart 115
1843 3 7Musslor 7

17 1526Enbart sätt-
kräftor

135 125137 129Kräftor 88 109
467 442497462 454 515Totalt

beställningsnr. 60 SM 9701meddelanden JStatistiskaKälla: SCB,

till värdettill 6 040produktionen år 1995vattenbruket uppgickI ton
och denfiskarten regnbågedominerandekronor.miljoner Den119 är

År producerades1996uppgick till 772mängden 5producerade ton.
hel färskivikt 6 436i slaktadmatfisk4605 tonmotsvararton som

föregående år.med Detmed jämförtökning 396vikt. Detta tonär en
beräknas tillvattenbruketför produktionen inomvärdetsammanlagda

miljonerminskning med 17innebärvilketmiljoner kronor136 aven
med 1995.jämförtkronor
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Tabell 3.8: Produktion hel färskvikt exklusive kompensationsod-ton
lingar
År ÅlRegn- Lax, TotaltRö- KräftorMuss-

Öringbåge ding lor

1983 1 567 28 2 l l 598 1 498 0
1988 6 783 363 233 77 456 8587 3
1993 4 865 8 192 114 1795 737 11
1996 6139 13 184 100 6436 1821 10

Källa: Statistiska meddelanden beställningsnr. 60 SMJ 9701

Enligt branschorganisationen Vattenbrukamas riksförbund skulle od-
ling sättfisk kunna utvecklas speciellt fritidsfisket ökar.av mer, om
Matfiskodling har också potential för tillväxt. finns f.n. före-20Deten

förstår 95% odlad kvantitet. Speciellt i Norrland företa-tag ärsom av
och beroende offentligasmå medel, bl.a. EU-stöd. viktigEngen av

åtgärd för ytterligare företagandetstödja inom vattenbruketatt attvore
Öka forskning och utveckling infrastrukturnäringen och dess så-mot

skaländringar, förpackningar, fraktersom m.m.
enda marknadsorganisationen finns inomDen gemensamma som

vattenbruket fanns bildaAquaWest Under planerAB. 1997är att
Vattenbrukamas producentorganisation syfte förbättra marknadsfö-i att
ringen odlad fisk.av

Beredningsindustril

Försäljningsvärdet produktionen svensk fiskindustri låg underiav
början 1990-talet kring 2 miljarder kronor.av
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Tabell Industriproduktion fiskprodukter,3.9: saluvärde miljonerav
kronor
Fiskberedning 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Färsk, kyld 6 0 26 35 6752även rom
Filéer, färska, frysta 403 247 178 95 115 129

Salt, torkad, rökt 128 89 123 127 95 94

Kräftdjur 4197 90 81 0 17

Beredd, konserv., kaviar 1 349 1 286 1 303 1 319 1 364 1 543

Beredd, konserv.,

kräft- och blötdjur 188 184 176170 177 190

och olja 96Fett 53 29 60 93 92

894 908 2 122produktion 2 206 1 918 1 959 1 1Total

Källa, SCB Industristatistik

sammanfattas omfattning och inrikt-SOU 1993:103, Svenskt FiskeI
förstahandsmottagar-ñskindustrin i Sverige. omfattar, vianing Denav

förhållande till led i bearbet-och mellanlagring i nästatransporterna,
fiskaffárer, livsmedelskedjorningskedjan, grossister, detaljister såsom

bereddaberedningsindustri, försäljningoch samtrestauranger, varorav
och import.export

beredningsindustrin årindustristatistik omfattadeEnligt SCB:s
vilket 2,4%arbetsställen och sysselsatte 1 4441994, 41 utgörpersoner,

livsmedelsindustrin år.antalet anställda inom Se-det totala sammaav
tidmed Underhar antalet sysselsatta minskat 40%.dan 1989 samma

helhetlivsmedelsindustrin medminskade antalet anställda inom casom
20%.

skaldjursprodukter. Tillväxtenefterfrågan fisk ochökar påInom EU
produkter.varit kraftigast frysta och konserverade Dehar på störstatre

konserverade produkter inom Saupiquet,företagen tillverkar EU ärsom
marknadsandelHeinz och Unilever. företag har tillsammansDessa en

marknaden för djupfrysta produkterpå företagen på25%. De störstatre
de omkring 50%Tillsammans harUnilever, Nestlé och Pescanova.är

Seafoodföretaget i Sverige ABBAmarknaden. Det ärstörsta somav
tillhör den norska koncernen ORKLA.
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3.1.7 Detalj handel och konsumtion

Detalj handel

Strukturförändringar inom detaljhandeln har medfört de ked-att stora
jorna ochKF, ICA Dagab-koncemen m.fl. delar specialhan-övertar av
deln. följdEn detta har blivit antalet detaljister inom områdetattav
färsk fisk har minskat från 60-talet och till Under åren 1993-1995nu.
låg antalet detaljister kring 450. hälftenNästan dessa finns i väst-av
kustlänen. försörjtSämst med ñskaffárer norrlandslänen. De sjuär
nordligaste länen inklusive Värmland hade endast fiskaffärer30 sam-
manlagt år 1995.

Konsumtion

Konsumtionen fisk- och fiskprodukter minskade under börjanav av
1990-talet. Från 1991 till minskade1996 konsumtionen med 1,8 kg per

Både konsumtionen färsk och beredd fisk har minskat. Denperson. av
Ävennedgången färska sillfiskar. konsumtionen fär-största avser av

diglagade fiskrätter, ñskbullar har minskat. Konsumtionenm.m. av
torsk, lax kräft- och blötdjur har ökat. Minskningen fiskkon-samt av
sumtionen har inte ökning andra animaliermotsvarats ävenav en av om
konsumtionen frysta och färdiglagade köttprodukter har ökat medav
1,4 kg. Istället det konsumtionen färska köksväxter grönsakerär av

sallad, blomkål, gurka har denm.m. ökningen, kg.3,7störstasom som
Preliminära data för 1996 indikerar ökning samtliga fiskproduk-en av
ter.

Tabell 3.10: Konsumtion fisk och fiskprodukter och årav per person
1991-1996 preliminära uppgifter för 1996, kg
Beredning/år 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Färsk fisk, hel, styckad eller filé 6,1 6,3 5,8 6,0 5,9 6,3
Djupfryst, filé 2,2 2,3 2,0 2,3 2,0 2,2
Konserver och beredd fisk 6,5 6,2 5,8 6,1 5,3 5,6
Kräft- blötdjur, färska/beredda 2,9 3,1 3,2 2,5 2,7 3,5o.
Summa 17,7 17,9 16,8 16,9 15,9 17,6
Källa: Fiskeriverket, Fakta fiske 1996om
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Tabell 3.11: Konsumtion fisk och fiskprodukter, preliminära1996av
uppgifter, miljoner kronor årper
Beredning/år 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Färsk fisk, hel, styckad eller 2 016 1 975 2 172 2 420 2 308 2 299
filé
Djupfryst, filé 1 148 1079 982 1096 906 1005

och bereddKonserver fisk 3 273 3 005 3 128 3 304 3 159 3 083
Kräft- blötdjur, färs- 1 957 1 935 2 159 2 551 2 474 2 6600.
ka/beredda
Summa 8 394 7 994 8 441 9 371 8 847 9 047
Källa: Fiskeriverket, fakta fiske 1996om

3.2 Fritidsfiske

Fritidsfiske omfattar sportfiske och husbehovsfiske och har traditionav
varit betydelse för landets invånare. Tillsammans med jaktenstorav

fisket ursprungligen möjlighet till överlevnad. takt medI ut-gav en
vecklingen tillkom så småningom rekreativt fiske. Fritidsfisketett rent
har därmed och övergått från husbehovsfiske till sportfi-ett ettmer mer
ske, fiske på fritid med handredskap för och rekreationutövatett sport
och inte för avsalu.

På Fiskeriverkets uppdrag har Statistiska centralbyrån genomfört två
enkätundersökningar i syfte kartlägga fritidsfiskets omfattning. Denatt
första avsåg år och den1990 andra år Fiske Enligt den1995, 95. senare
studien uppgår antalet i någon mån intresseradeärpersoner som av
fiske till miljoner3,1 miljoner mycket intresserade.0,4 Intres-ärvarav

betydligt hos bland kvinnor och i Norrlandsär större män änset störst
inland.
Undersökningen och husbehovsfisket i Sverige indikerar1995sport-av
därmed det svenska fritidsfisket och intresset för detta fiske liggeratt
kvar högapå nivå i motsvarande studie från 1990.samma som

studienI framkommer bl.a. de fångstmängder redovisas inteatt som
ringa, omkring 79 000 vilket skall jämföras med yrkesfisketsär ton,

fångster under år uppgick till1995 1 927 i och isötvattentonsom ma-
rina till 396 gick till000 100 000 konsum-vatten ton tonca varav ca
tion. fritidsfisketsAv fångster stod sportfiske med handredskap för 62

och husbehovsfisket,% d.v.s. fiske med andra redskap handredskapän
för 38%. Fångsten användes till föda såldes eller bort,50%,egen gavs
29% användes till djurföda eller 8 %. Omkring fångsten13%annat av
släpptes tillbaka. Medelfångsten capita kg för husbehovs-218per var
fiskare, kg för27 sportfiskare och för blandad kategori kg.34en
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medhusbehovsfisketoch 1995inomTabell Fångster3.12: sport upp-
användning iochdelning på ton.arter

TotaltSåldes Annatdjur-Släpp Egen
/ gåvafödafödates

431 21 612574353 3762 2Rovfisk 492 113
3 174569139946338Karpfisk 1 182

11 586491 7781228 509Laxfisk 1 128
452393 l2515Annan

sötvatten
fisk.

11 87718710107 5154Torskfisk 888 41
3 985741 8806916Plattfisk 109 1
7 832303 133243Makrill/ 109 4 317

sill
1 0431355060780Skaldjur

88117840942Musslor
88718 7915037Andra

arter
327631 17518 537378797030 318Summa

ochFiskeriverket SCBKälla:

fångs-artsammansättningenfrågaredovisar iEnkäten avannanen
uppgickfrågaavseende dennaredovisade fångstendenSummanten. av

till 63 327 ton.
till 283uppgick 32yrkesfisket 1995i ton,torskfiskarFångsten av

kolja,långa,torskfiskarövrigaochtorsk 595enbart 28 ton somvarav
fritidsfisketm.fl. 688 Ikummel 3lyrtorsk, vitling,gråsej, ton. var

1m.fl. 586kummel 11torsk, sej,torskfiskar tonfångsten varavav
mängdÅterstår användes. Denna ut-10 404släpptes.182 tonton som

torsk-mängdenlandadeyrkesfisketden iandel 32%sågör stor avsom
år 795yrkesfisketlaxfiskar i ton,Fångstenfiskar. varavsammavarav

ochlaxmängd 446saltsjöfisket. dennaAvlandades i ton478 ton var
uppgick densötvattensfisketyrkesmässigadetöring. I32 samman-ton

fritidsfisketsik till 317 Iochrödinglax, öring,fångsten ton.lagda av
släpptes, åter-1281laxfiskar 58611uppgick fångsten tonton varavav

drygtmängdkonsumtion. Dennatill utgörhar gåttstår 10 358 ton som
Även fritidsfisketyrkesfisket.ifiskadesvadgånger13 än av-sommer

strömmingsill ochmakrill, avsevärt.seende var
sker begrän-Idagdennastudierfortsatta är stort.Behovet typavav

ochinfonnations-befintligthjälpmed ut-informationsinsatsersade av
infonna-lättillgängligfaktabladdesärskiltredningsmaterial, som ger

informationsmaterialmedtillsammansfiskvårdfiske ochfisk,tion om
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producerats andra Fiskeriverket,än Turistrådet,som Turistde-t.ex.av
legationen, Naturvårdsverket, Sportfiskarna och Fiskevattenägama.

Efter samråd med Turistdelegationen och Sveriges Rese- och Tu-
ristråd AB Turistrådet utarbetar Fiskeriverket utvecklingsplan fören
svensk fisketurism. skerDetta tillsammans med företrädare för Fiske-

Sportfiskama,vattenägama, Länsstyrelserna, Turistdelegationen och
Turistrådet.

Insatser för fisketurism ingår bland de satsningar får stödsom ge-
EG:s strukturfonder och gemenskapsinitiativ. Främst finns sådananom

projekt inom mål 5b och mål 6 INTERREG och PESCAsamt
Aquaturism. I EU-sammanhang i dag 80 milj kr försatsas runt att
utveckla ñsketurismen europeisk marknad.mot en

Fiskeriverket för PESCA och deltar i övrigt med sakkun-ansvarar
skap. Ansvaret för den regionala utvecklingen fisketurismen åvilarav
länsstyrelserna. En utveckling fisketurismen förväntas medföraav
många arbetstillfällen vilket medför fisketurism för många länattnya
kan medel uppnå det verksamhetsmåletett föratt länsstyrelsernavara

ingick i regleringsbrevet för 1997 ökad tillväxt och sysselsätt-som om
ning i länen.

3.3 Aktörer

3.3.1 Offentliga aktörer

De offentliga aktörerna avseende yrkesfisket och fritidsfisket Fiske-är
riverket, länsstyrelserna, Kustbevakningen och i viss mån kommuner.
Några andra myndigheter har vissa speciella uppgifter avseende fisk
och fiske Naturvårdsverket, Kammarkollegiet,t.ex. Jordbruksverket,
Livsmedelsverket och Statens Veterinännedicinska anstalt. offentli-De

aktörerna beskrivs ingående i de följande kapitlen.ga mer

3.3.2 Privata aktörer och organisationer

Sveriges Fiskares Riksförbund

Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR, politiskt obunden organisa-är en
tion med uppgift tillvarata yrkesfiskamas intressen.att Huvudkontoret
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femuppdelat iRiksförbundFiskaresSverigesi Göteborg. ärbelägetär
insjöfisket:kuststräckor respektiveolikatäckerregionförbund som

ochBohuslänCentralförbund, SVCVästkustfiskamasSvenska0
Halland

Fiskareförbund, SFSkånes
BlekingeCentralförbund, SSCSydkustfiskarenasSvenska

hela ostkustenCentralförbund, SOCOstkustfiskarenasSvenska
ÖlandGotland ochinkl.SmålandBlekinge ochmellanfrån gränsen

samt
omfattandeCentralförbund, SIC, samt-InsjöfiskamasSvenska som0

insjöfiskare.organiseradeliga

bo-ungefär hälftentill 700, är2Medlemsantalet uppgår varavca
förbundregionalaochenskildavästkusten. Förutompåsatta personer

imedlemskap SFR.beviljasförstahandsmottagarefiskarägdakan också
imedlemmarförstahandsmottagarefiskarägdanärvarande sjuFör är

förbundet.
centrala frågoryrkesfisketförRiksförbund driverFiskaresSveriges

centralamyndigheter,statligariksdag,ochregeringmedkontakteri
ochregeringriksdag,förremissinstansFörbundetorganisationer äretc.

medlem-har förtill fisket. SFRanknytningmedfrågorimyndigheter
övrigaEU-medlemskapetföranledda samtkontakterräkning avmarnas

förberedelserorganisationerfiskarenasinominternationella frågor t.ex.
deninomarbetetförhandlingar,internationellainför gemensamma eu-

Miljösek-iskaresNordiska FEuropêche,fiskeriorganisationenropeiska
lokalaochregionalamedarbetarförbundenregionalaretariat Dem.m..

bl.a.:skall SFRstadgarnaEnligtfrågor.

fiskarelandetsmellansammanhållningför fastverka en
ochstatsmakternatillförhållandefisket iförhandla förochföreträda

samhällsgrupperövriga
tillfredsställan-förverkaförstahandsmottagarefiskarägda samtfölja0

föreningarnaekonomiskademellanmed ochsamarbetede
förbetydelseallmänfrågorrörandeutredningarföranstalta avom0

fisket
vattendragochsjöari hav,god miljöförarbeta en

fisketskunskapenoch ökaförhållandenfisketsinformera omom
utövandepraktiska

yrkesområdesittvidareutbildning inomfiskarenasverka för0
för-internationellavidintressenfiskarenassvenskadetillvarata0

handlingar
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utveckla det internationella samarbetet med fiskets intresseorganisa-0
tioner i berörda länder

levandevärna i hav och sjöar god bestândsvård,0 om resurser genom
selektiva redskap 0.s.v.

SFR:s styrelse består för de olika regionförbundenrepresentanterav
för de fiskarägda förstahandsmottagama.samt Förbun-representanter

dets högsta beslutande kongressen sammankallasär vartorgan som
tredje år. Förbundets verksamhet finansieras medlemsavgifter.genom
SFR tidning, Yrkesfiskaren utkommer 21 gånger år.utger en som per

Fiskbranschens Riksförbund

Alla företag inom handel och industristörre organiserade i Fiskbran-är
schens Riksförbund.

Fiskbranschens Riksförbund företräder fiskberedningsföretag och
fiskgrossister. Förbundet har 60 medlemsföretag tillsammansca. som
har 3 000 anställda. Bland medlemmarna återfinns inte bara enskil-ca.
da företag också sammanslutningar företag. Förutom åttautan störreav
beredningsföretag ingår Sveriges Sill-, Fisk- och Skaldjursproducenters
förening, Sveriges Fiskgrossisters Riksförbund Sveriges Fiskgros-samt
sister i Göteborg

Förbundet branschens remissinstans och dess företrädareutgör är
inför Regering och myndigheter. Verksamheten bedrivs främst genom
dess ordförande och kansli styrelse. Medlemmar informerassamt ge-

förbundets nyhetsblad, Aktuellt, vilket utkommer gångnom ca en per
månad.

Förstahandsmottagarna

Fiskförsäljningen i utsträckning organiserad fiskarenasär stor genom
organisationer. På ostkusten såldes fisken tills för år sedanettegna par

försäljningsföreningar. har heltDessa pri-nästan ersattsgenom nu av
uppköpare. SkåneI säljs fisken till övervägande del privatavata genom

grossistföretag. På västkusten finns, förutom försäljningsföreningar, tre
fiskauktioner, Göteborg, Smögen och Strömstad Göteborgsauk-varav
tionen den auktionen och förstahandsmottagaren.är Strömstadsstörsta
auktion handlar främst med räkor och havskräftor.

Ungefär fångstmottagare160 registrerade uppgiftslämnareär som
hos SCB. Därutöver finns antal ensamföretagare kombinerarett som
fiske med försäljning och beredning. också registreradeDessa är som
uppgiftslämnare hos SCB. Enligt förekommerSCB dessutom vissen
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handellämnas.uppgifter Dennasidan demed fisk vidhandel somav
med lägst-omfattasfiskslag intetroligenberör dock systemetavsom

Producentorgani-Svenska Fiskaresadministrerasfiskpriser på avsom
handel.dennaomfattningendock intekansation. SCB avange

Till skill-uppköpare.ocksåsötvattensfisk skermedHandeln genom
saltsjöfiskadmedhandelnavseendeuppgifternaredovisadedenad från

till SCB påsötvattensfisketmedhandelnredovisningenfisk bygger av
fåfalli dettaSyftetñskarena. ävenenskildafrån de är attuppgifter

uppköpare.säljsintefångstenden delmed genomsomav

RiksförbundVattenbrukarnas

organisatio-denRiksförbund, VRF,Vattenbrukamas är gemensamma
harbli medlemSverige.skaldjur i Rättochfiskför odlare attavnen

lever-vattenbruk ellermedsysslarjuridiskellerfysisk somsomperson
ellervattenbruksnäringentillfömödenheterellersäljer tjänsterocherar

verksamhets-förbundetsinomverksambedömspå sättannat varasom
område.

verksammaförbundet. överi Dessamedlemmar ärföretagCa. 125 är
konsumtionförfiskinriktade påantingenhela landet. Företagen är

tillleveransför vidareellerutsättning mat-förfiskodlingellermatfisk
verksammamedlemmarnanågrasättñsk. Härutöverfiskodling är av

ienligt domarutsättningodlar för vatten-kompensationsodlinginom
ochkräftorodlarmedlemsföretagockså någrafinnsmål. Det som

näring i Sve-matfiskodlingomfattar ärVattenbrukmusslor. ungensom
ochutsättningfisk förodlingmedan70-talet,från slutetrige avav
förodlare stårdeBlandlängre.mycketfunnitsharkompensation som

kvantiteten.odladedenför 95%företagmatñskproduktion står 20 avca
intressenvattenbrukamastillvarataändamålFörbundets är att gen-

internationellt. VRFoch ärnationelltregionalt,myndigheter,temot
vattenbruksärendeniremissorganFiskeriverketsochRegeringensbl.a.

behandlarrådgivandeFiskeriverketsmed i definnsoch somgrupperav
förbundetVidarevattenbruk. etttillanknytningmedfrågor genomger

rådgivningformbl.a. iservice,medlemmarnaserviceaktiebolag omav
mil-medavtalocksåharförsäkringsfrågor. VRFochEU-stöd ent.ex.

frågor.specifikadessarådgivning iföradvokatbyråjökonsult och en
ochnäringensharFiskhälsan AB statensi50%VRF upp-äger som

ñskhälsofrå-iodlingsföretagtillrådgivareochövervakadrag att vara
gor.

för-förbundsstämma,verksamhetsinFörbundet utövar genom
be-dess högstaFörbundsstämmanarbetsutskott. ärochbundsstyrelse

medlemsav-finansierasverksamhetFörbundetsslutande genomorgan.
avveckladedetmedel från systemetåterståendegifter samt nugenom
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med foderavgiftsmedel. Fiskeriverket beslutar i samråd med VRF om
användandet foderavgiftsmedel, vilka beräknas förbrukade årav vara
1999. Härefter skall VRF:s kansli självfinansierande.vara

harVRF två informationsorgan. Tidningen Vattenbruk kommer ut
med året och iett reportageform bild näringen.nummer om ger en av
VRF-EXPRESS enklare månatligtär nyhetsbladett tillutsom ges
medlemmar, myndigheter och antal övrigaett prenumeranter.

Fiskhälsan

Fiskhälsan FH AB har fiskodlingsnäringens och uppdragstatens att
sköta den odlade fiskens förebyggande hälsovård, den organiserade
fiskhälsokontrollen. Anslutning till fiskhälsokontrollen frivillig ochär

Överför alla fiskodlingsföretag.öppen 85% landets fiskodlingsfö-av
anslutna till Fiskhälsan.retag är

Fiskhälsan FH AB till lika delar Laxforskningsinstitutetägs ochav
Vattenbrukamas Riksförbund. Statens Jordbruksverk tillsynutövar

verksamheten.över Som rådgivande finns fiskhälsonämndorgan en
med från näringen och från myndigheterna.representanter Kontoret

Älvkarleby.med kansli- och konsulentfunktion finns i kanslietPå är tre
anställda och fältetpå arbetar ñskerikonsulenter och två distriktvete-tre
rinärer. Dessa besök och utför provtagningargör vid anslutna fiskod-
lingar. All diagnostik och undersökning sker vid Statens Ve-av prover
terinärmedicinska Anstalt.

Fiskhälsokontrollens uppgift förhindra uppkomst ochär sprid-att
ning smittsamma fisksjukdomar till fiskodlingar och till friaav vatten.
Både odllare sättfisk och matfisk deltar. Sverige kan uppvisa ettav gott
hälsoläge för odlad fisk jämfört med övriga Europa. harDetta uppnåtts
bl.a. organiserad ñskhälsokontroll haratt verkat under långgenom en
tid. finnsDet idag två samverkande fiskhälsokontroller:

den obligatoriska fiskhälsoövervakningen där samtliga registrerade0
ñskodlingar, enligt EG:s regler, ingår.
det frivilliga fiskhälsokontrollprogrammet där 75% de registrera-0 av
de företagen deltar.

detI obligatoriska samverkar Jordbruksverket ochprogrammet
Fiskhälsan. Aktuella projekt förebyggande behandlingär ñsksjuk-av
domar med vacciner och andra kvalitetssäkringsprogram förpreparat,
djurhälsa, djuromsorg och djurskydd i anslutning till sättfisk- och mat-
fiskodlingar.
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Sveriges Fiskevattenägareförbund

uppgiftorganisation medpartipolitiskt obundenFörbundet attär en
fis-och verka förintressenfiskevattenägamastillvarata gemensamma

bildadesOrganisationen 1968utveckling i landet.kevårdens och fiskets
riksförbund,och Lantbrukamashushållningssällskapeninitiativ av

LRF.
provinsförbund.ochlänsförbund 2 Dessafinns 17Det representerar

isamtligaungefär 60%vilket000 vattenägare110 utgörvattenägare av
och tiotalkansli i Stockholmhar centraltlandet. Organisationen ettett

med hushållnings-samarbetarfiskekonsulenterregionalt placerade som
råd till medlem-information ochFiskekonsulentemasällskapen. ger

Fiske-EnligtFiskevård, kompendiertidningenoch ut m.m.marna ger
näringspolitisk bevakning,aktivorganisationendrivervattenägama en

media ochbevakningochremissorganbl.a. att genom avvaragenom
press.

FiskevårdsfirbundSportfiske- ochSveriges

Sportfiskeförbundet,Fiskevårdsförbund,Sportfiske- ochSveriges
klubbar,antingenMedlemmarnarikstäckande organisation. ärhar en

huvuduppgiftOrganisationens40 000eller enskilda600 st.st personer,
kringi frågorintressenmedlemmarnasoch utvecklatillvaraär att ta

fiskevårdenochföreträda sportfisketsigFörbundetsportfisket. anser
förbundet arbetarfrågordefiskeripolitik. Mångasvenskinom somav

drivamiljövårdsintressetochfiske-det allmännamed attt.ex.gagnar
handredskapsfisket,friasportfiske, dettillökade möjligheterfrågor om

fiskevårdenfinansieringoch kalkning,försurningmiljöfrågor avom
praktisktutbildning ochhotadevärnandelandet,inom samtarterom

med fisketillsyn.arbete
ungefär omfattardistriktuppbygd med 27Organisationen är som

fler-personalmed anställdkanslierdistrikten harlänen. Några menav
styrelse ochSamtliga distrikt hararbete.ideellttalet verkar egengenom
och tävling.utbildningungdomsverksamhet, fiskevård,ansvariga förär

upplåtelseochför skötselhar tagitdistriktenTre över ansvaret avav
Förbunds-Malmö.Stockholm ochGöteborg,kommunalt ägda vatten,

distriktensriksomfattande och ledamöternastyrelsen utsesär repre-av
för-förfogarStyrelsenår.riksstämman över ettvartannatsentanter

organisation,för ekonomi,anställdabundskansli med 10 ansvararsom
administration.miljövårdungdom, fiske- ochtävling, samt

medutkommer 12Sportfiske,tidning,Förbundet har somen egen
år.pernummer



SOU 1998:24 iskerinäringenF och fritidwsket 97

Tidningen tillsammans med medlemmarnas avgifter grunden iär
ekonomin. Förbundet uppbär dessutom statligt stöd för verksamhe-ett

1997 uppgår till 821 kronor,1 000 vilket för-15 %ten utgörsom ca av
bundets centrala omsättning. Summan har minskats åren ochöver är
ungefär miljon kronor1 lägre för fem år sedan, bl.a. fick förbundetän
då årligt fiskevårdsbidrag från Fiskeriverket på 800 000 kronor.ett ca

Multilaterala3.4 fiskeöverenskommelser

havsrättskonventionFörenta dennationernas december10 1982 ärav
grunden för havsfisket och internationella överenskommelser. Konven-
tionen kuststatema intill 200 sjömil rättighe-rätt utövaatt suveränager

avseende bl.a. fisket. Enligt konventionen kuststatema skyldigater är
verka för bevarande fisktillgångama i dessaatt samt attav zoner sam-

arbeta med andra i fråga bevarande och förvaltning fisk-stater om av
Överenskommelsentillgångarna i de fria haven. har både gemenskapen

och enskilda länder Riksdagen fattade beslut god-parter. attsom om
känna konventionen under enligt 1995/96:1996 140.prop.

Konventionen gränsöverskridande fiskbestånd den 10 de-om av
cember vidareutvecklar1982 havsrättskonventionens bestämmelser om
samarbete för bevarande fiskbestånden i ekonomiska och i detav zoner
fria havet. Enligt konventionen skall kuststater och andra stater som
fiskar på de fria haven samarbeta i regionala förorganisationer att
åstadkomma långsiktigt bevarande och optimalt utnyttjande fisktill-av
gångarna den 4 december generalförsamling.1995 FN:santogs av
Konventionens regler bordande och inspektion tillåter inspekteran-om
de depå fria haven enligt vissa kriterier vidta åtgärder fis-stat att mot
kefartyg med flagg.annan

EG och alla dess medlemsländer för sig medlemmar i FAO.är var
har gemenskapen deltagitInom FAO i arbetet med uppförandekoden

för ansvarsfullt fiske. konferens i slutetDenna FAO:santogs av av
och frivilligt1995 instrument med principer för förvaltningär ett av

fiskeresursema, fångst, vidareförädling, vattenbruk och forskning i
syfte åstadkomma varaktigt nyttjande fiskbestånden.att ett av

Deltagandet i internationella fiskeorganisationer och internationella
regionala fiskeorganisationer påverkar i hög grad utformningen av ge-
menskapens bestämmelser. På påverkades tidigare svenskasättsamma
bestämmelser. Förutsättningarna under vilka Sverige bedriver havsfiske
har därför inte ändrats i någon omfattning medlemskapet istörre genom

kanEU. Däremot Sverige inte vilken hållning landetavgöraensamt
skall inta inom dessa organisationer eftersom överenskommelser görs

gemenskapen enhet.av som en

4 17-I452
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gemenskapens fiske i dess helhet kan emellertid andraFör geogra-
fiska områden intresse tidigare fallet för Sverige. Enänvara av som var

fiskareinte har något kommersiellt intresse för svenskastörreart som
dock betydandetonfisk. Tonfiskfisket inom gemenskapen i övrigt ärär

fiske.varför det viktigt bevaka dettagemenskapen helhet attsom anser
internationella regionala organisationer aktivSverige deltar i dessa som

gemenskapen har den kom-deltagare i gemenskapen. Eftersom externa
har Sverigeför den fiskeripolitikeninompetensen ramen gemensamma

Gdansk-konventionen, konventionennation utträtt part omsom som ur
konventionen för fram-Nordostatlantens laxbestånd ochbevarande av

enligt regering-fisket i Nordostatlantentida multilateralt samarbete om
95/1775.beslut den juni 1995 Jo29ens av

regionalafrån de internationellaTill följd rekommendationer or-av
gemenskapsbestämmelser.beslutas olika Dessaganisationerna tarom

bindande förmedför de blir direktoftast formen förordning vilket attav
unionen.medlemsländerna i Europeiska

där gemenskapenbetydande överenskommelseför svenskt fiskeEn
bevarande de le-fiske ochdeltar Gdansk-konventionen rörär avsom

Östersjön. upprättades fiske-konventionentillgångarna i Genomvande
Östersjön, FisheryInternational Baltic Seaförrikommissionen IBSFC

regleringrekommendationerbl.a. lägger framCommission om avsom
salufö-behållas, landas,fisk f°arfiskemetoder, vilkenfiskeredskap, som

fiskeansträng-fredningsområden,ochutbjudas, fredningstiderellerras
ändamålsenligt utnyttjan-främjaroch kvoterningar ettsamt annat som

bevarandede och resurserna.av
fisket isamarbetemultilateraltframtidaKonventionen omom

medIshavetNordostatlanten,omfattar NorraNordostatlanten angrän-
Östersjön kommissionsarbetetoch Bälten. reglerarsande hav Denutom

Commission iAtlantic FisheriesNorthbl.a. inom NEAFC East som
havsdäggdjur ochmed undantagprincip alla fisktillgångar sta-avavser

tionära arter.
Conservation Or-North Atlantic Salmonorganisationen NASCOI

laxbe-bevarandeenligt konventionenganization utförs arbete avom
återställabevara,bedrivs i syfteNordatlanten. Samarbetetstånden i att

ilaxbeståndenförvaltaändamålsenligtoch befrämja på sättsamt ett
i kon-deltar i organisationenområde. Gemenskapendetta partensom

ventionen.
Nordatlantensimultilateralt samarbeteframtidaKonventionen om

omfattar fiskevattnenbetydelsefulla ochdendelvästra mestanses vara
tillämpnings-ekonomiska Frånutanför Kanadasi Atlantenvästra zon.

val. Samarbetettonfisk ochbl.a. lax,området undantaget vissaär arter
Fisheries Organi-North Atlanticorganisationenbedrivs inom NAFO

medförtharantagits NAFORekommendationerzation. ge-som av
tekniska åtgärderbl.a. fångstbegränsningar,menskapsbestämmelser om
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för bevarande, internationella kontrollåtgärder bestämmelser församt
behandling och överföring vetenskapliga och statistiska data.av

Konventionen bevarande levande marina tillgångar Antark-iom av
tis, har tillträtts gemenskapen. konventionenCCAMLR Iäven av om
bevarande tonfisk i Atlanten, gemenskapen också med-ICCAT ärav
lem. Till följd gemenskapsfisket i Indiska har gemenska-Oceanenav

anslutit sig till avtalet inrättande tonfiskkommisalc..ävenpen om av en
för detta hav.

överenskommelser inom och med internationella regio-FNUtöver
nala organisationer träffas återkommande gemenskapen överens-av
kommelser fisket med tredje land. Sådana avtal fiske i Atlantenom om

Indiska finns med länder i Afrika och Nord- ochoch Oceanen Europa,
fiskemöjligheter förSydamerika. dessa avtal skapas ytterligareGenom

förmedlemsländemas fiskeflottor. Verksamheten står 40 procent av
avtalskonstruktioner förekommer,gemenskapens fiskebudget. Olika

tillgång till fiske i varandrasömsesidiga avtal bådat.ex. partersom ger
förhållande till Avtalen kanvilket bl.a. tillämpats i Norge. ävenvatten

bestånd inte tillgemenskapens fiskare möjlighet fiska påatt somge
lättnader i mark-fullo utnyttjas den andra eller motpartenspartenav

haravtal med utvecklingsländernadstillträde, minskade tullar. It.ex.
Via gemenskapensfiskemöjligheter bytts ekonomisk ersättningmot

andra generations fis-och gemenskapens fiskeföretagare.budget I en
ochmotprestation handelsförmånerkeavtal erbjuder gemenskapen som

utvecklingssamarbete ellertill vetenskapligt och teknisktstöd samar-
har bl.a. tecknatsmed ländernas fiskare. sådant avtalbetsprojekt Ett

Spanien,gemenskapsfiskare från Portu-med Marocko i förhållande till
Frankrike och Grekland.gal,

vid EU-inträdetsvenska med tredje land fannsfiskeavtalenDe som
bibehållna rättigheter och skyldig-gemenskapen medadministreras av

rådetgiltighetstid ankommer det påför Sverige. Under avtalensheter
förmajoritet skapa förutsättningarbeslut med kvalificerad attatt genom

fiske bibehålls framtiden.detta i
medförvaltar tidigare bilaterala svenska avtalenGemenskapen de

Även bilateralaräkning. det tidigarePolen och Ryssland för Sveriges
för-norsk ekonomiskavtalet med angående svenskt fiske iNorge zon

framtidengemenskapen. avtal kommer ivaltas Dessa görasatt omav
medlemslän-för avtal gäller för samtligatill avtal 15 d.v.s.EU som

der.
för Nordsjösamarbetet minister-hölls inomVåren 1997 ramen en

frå-fiske- miljöministrar. Konferensen behandladekonferens med och
fiske-internationellt samarbete i Nordsjön. inomförbättratettgan om

deklaration,miljösektorema. konferensen politiskoch Vid antogs en
försiktighetsprinci-Bergendeklarationen, behandlar frågan hursom om

långsiktigttillämpas i fiskeripolitiken i syfte skapabör att ett merpen
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ekonomiskt hållbart fiske. deklarationen har, för första gångenGenom i
det mellanstatliga fiskerisamarbetet, ekosystemansatsen införts. Detta
innebär fortsatt integrering inom miljö- och fiskeriförvaltningen genom

verka för ekosystemens övergripande integrering ochatt att natur,
funktion, mångfald hänsynproduktivitet och biologisk bevaras samt att

till behov skydd för akvatiska och deras miljöer.tas arterav
det internationella arbetet deltar tjänstemän från både departe-I

bilaterala för-och Fiskeriverket vid såväl multilateralamentet som
ofta vid kommittémöten i kommissionen.handlingar och
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Fiskeriadministration i Sverige4

Utgångspunkter i fiskeripolitiken4.1

med-flera delar. SverigesFiskeripolitiken i Sverige består Genomav
medlemsstaterSverige fullt i den för samtligalemskap i deltarEU ut

Fisheries Policy CFP.obligatoriska fiskeripolitiken Common Detta
ocksågenomföra beslut i Sverigeinnebär inte endast EU:s utan attatt

kraftHittills har mycketoch påverka beslutens utfomming.medvar
införa och genomföra den administrationgått tillåt att som genereras

i förslagsarbeteSamtidigt krävs arbete för deltaEU-politiken. ett attav
politikenhandlingssätt.och förhandlingar Den gemensammaom nya
pågåendeständigtstatisk utvecklasinom inteEU är utan genom en

gäller fiskeripolitiken.Detta ävenprocess.
aspekter på fiskefiskeripolitiken allaDen mengemensamma avser

kap. förord-Regeringen har i 6 1 §endast för marinatillämpas vatten.
fiskerinäringen före-fisket, vattenbruket ochningen 1994:1716 om

följerden myndighet inteskrivit Fiskeriverket är annatatt avomsom,
förordning-uppgifter enligt EG:sföreskrifter, skall utföra deandra som

behörigfiskeripolitiken ankommer påden engemensammaar om
överlämna tillmedlemsstat. Fiskeriverket fårmyndighet eller annanen

uppgift.myndighet fullgöra viss sådanatt
fiskeripoliti-nationellafinns denbetyder detDetta gräns motatt en

syftet med fisketslag fisken därmellan olikaken går är avgö-avsom
således avseendefiskeripolitiken tillämpasrande. Den gemensamma

avgränsningavseende fritidsfiske.yrkesfiske inte En ärannanmen
endast förfiskeripolitiken tillämpasgeografisk. Den ma-gemensamma

med-avgränsningarutanför kustlinjen baslinjen. tvårina Dessavatten
delsoch insjöfiske måsteför Sverige med kust-landett ett stortatt som

yrkesfisket i marinafiskeripolitiken avseendefölja den gemensamma
fisketför de delardels behöver ha nationell politikvatten, av somen

fiske intepolitiken.inte regleras den Det somgenom gemensamma
fiskeripolitiken består detfullt regleras denut yr-avav gemensamma

fritidsfis-och ikustfisket innanför baslinjenkesmässiga sötvatten samt
ket i marina såväl i söta vatten.som
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detta kapitel beskrivsI fiskeriadministrationen i Sverige såsom den
d.v.s. efter1997 2-3 år EU-inträdet. Beskrivningen myndig-är görs

hetsvis och redovisar hur myndigheterna hanterar administrationen f.n.
kapitel beskrivs den fiskeripolitikenI 5 och i kapitel 6gemensamma

beskrivs organisation och administration den fiskeri-av gemensamma
politiken inom och i Sverige. kapitel beskrivs den svenskaEU I lag-7
stiftningen och i kapitel uppgifter och administration8 avseende de
delar administrationen nationelladen politiken. ingå-Merav som avser
ende beskrivningar forsknings- undersökningsverksamhetenochav
finns i kapitel varför organisation och9 administration avseende labo-
ratorier, utredningskontor, försöksstationer endast beskrivs över-m.m.
siktligt i detta kapitel.

Administration, organisation, kostnader4.2

fiskeripolitik med både nationell ochAdministrationen nuvarandeav en
myndigheter före EU-inträdet.del skötsgemensam av samma somen

tillämpningsområden har inte med-politiken i princip har tvåAtt nu
långtgående ändringar i fråga vilka aktörerna inomfört några mer om

myndigheterna har utvecklat sinadministrationen Personalen inomär.
arbetsprocessema i förhållande till denkompetens avseende de nya

kompletterandefiskeripolitiken. fall harI några ävengemensamma
kompetens tillkommit nyrekryteringar.genom

främst FiskeriverketAdministrationen fiskeripolitiken utförs avav
ñskeenhet, harlänsstyrelserna. Jordbruksdepartementetsoch över-ett
förhandlingar vissagripande för inriktningen politiken, samtansvar av

överklaganden föranledda Fiskeriver-administrativa uppgifter t.ex. av
övervakning ochföreskrifter. Kustbevakningen har uppgifter inomkets

deyrkesñsket yrkesfisket ikontroll såväl det marina storasom avav
Även och ifritidsfisket allmänna utefter kusternasjöarna. på vatten

Kustbevakningen. Vissavissa de sjöarna övervakasstora myn-av av
för fiskeripolitiken angränsande områden.digheter till Natur-ansvarar

för miljön sek-vårdsverket har det övergripandet.ex. ansvaret men
för frågor inom sitttorsmyndighetema, däribland Fiskeriverket, svarar

Även Livsmedelsverket,verksamhetsområde. Sjöfartsverket, Kammar-
för frågor med anknytningkollegium och Kommerskollegiet ansvarar

kort-till ñskeriadministrationen. Kommerskollegiets uppgifter beskrivs
fiskeripolitiken främst han-fattat i kapitel då anknytningen till6 rör

fiskeripolitiken.delsfrågor har anknytning till densom gemensamma
liksom fiskeri-Många kommuner har sakkunniga fiskets område

dock inte itillsyn. administration i detta avseende ingårKommunernas
utredningens uppdrag.
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den statliga administrationenUtöver tillkommer det för fisketansvar
uppbärs till privata nyttjare dessaägare vatten samt vatten.som av av

Fiskevården inom privata finansieras till delenvatten största genom
avgifter för fiskekort. Statligt stöd utgår till fiskevattenägaretas utsom
för bilda fiskevårdsomrâden.att

Kostnaderna för administration fiskeripolitiken uppgick underav
budgetåret 1995/96, omräknat till kalenderår till 310 miljoner kronorca
vari ingår: Jordbruksdepartementet Fiskeriverket8 anslag179ca ca

länsstyrelserna81, 41 anslag 37 och Kustbevakningen mil-81ca ca
joner kronor. Finansieringen via anslag 208 miljoner kronor.var ca

Regeringskansliet4.3

iMedlemskapet har inneburit departementets organisation ochEU att
administration har vid flera tillfällen under de åren.översetts senaste

svenska behålla svenska förvaltningsmodellen förbeslutet denDet att
förhållandevis sakdepartementden statliga organisationen med små

policyskapande funktioner och med självständiga myndighetermed
med specialistkompetens har medfört ökad samordning såvälatt en

mellan olika departement harmellan departement och myndigheter som
nödvändig.varit

Organisationsanpassningama påbörjades redan före EU-inträdet men
först vid inträdet stod de verkliga behoven klara.

Jordbruksdepartementet har omstrukturering skett mellanInom en
medolika enheter samtidigt den del departementet arbetarsomsom av

den jordbrukspolitiken har utökats väsentligt. särskiltEttgemensamma
EU-sekretariat inrättades i departementet sekretariatet har1995. ut-

kansli förvecklats successivt under och till nuvarande EU-1996 1997
under höstensamordning och internationella frågor, 1997EUI. Först

fiskefrågor.inrättades funktion inom kansliet för samordning aven
finns EUI-kansliet, sakenheter:departementet förutomInom nu, sex

animalieenheten vegetabilieenheten, livsmedelsenheten, miljö- och
landsbygdsenheten, fiskeenheten och och utbildningsenheten.same-

finns också rättskansli och administrativ enhet. SammanlagtDet ett en
anställda vid Jordbruksdepartementet.110är personer

Fiskeenheten

Fiskefrågoma Jordbruksdeparte-samlades inom enhet inomseparaten
först dess hanterades fiskefrågor tillsammansår 1992. Innanmentet

med skogs-, forsknings-, jaktfrågor departementet. Enhe-och påsame-
behövde kort tid finna arbetsformer inom för denpå sinaten ramen
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svenska politiken samtidigt förhandlingar medlemskap i EUsom om
pågick. Internationella fiskefrågor handlades först inom departementets
internationella sekretariat överfördes till fiskeenheten 1995.men

Efter EU-inträdet administrerar fiskeenheten i departementet alla
frågor fiske, den fiskeripolitiken såvälrörsom gemensamma som na-
tionella frågor. Fiskeenheten arbetar frågormed yrkesfisket,rörsom
fritidsfisket, vattenbruk, förvaltning havs- och fiskresursema, mark-av
nadsreglering fisk och fiskprodukter, strukturstöd på fiskets områdeav

administrativa ärenden Fiskeriverket. Enheten biträdersamt ävenom
medUD underlag till instruktioner i handelspolitiska frågor rörsom

fisk. Arbetet förhandlingar inom såväl arbete inomEU andraavser som
internationella organisationer såsom FAO, HELCOM, OECD m.fl.,
utformning politik och strategier längre och kortare sikt,på styrningav
och vissa ärenden överklagningar normgivningen. Enhetens be-om av
manning sammanlagt årsarbetskrafter.åttaär

rättssekretariatet finns med särskild inriktningInom påen person
ñskefrågor arbetar med sådana frågor till 60%.som ca

Införandet den fiskeripolitiken i Sverige har krävtav gemensamma
kompetensuppbyggnad inom fiskeenheten och arbetssätt medett nytt

samarbete med Fiskeriverket såväl med representationen itätare som
Bryssel. har ytterligare departementetsDetta poängterats attgenom

har varit begränsade.resurser
Personalomsättningen har under de åren varit samtidigtsenaste stor

iskeenhetenpersonalen har utökats. Arbetsfördelningen inom Fsom
mellan fiskeenheten Fiskeriverket därför beroendesåväl och ärsom av

enskilda kompetens kan utnyttjas bästa Nationellapå sätt.att personers
frågor och frågor den fiskeripolitiken har delatsom gemensamma upp

frågorpå så samtliga medarbetare hanterar både nationellasätt att rent
frågor fiskeripolitiken.och avseende den Den storagemensamma ar-

betsbelastningen under de första EU-inträdet har inneburitåren attav
behövts vidsamtliga medarbetare har fått lov utföra uppgifter då detatt

sidan den arbetsfördelning skulle gälla. medarbetarnaEnav som av
arbetar dock huvudsakligen med förhandlingar inom och andra tillEU

ungefär halva sin tidanknutna frågor. Två medarbetare arbetar påEU
med övriga internationella frågor och förhandlingar regio-FAO,t.ex.

ñskeorganisationer huvudsakligennala och arbetarOECD. En person
med marknadsfrågor och handelspolitiska frågor med veterinärasamt
frågor. arbetar huvudsakligen med resursfrågor och förbere-En person
delser för förhandlingar i dessa frågor för vissaävenmen ansvarar na-
tionella förvaltningsfrågor, frågorbl.a. överklaganden och gränsäl-om

Strukturfrågor och kontrollfrågor har varit uppdelade på olika1-2var.
samtidigt för miljöfrågor.har fisketsansvaratpersoner som
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EUI-kansliet

frågor inom departementets områ-för samordningKansliet avansvarar
internationella frå-i andrade Sveriges medlemskap EUrör samtsom

verksamhetenintegrerades inte iEU-samordningen fiskefrågorgor. av
dettasköttes samordningen påfram till oktober 1997från början utan

tidpunkt har dock ytterligareFiskeenheten. dennaområde Fr.o.m. enav
särskilt samordna fis-EUI-kansliet med uppgiftanställts vid attperson

kefrågoma.
för allRegeringskansliet har Fiskeenheten tidigareInom svarat sam-

Jordbruksdepartementetärenden såväl inomordningen gente-somav
skerEU-kanslietfiskefunktion inomSedan inrättandetUD.mot enav

med detta.Coreper-frågor tillsammanssamordningenemellertid av
Även ochrådsarbetsgrupperinförståndpunkts-pm och instruktioner

EUI-kansliet.i samråd medministerrådsmöten hanteras nu

Arbetsformer

arbetsfor-effektivaflexibla ochställt krav påMedlemskapet har stora
utvecklat mycketFiskeriverket harFiskeenheten och näraett sam-mer.

arbets-informellafungerat bristen påarbete trots resurser genomsom
och verket. Kravenmellan departementetutbyte personalformer och av

tillbaka föribland fått stårutiner har dockväl utveckladepå ett mera
emellertid Fiskeenhetenharhösten 1997pragmatiskt handlande. Under

rutinerocharbetsfördelningoch förñnatutvecklatoch Fiskeriverket
sinsemellan.

dimensioneringochKompetens

betydande kompeten-krävtEU-anslutningenfrskeenheten harInom en
Fiskeenhetenarbetsuppgifter.mellanomprioriteringsuppbyggnad och

ändådet rådertillfrån fem åttaantalet medarbetarehar utökat men
varit högpersonalomsättningen harfaktumständig resursbrist. Det att

och utvecklinguppbyggnad kompetenshar bidragit till att av perso-av
skett långsamt. Irutiner hararbetsfördelning ochsåvälnalen som av

långsik-detinom haraktuella fiskefrågor EUfölja allasyfte försökaatt
fått stånationella ñskefrågormedutvecklingsarbetet och arbetettiga

tillbaka.
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Representationen

Sveriges ständiga representation i Bryssel myndighetutgör egen somen
före medlemskapet hade anställda. antalet kom-25 Nu 90, 25är varav

för-från och återstoden från alla övriga departementUD utommer
svarsdepartementet. hantering fiskefrågor finns tjänstFör av en som
fiskeriattaché funktionoch kanslist. Lantbruksrådet har ävenen som
fiskeråd frå-och hanterar därför vissa frågor inom ñskeområdet. Vissa

Fiskeriattachékan hanteras andra inom representationen.ävengor av
och därför ilantbruksråd tillsätts Jordbruksdepartementet och skallav
sakfrågor departementets förlängda Representationenses som arm.
deltar ii visst beredningsarbete i Sverige och kan departementetersätta
vissa fall vid förhandlingar.

Fiskeriverket4.4

föränd-Fiskeriverkets administration har sedan EU-inträdet genomgått
ringar. Redan organisation fanns före EU-inträdet fannsi den ensom
viss mellan frågor yrkesfiske och fritidsfiske.uppdelning De se-om

renodla de uppgifteråren har verket successivt fortsattnaste tre att som
fiskeripolitiken.har med dengöraatt gemensamma

Historik4.4. l

område, Fiskeristyrelsencentrala myndigheten fisketstidigare påDen
Beslutettill Fiskeriverket.omvandlades instruktion, 1991:827,genom

viktigasteinnebar olika organisatoriska konsekvenser den attvarav var
iavskaffades, verksamheten integreradeslänsfiskenämndema varvid

inom länsstyrelsen blevlänsstyrelserna. Ansvarig för fiskefrågor en
överfördeslänsexpert. Vid Naturvårdsverkets omorganisation årsamma

utredningskontor reduceradesKustlaboratoriet till Fiskeriverket. Antalet
från sju till fyra och till nuvarande tre.senare

administrativacentrala organiserades i avdelningar,Verkets del tre
inrät-avdelningen, fiskeriavdelningen och utredningsavdelningen som

vid detades med centralt för verksamheten1985. Den tresenare ansvar
laboratoriema, ñskeriförsöksstationema och utredningskontoren.

delsFiskeriverket ändrade åter sin organisation den 19951 mars
miljö-med anledning EU-inträdet, dels bakgrund det utökademotav av
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tilldelats verket ändring i instruktionen 1994:79.ansvar som genom en
Första EU-anpassad organisation dela fiskeav-steget mot atten var upp
delningen i avdelning för marknads- och strukturfrågor ochen en av-
delning för och miljöfrågor. Nästa i anpassningen gjordesstegresurs-
under då organisation1995 med kvalitetskontrollanter inrättades.en

tredje innebarDet 1996 intemkontrollfunktion inrättadessteget att en
föroch särskild kontrollenhet organiserades administration ochatt en

uppföljning fångster för kvothanteringen. Vid kontrollenheten regist-av
grunddata från frskarenas loggböcker frånoch avräkningsnotorreras

dokumentation vid det första försäljningstillfållet. Analyserutgörsom
och avseende dessa data utförs behandling statistikrapporter samt av
och till avseende dessa data. fysiska kontrollernaEU Derapporter ut-
förs såsom före EU-inträdet Kustbevakningen inrät-1996även av men
tades tjänstertvå inom Fiskeriverket för kontroll industrifrsk vid an-av

Ängholmen.läggningen på
Betoningen miljöansvaretpå har inneburit starkare roll som an-en

svarig sektorsmyndighet. innebär bl.a. verket tillsammans medDetta att
andra sektorsansvariga myndigheter inom de areella näringarna sam-
verkar med Naturvårdsverket för utveckla långsiktiga strategieratt
kring långsiktigt hållbart och biologisk mång-utnyttjande av resurser
fald.

olikaSedan EU-inträdet har regeringen varje år givit Fiskeriverket
uppdrag i regleringsbreven i syfte inrikta verkets verksamhetatt mot en

miljöfrågomas betydelse be-EU-anpassning. Samtidigt harstörre även
tonats.

legala grunden4.4.2 Den

Förordningen med instruktion för RegeringskanslietAv 1996:1515
Jordbruksde-framgår Fiskeriverket central myndighet underäratt en

ochbearbetades inför EU-medlemskapetInstruktionen ärpartementet.
myndighetenskortfattad samtidigt fler föreskrifter om ar-nu mer som

Verksförordningenbetsuppgifter har tagits in i 1995:1322.
för FiskeriverketEnligt förordningen 1996:145 med instruktion

fisktill-skall för ansvarsfull hushållning medFiskeriverket verka en
livsmedelstörsörj-medverkar tillgångarna på långsiktigtsättett som

medningen skall verket i enlighet sittoch vårt välstånd i övrigt. Vidare
verkasektorsansvar för miljön, samråd med naturvårdsmyndighetemai

fiskbe-för biologisk mångfald och därmed för rikt och varieratetten
nationella planetstånd. övergripande mål gäller såväl på detDessa som

förhållandei till EU.
detaljerade områ-Fiskeriverkets instruktion någraI ävenanges mer

den för verksamheten. Fiskeriverket skall:
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medverka till förutsättningar skapas för livskraftig ñskenäring,att0 en
till vilken också vattenbruket hör, och underlätta näringens anpass-
ning till och utveckling fripå marknaden
följa, utvärdera och hålla regeringen informerad utvecklingen0 om
inom näringen
bistå regeringen och medverka i arbetet med internationella fiskefrå-0

förhandlingarochgor
medverka till öka fiskemöjlighetema för allmänheten, ochatt0
främja forskning och bedriva utvecklingsverksamhet fisketspå0 om-
råde.

Bland ochbefogenhetersärskilda uppgifter Fiskeriverketupptas att
förvaltar prisregleringskassan för fisk medel i detavsåg avslu-som nu
tade svenska prisregleringssystemet.

Fiskeriverket får ersättning för tjänster, material publika-ochta ut
tioner undersökningar och utveckling inom fiskets område,rörsom
planering och fiskevård,Vattenvård vattenbruksplanering, utredningav
och undersökning vattenbyggnadsföretag utredningrör samtsom av
miljökonsekvenser inom fiskets område och recipientkontroll. Fiskeri-
verket får vidersättning försäljning fisk från anläggning-även ta ut av

Älvkarlebyi och i Kälarne.arna
Fiskeriverket får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhets-

område förenlig med uppgifter övrigt villkorverkets i och på deärsom
tjänsteexportförordningen föreskriver.1992: 192som

Verksförordningen tillämpas Fiskeriverket. Verks-1995:1322 på
förordningens överklaganden till regeringen35 § som avser av myn-
dighetens beslut dock inte tillämplig. Istället har likalydandeär text
förts in instruktioneni avseende Fiskeriverkets beslut i ärendenutom

forskningsbidrag enligt instruktionen, inte får överklagas.om som,
VerksförordningenAv 7 § följer bl.a. myndigheten skallatt samar-

beta med andra myndigheter för vinna fördelar för helhet,att staten som
beakta de krav ställs på verksamheten hänsyn till totalför-samt som av

regionalpolitiken och miljöpolitiken. Enligt skall16 §svaret, en myn-
dighet regeringen stöd vid Sveriges deltagande verksamheteni inomge
Europeiska unionen fortlöpande hålla regeringen informeradattgenom

hur verksamheten utvecklas. Myndigheten skall ställa den personalom
till förfogande för Sveriges deltagande i begär.regeringenEU som

Fiskeriverket bemyndigas inom skilda ämnesområden utföraatt
uppgifter och utfärda föreskrifter. bemyndiganden bådeDessa avser
åtgärder nationell karaktär och sådana behövs för komplet-rentav som
tering och verkställighet lagstiftning fis-EG:s denav om gemensamma
keripolitiken. 9 och bilaga till författningssamlingstörordningenI § 1



SOU 1998:24 iskeriadministrationF Sverige 109i

Fiskeriverket skall låta kungöra sina föreskrifter i1976:725 attanges
Fiskeriverkets författningssamling FIFS.

Enligt kapitlet regeringsfonnen skall vid beredning7 2 § rege-av
be-ringsärenden behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från

rörda myndigheter. följer Fiskeriverket skyldigt påHärav äratt att svara
från Jordbruksde-remisser från regeringen. Flertalet remisser kommer

frånMiljödepartementet, kan kommaoch från ävenpartementet men
och Näringsde-andra departement Kommunikationsdepartementetsom

har årAntalet remisser från Miljödepartementet påpartementet. senare
för miljön.främst verkets uttalade sektorsansvar Somökat, beroende på

och sektorsmyndighet besva-central myndighet på fiskets område som
från myndigheter. Särskilt bör Natur-remisser andra nämnasävenras

har samråda med Fis-vårdsverket ofta i sina regeringsuppdrag attsom
keriverket.

läm-skall varje myndighetEnligt Förvaltningslagen 1986:2234 §
enskilda isådan hjälp tillupplysningar, vägledning, råd och annanna

serviceskyl-verksamhetsområde.frågor myndighetens Dennarörsom
viktig och omfattandeverksförordningen.dighet följer § En7även av
form publikationerinfonnation, såväl idel verksamheten är att avgeav

upplysningar.i form muntliga Den-skriftligt materialoch annat som av
och föranleds bl.a.information gäller till del fiskereglerstor av ver-na

i hög grad områ-Informationen gäller ocksåförfattningsutgivning.kets
FoU-verksamhet.fiskerikontroll, strukturstöd ochden som

lagenföljer också krav iförfattningsarbetetMed anledning av
myndighet Avmål och ärenden hoskungörande i1977:65 m.m.om

vidtamyndigheten skyldigföljerförarbetena till denna lag är attatt
föreskrifter hos allmänheten.bekantgöralämpliga åtgärder för att

uppgifterNågra särskilda4.4.3

regeringenmyndigheteller denfiskelagen får regeringenEnligt 36 § som
verksamhet enligt lagenmyndighetsavgifter förbestämmer föreskriva om

den.meddelats med stöd Iföreskriftereller enligt avsom
fiskerinäringenvattenbruket ochförordningen fisket,kap.6 2 § om

ansökningsavgift imeddela föreskrifterFiskeriverket fårföreskrivs att om
ärenden.sådana

fiskela-beslut enligtföreskrivs länsstyrelsensfiskelagen51 §I att
stöd den fårmeddelas medenligt de föreskriftereller över-avsomgen

förordningen fisket,kap.klagas hos Fiskeriverket. 6 6 §I vatten-om
fårlänsstyrelsenbeslutföreskrivsbruket och fiskerinäringen att av

överklagas hos Fiskeriverket.
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4.4.4 Regleringsbrev för budgetåren och1997 1998

verksinstruktionemaUtöver regeringen årliga direktiv i reglerings-ger
brev. kan variera i omfattningDessa under de åren harsenastemen
detaljeringsgraden ökat. Regleringsbreven de viktigaste in-är ett av

för regeringens styrning myndigheterna.strumenten av
Fiskeriverkets regleringsbrev för år såväl för1997 år 1998 ärsom

omfattande och mycket detaljerade lång rad deluppdrag.med Deten
övergripande målet för Fiskeriverket har underinte ändrats de senaste
åren och anges vara:

ansvarsfull hushållning med fiskeresursema godEn så deatt0 ger en
långsiktig avkastning samtidigt den biologiska mångfalden be-som

konkurrenskraftiga företag inom fiskerinäringen utvecklasvaras,
och tillgång fisk god kvalitet till fördel för konsumentintressetpå av
främjas.

Målformuleringen jämställer i högre grad instruktionen produk-än än
tionsmålet med miljömålet samtidigt konsumentintresset betonas.som

fiskerinä-Verksamhetsmålen uppdelade mål i förhållande tillpåär
ringen, fiskeresursema fritidsfisket.och

gäller reglerings-det fiskerinäringen betonas arbetet inomNär EU. I
aktivt ochbrevet för målet Fiskeriverket skall1998 att varaanges vara

pådrivande inom fiskeripolitik särskilt avseendeEU:s gemensamma
medfiskerikontrollen och handels- och marknadsfrågor. likhet 1997I

svenskaskall verkets rutiner effektiviseras vad gäller utformningen av
ståndpunkter inom betonades utveckling1997EU. För även av ar-en
betet gäller och konsekvensutredningar inom denvad analys- gemen-

ochfiskeripolitikens olika områden interna externa resurser,samma
marknad och producentperspektivenstruktur, bl.a. så konsument-att

landnings-förtydligas, förbättrad kontroll fiskets område, särskiltpå
strukturstöd enligt strukturplanen förkontrollen och arbetet med EG:s

gemenskapsinitiativetmål fiske och för Pesca.5a programmet
beslutadeAvseende området fiskeresurser målet förhindraär attatt

Åtgärder prio-fångstkvoter överskrids. för förhindra överskridandenatt
skulle verka förriteras båda åren. Under Fiskeriverket1997 attangavs

biologisk mångfald särskilt forskningspro-på fiskets område och att
Östersjöfisk Årgenomförs.reproduktionsstömingar hosgrammet om

skall Fiskeriverket redovisa för hur den interna-1998 lägesrapporten
Östersjölaxentionella aktionsplanen för den vilda kan genomföras. För

för förbättrad fiskevård för ekologisk1998 måläven samtanges en
Östersjön.balans mellan vilda och odlade laxstammar i
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Avseende fritidsfisket skall Fiskeriverkets insatser för dess utveck-
lingsmöjligheter ske med beaktande tillgängliga medel och denav ge-

fiskeripolitikens krav.mensamma
regleringsbreven för såväl fick FiskeriverketI år 1997 år 1998som

dels flera preciserade krav återrapportering, dels särskilda uppdragpå
redovisas vid olika tidpunkter under verksamhetsåren. påKravenatt

preciseradeåterrapportering redovisningens struktur och områ-avser
den.

omfat-preciserade områden skulle redovisas under år 1997De som
uppdrag. har dessa utökats till uppdrag. Fleratade år 1998 1615 För

bl.a.:uppdrag har återkommit

kontrollen fisketsvilka insatser vidtagits for förbättra påattI som
område

verksamhets-insatserna för nåredovisning och bedömning att0 av
områdestrukturstöd fisketsmålen avseende arbetet med EG:s

EU-arbetetdetaljerad redovisning deltagande i0 av
resultat- ochFisks verksamhet medsärredovisning SvenskNyaav

balansräkning
verksam-verkets insatser för nåredovisning och bedömning att0 av

hetsmålen avseende fångstkvoter
vattendraghavsområden, sjöar ochbedömning Sveriges samt0 av

belysa fisketillsynen och fiskevårdendärmed

anslagFiskeriverketsbesparingskrav pålade riksdagen1997För ett0
1995/96för periodenmiljoner kronorför förvaltningsändamål på 6 -

1997.

Verksamhetsgrenar4.4.5

övergripande1995/96för budgetåretregleringsbrevetI sammaangavs
områdena,Verksamhetsmål förSärskildamål för år 1997. angavssom

fiskevård och resursutnyttjande.
1995/96for budgetåreti årsredovisningenFiskeriverket har redan

enligt regle-den modellverksamheter enligtbörjat redovisa sina som
fiskerinäring,uppdelningfor medringsbrevet skall användas 1997

fiskeresurser.fritidsfiske och
verksamhetomfattarVerksamhetsgrenen fiskerindringen rymssom

reglera,syftar tillfiskeripolitik ochinom EU:s attsomgemensamma
Även genomförande sektor-näring.stödja och utveckla fisket avsom

marknadstruktur ochkompetensuppbyggnad på områdenaplanen och
verksamhetsområdetindelasområde. fiskerinäringenhör till detta Inom

marknad.yrkesfiske, vattenbruk, beredning ochi
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Verksamhetsgrenen Fritidsfiske omfattar såväl husbehovsfiske med
mängdf°angande redskap fritidsfiske med handredskap och fis-som
keturism. fiskenDessa regleras inte i den fiske-närmare gemensamma
ripolitiken.

Verksamhetsområdet iskeresursF verksamhet syftar tillavser som
långsiktig avkastning på frskeresursemaatt resursreglering samtge en

bevara vattenmiljö och den biologiska mångfalden Fiskevård. Resurs-
reglering omfattar all verksamhet relaterad till beståndsöver-ärsom
vakningen och det arbete leder fram till beslut kvoter. Fiske-som om
vård innefattar alla åtgärder till skydd för fiskbestånden reglering-t.ex.

fredningstider, minimimâtt och bevakning fiskets intressen iar om av
vattenmål och miljöskyddsärenden.

4.4.6 Verksamhetens kostnader för budgetåret
1995/96

Verksamhetsperioden 1995/96 den första där Sverige deltagit fulltär ut
i EU. omläggningenGenom till kalenderårsvis redovisning redovisar
Fiskeriverket verksamheten för månader18 på andrasättsamma som
myndigheter. Dessa två parallella förändringar medför jämförelseratt
mellan bristerår i tydlighet.

Fiskeriverket redovisar i sin årsredovisning för budgetåret 1995/96
uppgifter kostnaderäven och finansiering omräknat till ka-som avser

lenderår. Några dessa sammanställningar redovisas.av

Tabell 4.1: Verksamhetens kostnader fördelade på verksamhetgrenar
kalenderåret kronor.1996, tusen

Årsarbets-Verksamhetsgren Belopp Procent
krafter

Fiskerinäring 21 277 12 25
Fritidsfiske 1 520 1 2
Fiskeresurser 133 312 74 202
Internationellt 22 770 13 7ut-
vecklingsarbete
Summa 178 879 100 236
Källa: Fiskeriverkets årsredovisning 1995/96

Nya Svensk Fisks verksamhet inkluderas i marknadsfrågor. Inom
verksamhetsområdet Fiskerinäring omfattar kostnad på 21,3som en
miljoner kronor miljoner6,4 kronor åtgärder hör till mark-avser som
nadsåtgärder medan miljoner kronor7,5 åtgärder for yrkesfiske.avser
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inom vattenbruket och beredning betydligt mindreInsatsema är om-av
fattning.

Tabell 4.2: Verksamhetskostnademas organisatoriska fördelning, tusen
kronor

Avdelning/Enhet Belopp
Fiskeriverket centralt 54 854
SWEDMAR 22 770
Laboratoriema 54 538
Fiskeriförsöksstationer 75820

10 601Fartyg
Utredningskontor 15 358

178 879Totalt
1995/96Fiskeriverkets årsredovisning för budgetåretKälla:

förvaltning-kostnader till den centralaverksamhetens åtgår 30%Av ca
till verksamheten vid laboratoriema.och 30%en

Fiskeriverkets finansiering4.4.7

anslag, avgifter,Fiskeriverkets verksamhet finansieras Vattenav-genom
giftsmedel med EG-bidrag.samt

kalender-ñnansieringskällor omräknade tillFiskeriverketsTabell 4.3:
kronoråret 1996, tusen

BeloppFinansiering

67 336Anslag, och C2C 1
anslag 257Anslag, äldreC 7

villkorsme- 13 809Fiskeavgifter 10:6 och10:5,
del

6 837Prisregleringsmedel
15311EG-medel

14 000Uppdrag i vattenmål
20 000Odling, ñskeriförsöksstationer
22 000uppdragSWEDMAR,

Övrigt 23 487
178 879Summa

årsredovisning 1995/96Källa: Underlag i Fiskeriverkets

föregåendeunderkostnaden för verksamhetenden sammanlagdaAv
medfinansieradeskalenderåret 38%budgetperiod omräknat till 1996,

tillinnehållermiljoner kronoranslagsmedel. övrigt på 23,5Posten
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delen medel för forskning och undersökningsverksamhetstörsta som
har gått till laboratoriema.

Tabell 4.4: Verksamhetens kostnader, kronor och finansie-tusen
ringskällor fördelat enheter i budgetåret 1995/96.procent,
Avdelning Kostnader Finansieringskälla

Anslag Anslag Prisreg- Avgif-Vatten- EG-
C1, C2 C lag, lerings- medel ter/7

medel10:5 externt
Svensk Fisk 7 840 100
Resursavd. 26 716 100
Marknadsavd. 12 481 100
Utredningsavd. 6 183 59 32 1 8
Sötvattenlsab. 20 337 37 21 42
Älvkarleby 12 908 3 73 24
Kälarne 7 850 52 8 40
Havsfiskelab. 19 173 62 1 12 25
Fartyg 10 601 55 45
Kustlab. 029 16 3 2 7915
Utrednk: Luleå 6 970 10 3 23 19 45
Härnösand 4 886 16 56 17 11
Jönköping 3 343 501 25 38
Swedmar 10022 771
Adm avskr. 1 994

44,43,8 6,2Totalt 178 879 37,8 0,1 7,7

finansieringskällor dominerar för olikaTabellen visar vilka som
avdelningens kostnader hardelar verksamheten. administrativaDenav

verksamhet finansieradesfördelats på Övriga enheter. Fiskeriverkets
föregående medel anslag.budgetår till 60% med andra Resurs-över än
och strukturavdelningen heltmiljöavdelningen och Marknads och var
anslagsfinansierade. prisregleringsmedelSvensk Fisk finansierades av

tyngdpunkt ioch Swedmar helt med avgifter. Laboratoriema har olika
sin finansiering. finansierades till medHavsfiskelaboratoriet 60% an-

ochslagsmedel medan Sötvattenslaboratoriet finansierades till 37%
Kustlaboratoriet till med anslagsmedel. anslagsfinansie-16% Fartygen

anslagtill 55%. Utredningskontoren finansieras till liten del medras en
Jönköping finansieras deländå till så 25%.stormen som
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Fiskeriverket disponerar följande anslag:1997

kr166 000Fiskeriverket 58C l0
krtill fisket 30 890 000StrukturstödC 20

finansierade strukturstöd tillFrån EG-budgetenC 30
kr80 000 000fisket m.m.
kr612 000Fiskevård 4C 40

anslagskredit högstFiskeriverket disponerafårHärutöver en
uppgifterför EU-relateradekronor. Särskilda500 0004 somresurser

eventuellaanvändas vidFiskeriverket har fått förstärkning kan intesom
omprioriteringar verksamheten.av

utredningskon-inomskall verksamhetEnligt regleringsbrevet 1997
avgifterfinansieras medtjänsteexportundersökningsfartygen ochtoren,
Fiskeri-bestämsAvgifternaresultatområden.utgöra separatasamt av

1992:91.avgiftsförordningenfall i §verket i de 15utom som avses
FiskeriverketFiskeriverket.avgifter får disponerasfrånInkomster av

för Fiskeriver-Riksrevisionsverket,samråd medfastställer, efter taxor
budgetåretårsredovisningen förEnligtuppdragsverksamhet.kets

ochuppdragsverksamhetutredningskontorens1995/96 finansierades
inomavgifter. Tjänsteexportenundersökningsfartygen helt med

miljoner kronor.innebar förlust på 2SWEDMAR caen
miljonerlåneram på 10förFiskeriverket disponerar 1997 även en

förvaltningsända-föranläggningstillgångarinvesteringar ikronor för
fi-verksamhetenanspråk i de falldock inte ifårmål. Låneramen tas

EG-medel.nansieras med
miljoner kronormedel sammanlagt 37det gäller de påNär som av-

Svensk Fiskverksamheten med1995/96 för Nyaregleringsbrevisatts
medel redo-kronor dessamiljonerskall dessa slutregleras. 29Drygt av

projekt. 30påbörjade Denför 1995/96 underårsredovisningenvisas i
medel.kvar dessamiljoner kronordecember fanns 201997 avca

deanslagssammansättning underi FiskeriverketsFörändringar tre
nedanstående tabell.framgårbudgetårensenaste av
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Tabell 4.5: Fiskeriverkets anslag 1994/95, 1995/96 och kronor1997, tusen
ÅrsbasBudgetår 1994/95 1995/96 1997

Fiskeriverket D l C 1 C 1 C 1
53 272 93 459 62 372 58 166

Främjande fiskenäringen D 2 C 2 C 2av
3 684 5 684 3 794

Strukturstöd till fisket D 3 C 3 C 3 C 2m.m.
och Särskilda insatser för 26 391 53 837 942 30 89035
fisket

Från EG-budgeten finansierat C 4 C 4 C 3
strukturstöd till fiske 000 80 000 80120 000m.m.

Bidrag till fiskevård 4 C C C 4D 5 5
3612 5418 3612 4612

Ersättning för intrång i C 6 C 6D 5
enskild fiskerätt 000 1 500 1 0001m.m.

Summa 66887 959 186 720 173

Räknat på årsbas har anslagen sammanlagt reducerats med 13 052 000
kronor för år 1997.

kronor.Anslaget C har reducerats med 4 206 0001
Anslaget främjandet fikenäringen har och ingårC för utgått2 av

fr.o.m. reducering med1997 i anslaget C vilket innebär 3 794 0001 en
kronor. anslaget medel för det samlade påC 2 avsåg FoU-programmet
fiskets jordbru-område och disponerades efter samråd med Skogs- och
kets forskningsråd.

för 1995/96 ochAnslaget strukturstöd till fisket C 3 C2m.m.
1997 fisket,disponeras för bidrag enligt förordningen 1994:1716 om

förvattenbruket och fiskerinäringen. Anslaget C för 1997 och C 43
1995/96 skall i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska an-
delen i det stöd finansieras Fonden för fiskets utvecklingsom av vars
EG-medel redovisas under år Anslaget har reducerats medC 4 1997. 5
052 får Fiskeriverket dis-000 kronor anslaget belopp 1997utövermen

medfi-miljoner kronor prisregleringsmedlen för nationell6ponera av
nansiering.
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kronor samtidigtBidraget för Fiskevård har ökat med miljon 19971
enskildanslaget för ersättning till intrång i fiskerätt har utgått.som

Fiskeriverkets organisation4.4.8

nedanståen-beskrivs iorganisation efter september 1997Myndighetens 1
de organisationschema

organisation 1997.Fig. Fiskeriverkets4.1:

SvenskFiskNya Internrevisor
GD

Stab SWEDMAR
"InformationJuridik,

Ill I l
Administrativochoch Utrednings- Resurs-iskerikontroll- Marknads-F

avdelningmiljöavdelningavdelningstrukturavdelningavdelning
l

II l
Utrednings-Havsfiske- Kust-Sötvattens-

kontorlaboratorietlaboratorietlaboratoriet
Jönköping

Luleå/Hämösand

Örebro-Östersjö-
kontorlaboratoriet

Forskningsfartyg Fiskeri-
törsöksstation
Alvkarleby

Fiskeri-
försöksstation

Kälarne
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Central ledning

Fiskeriverket den centrala statliga myndigheten för fiskevård och fiske iär
Sverige. Fiskeriverket lyder under Jordbruksdepartementet och leds av en
generaldirektör ordförande i verkets styrelse.även ärsom

Styrelsen får överlåta till generaldirektören besluta sådana fö-att om
reskrifter i verksförordningen13 § p.4 1995:1322, d.v.s.som avses
föreskrifter riktas till enskilda, kommuner eller landsting. Dettasom
gäller dock inte sådana föreskrifter principiellt slag ellerärsom av av

vikt. styrelseärende förbud ellerOm begräns-större ett motsom avser
ningar visst fiske brådskandeså styrelsen inte hinnerär attav samman-
träda för behandla det, får ärendet meddelandenavgörasatt genom
mellan ordföranden föroch minst så många ledamöter behövs attsom
styrelsen skall beslutsför. Generaldirektören får avgöravara ensam

vidärendet detta lämpligare. sådant beslut skall anmälasEttär nästaom
sammanträde med styrelsen, förordning 1997: 140.

fiskets område har Fiskeriver-konsumentfrämjande åtgärder påFör
de medelket råd beslutar på verkets dispositionvägnarett om avsom

finns ändamålet. består generaldirektören ochför Rådetsom av sex
förordningandra ledamöter särskilt regeringen,utsessom av

Generaldirektören rådets ordförande.1997:637. är

Den myndighetencentrala

centralaFiskeriverkets centrala delar lokaliserade till Göteborg. Denär
kontrollenhet.organisationen indelad i fem avdelningar och Av-är en

Utredningsavdel-delningama Marknads- och strukturavdelningen,är
miljöavdelningen, Avdelningen för fiskerikontrollningen, ochResurs

under generaldirektörenden Administrativa avdelningen. Direktsamt
frågor och informationorganiseras stab handhar juridiska samten som

konsultgrupp.SWEDMAR., fiskeriverkets internationella Dessutom-
finns Fisk direkt under generaldi-intemrevision SvenskNyasamten
rektören. för frskerikontroll inrättades den septemberAvdelningen l

och uppbyggnadsskede, enhet direkt1997 tidigare, under ettvar en un-
der generaldirektören.

denoch miljoavdelningen uppdelad i två enheterResurs- är varav
internationell fis-inriktas nationell ñskevård och andramot motena en

kevård. överfördes utredningskontoren tillseptember 1997Den 1 av-
delningen från Utredningsavdelningen.
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fiskevårds- och miljöfrågor frå-Avdelningens uppgifter samtavser
förhandlingarfritidsfiske. Avdelningen medverkar i inom EUgor om

fångstkvoter och fiskereg-och övriga internationella förhandlingar om
redskapsbestäm-ler, beslutar regler för fisket såsom fiskekvoter,om

melser, fredningstider, minimimått fritidsfisket arbetarInom av-m.m.
fiske-delningen för öka allmänhetens fiskemöjligheter bl.a.att genom

Underlaget för ochvårdsåtgärder utvecklar fisketurismen.samt resurs-
laboratoriemas undersök-miljöavdelningens uppgifter kommer från

med Havsfiske-därför utvecklat samarbeteningar. Avdelningen har ett
ochbeståndsuppskattningar i marin miljöKustlaboratoriernaoch om

beståndsuppskattningar i Söt-Sötvattenslaboratorietmed sötvatten.om
Örebro avseendei analyserar datavattenslaboratoriets kontor sötvatten

bevakas fis-utredningskontoreni den s.k. RASKA-databasen. Genom
miljöskyddslagen.vattenlagen ochkets intressen i ärenden enligt

för frågor EG:sstrukturavdelningenMarknads- och ansvarar om
föradministrerar licensregistrenmarknadsregleringar och strukturstöd,

Ävenåterförsäljare.fartygstillstånd auktoriseraryrkesfiske och samt
reglerasinte direktyrkesfisket i de sjöarnafrågor avseende stora som

administreras avdelningen.EU avgenom
kommis-Fiskeriverket tillfondansvarig myndighetSom rapporterar

medelanvändning, rekvirerarstrukturstödetssionen och regeringen om
struktur-fastställer rutiner förtill strukturstödsprogrammen samt

allastrukturavdelningen utbetalarMarknads- ochstödsprogrammen.
upprätthållerdeltar i ochochstöd inom för mål Pesca5 samtramen a

ochmålövervakningskommittéerna för 5sekretariatsfunktionen för a
Pescaprogrammen.

kvotuppföljning ochförfiskerikontrollAvdelningen för ansvarar
förhindralandningar. Syftetkontroll fiskets fångster och är attattav

admi-sker delsöverskrids. Kontrollenöverenskomna kvoter genom en
loggböck-fiskarenasoch avstämningnistrativ rutin med uppföljning av

försäljningenfrånoch avräkningsnotorlandningsdeklarationer samter,
såvälkontroll industrifiskefysisklicensregistren, dels somavgenom

förplaceradRegionalt finns personalkonsumtionsfiske. svararsomav
ochinspektionkontrollenheten förkvalitetskontrollen. Vidare svarar

transportbestämmelser. Av-kontroll marknadsorganisationen samtav
fiskets område.officiella statistiken pådelningen handhar denäven

Fiskeriverketscentral nivåUtredningsavdelningen administrerar på
bedrivs olika platserundersökningsverksamhet påutrednings- och som

centralaåterfinns i kap. 9.landet ingående beskrivning Deni mer en-
ochnationellamed övergripandeplanerar och samordnar arbetetheten
ochFoU-verksamhetstöd tillinternationella frågor, handlägger extern

fisk-arbetsgrupp förberedningsgrupp för fisk, Nordiskdeltar i SJFR:s
m.fl. tillsammansmiljöövervakningsnämnd,forskning, SNV:s samt

Enheteninternationella forskningsorgan.Havsfiskelaboratoriet imed
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forskningsfartygtillstånd för utländskahandlägger ärendenäven om
andra nationersoch verkets fartygstillstånd på vatten.

ekonomi,funktioner dataavdelningen bestårAdministrativa treav
de årenEkonomiadministrationen har underoch personal. ävensenaste

Personalenhetenenheter, utanför Göteborg.decentraliserats till övriga
och arbetar medoch serviceenheteruppdelas i personal, lönehantering

har i uppgiftområde. Dataenhetensedvanliga uppgifter inom respektive
ligger påutrustningen. Databasemaförvalta databaserna, ochnätet,att

vattendomaruppgifteroch innehåller ñskeridata,UNIX-server omen
datapersonalñskerikontroll harAvdelningen förekonomi.samt egen

verksamhetsområde.enhetensför inomsystemensom svarar
ju-Fiskeriverkets behovföroch informationStab, juridik avsvarar

jurist ochstaben ingårinformationsinsatser. Iridisk kompetens samt en
informatör.en

kon-bemannades EU:soch 1997.inrättades 1996Internrevisionen,
fondansva-myndigheterkrävertroll och uppföljningssystem äratt som

Intemrevisomsstöd intemrevisionsfunktion.harriga och betalar ut en
komissionen.generaldirektorat inomarbete riktas XXmot

S WEDAMR

internationella kon-Fiskeriverketsochbildades 1974SWEDMAR är
Fiskeriver-förhållandena såreglerarmedsultgrupp. avtal SIDAEtt att

område.fisketsbiståndsfrågorkonsult avseendeket institutionellär
utvecklingslän-stödjaför verksamhetenövergripande måletDet är att

uthålligförinlandsvattenhav, kust- ochutnyttjaderna för kunnaatt en
tillhanda-levnadsstandard. SWEDMARförbättradmatproduktion och

fiskeri-ñskeriadministration,inom områdenahåller konsulttjänster
utbild-miljöskydd,kustutveckling,vattenbruksutveckling,forskning,

projektadministration.informationning, dokumentation, samt
finansi-Sverigeför desvarade SWEDMARUnder åren 1990-95 av

tilluppgickOmsättningenGuinea-Bissau.i Angola ocherade projekten
och bi-minskatdärefterharVerksamhetenmiljoner kronor år.50 per

uppgick1995/96Budgetåretinomståndssamarbete sker EU.även om-
tillminskatsPersonalen harmiljoner kronor.till ungefär 23slutningen

5,5 personer.

Svensk FiskNya

inriktningnuvarandemedverksamhetenbörjadeSvensk FiskNya
medel frånreserverademedfinansierasVerksamheten1995.sommaren

Prisreglering-miljoner kronor.prisregleringskassan, 30den tidigare
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då-under tiden före EES-inträdet fiskarena till detmedlen avsattes av
avseendeVerkets beslutvarande svenska prisregleringssystemet.

verksamhet fattas särskilt rådSvensk Fisks utsettsett rege-som avav
ordförande och övrigaringen. Generaldirektören rådetsär representan-

konsumentorganisationerfrån branschens organisationer,kommerter
allmänintressetoch

Svenskmål innebärfast övergripande NyaRådet har lagt attett som
Måletoch skaldjur.konsumtionen fisklångsiktigt skall främjaFisk av
Måletfisk i veckan.från till två portioneröka konsumtionenär att en

attitydundersökning5-årsperiod.uppfyllt inom Enbör genom-envara
hittills gjorda insatser.effektenförs hösten för utvärdera1997 att av

riktade kampan-genomföraFisk arbetar främstSvenskNya attgenom
fisköka konsumtionensyftar tilljer, projekt och att avevenemang som

tilltill allmänhetensig såvälskaldjur. Verksamheten riktaroch som
fiskbranschen.

Lokala enheter

ingå-beskrivslokala enheterutredningskontor och övrigaLaboratorier,
vilka enhe-översiktligtredovisas endastdetta kapitelende i kapitel I

finansiering.personalresurserfinns, samtter som
verksamhets-vid de lokala enheternaVerksamheterna styrs genom

utredningskontorenLaboratoriema ochbudgetdialogen.planering och i
enhetvarje lokalVerksamheten iresultatenheter. ärutgör separata

verk-inflytandemycketenhetschefema harsjälvständig och stort
Havsfiskelabo-utredningsavdelningen Hörinriktning. Tillsamhetens

laboratoriemaKustlaboratoriet.Sötvattenslaboratoriet och Förratoriet,
bokslut.intembudgetargörs samtseparata

Östersjölaboratoriet Karls-imedi LysekilHavsfiskelaboratoriet
verk-sinbidrar medoch Ancylusforskningsfartygen Argoskrona samt

bestånd.från marinabeståndsuppskattningarförsamhet till information
kommerInformationenår.två gångerResursöversikter ut perges

från följande källor:främst

stickproveranalysfisk och skaldjurFångstanalys uravgenom0 av
Vidombord fartyg.pålandningar fångsterkommersiella samt ana-

försäljningdoku-och frånfrån loggböckeranvänds datalysen även
mentation

hämtasgrunddataskarpsillsill ochHydroakustiska Översikter över vars0
forskningsfartygenhjälptrålningar medfrån biologiska av

medutförsfiskslagkommersiellt viktigaTrålundersökningar0 av
Öster-ochi Skagerrak, Kattegatthjälp undersökningsfartygenav
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sjön. Uppgiften beskriva historiska trender för fiskbeståndenär att
och årligen fram årsindex för använda i prognosmodeller.att ta att

Örebroenhet i ochSörvattenslaboratoriet i Drottningholm med en
Älvkarlebyflskeriförsöksstationer riktar sini Kälarne och främst verk-

samhet inom resursövervakningen de sjöarna vattendragsamtmot stora
ekoräk-med lax, havsöring och ål. Metoder för resursövervakning är

ningar, fiskeristatistik. Arbetet be-trålning, elfisken och insamling av
fritidsfiskets organisationerdrivs i samarbete med yrkes- ochnära samt

Örebro-databasmed andra kan leverera data till den somsom
förvalta och kvalitets-kontoret utvecklar, uppgiftRASKA. En ärannan

Materialetelfiskedatabasen.säkra databasen för fisk i rinnande vatten,
Sötvattenslaboratoriet harsammanställs årlig resursöversikt.i ävenen

och miljöövervakningenuppgifter inom fiskevården, fiskeriteknik t.ex.
analys kalkningseffekter.av

Älvkarleby laxñskarbedrivs kringVid ñskeriforsöksstationen i FoU
laxöring förlax ochfisk kompensationsodling och utsättningsamt av
avelsfrågorfiskevårds ochDalälven. verksamhet riktadKälames är mot

fisk. finns förutomoch utsättninghör med odling Däravsom samman
laxstammar.genbank för vildafryst genbank levandeävenen en

Öregrund Forsmark, Ringhals,personal iKustlaboratoriet i med
och Miljöavdel-bistårSimpevarp, Barsebäck och Göteborg Resurs-

och fisket i kustzonen.kustfiskbeståndenningen med information om
underlag för be-användslämnas årligenresursöversiktEn somsom
rekommendatio-för utvecklaöverfiskade bestånd ochgränsning attav

med övrigai samarbetetkustfisket. Materialet används ävenner om
Östersjöstater. avseendemiljöövervakning bedrivsExtemfmansierad

skogsin-kärnkraftverk, förmiljöns effekter fisk bl.a. vid samtligapå
Öresundsbron. Uppgifterprojekt, avseendedustrin och, särskiltsom

utrednings-Fiskeriverket iverksamhet användsfrån denna även av
uppgiftervattenmål. Laboratoriet harkontorens verksamhet med även

fiskeriteknik fiskeriekonomi.avseende fiskevården, och
iLuleå.i Jönköping och i KontoretUtredningskontoren belägnaär

kvar.tills vidare personal Kontoren,Härnösand har dragits harmen
utveckling i deoch havsöringsbeståndensför uppföljning lax-svarar av

kontrollelfiske ochövervakning ingårviktigaste vattendragen. dennaI
fiskvägar. lig-statistik kontroll Datalaxungars utvandring, samt avav

Utred-årliga resursöversikt.till grund för Sötvattenslaboratorietsger
och miljö-i vattenmålningskontoren Fiskeriverketsutgör expertorgan

utrednings-uppdragskyddsärenden. Till vattenmålen hör även som
Även miljöskyddsärenden kan utred-kontoren utför ersättning. imot

koncessions-uppgifter tillningskontoren ha finansierade t.ex.externt
nämnden.
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Personal

Fiskeriverket har totalt 230 anställda enligt årsredovisningen 1995/96
Övrigaårsarbetskrafter236 i70 Göteborg. anställda fördelasvarav ca

enligt följande.

Tabell 4:6: Antalet anställda 1995,l997 och för 1998, årsar-prognos
betskrafter
Enhet 1995-03-01 1997-01-01 1998-01-01
Verksledning, stab 5 4 5

Svensk FiskNya 2 3
Administrativa avd. 18 20 21

ochResurs- miljöavd. 15 10 ll
Marknads- strukturavd. 12 11 11o.
Avd. Fiskerikontroll 14 21
Utredningsavd. 3 5 5
Summa Centralt 53 66 77
Sötavattenlsaboratoriet 26 27 26

ÖrebroFilialkontor, 3 5 5
ÄlvkarlebyFiskeriförsöksstat., 12 11 10

Fiskeriförsökstat., Kälarne 9 911
SÖ-lab.Summa 50 54 50

Havsfiskelaboratoriet 27 34 32
Östersjölabortaotiet 5 7 7
Undersökningsfartygen 8 16l 17
Summa H-lab. 50 5657
Summa Kustlaboratoriet 24 2526
Utredningskontor: Luleå 7 77

-- Härnösand 6 7 5
-- Jönköping 44 5

Summa utredningskontor 1617 19
Summa SWEDMAR 14 6 4
Summa totalt 208 228 228

4.5 Länsstyrelserna
detta avsnitt beskrivsI länsstyrelsemas samlade uppgift med ñskefrå-

Hantering EU-stöd ingår del uppgiften.gor. av som en av
kapitel redovisasI 6 länsstyrelsemas arbete med EU-stöd i de-mer

talj och nationella uppgifter redovisas i kapitel
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Allmän inriktning

Varje länsstyrelse formellt central statlig myndighet underutgör In-en
rikesdepartementet. Enligt förordningen 1990:1510 med länsstyrelse-
instruktion har länsstyrelserna bl.a. till uppgift verka för fast-deatt att
ställda nationella målen inom olika samhällssektorer får genomslag i
länet och för den statliga förvaltningen i länet, i den mån inteatt svara
någon myndighet har för uppgiften.ansvaretannan

Länsstyrelserna skall särskilt, med beaktande fastställda natio-av
nella mål, verka för statlig, kommunal och landstingskommunalatt
verksamhet i länet samordnas och efter de övergripande mil-anpassas
jö- och regionalpolitiska målen kravet på långsiktig, god hus-samt en
hållning med naturresursema.

Fiskefrågor vid länsstyrelserna

Länsstyrelsen bl.a. för frågor fisket. vilar dock inteAnsvaretsvarar om
på länsstyrelsen det finns särskilt föreskrivet statlignågonattom annan
myndighet skall för uppgiften. länsstyrelserna dominerarFörsvara ar-
betet med frågor har anknytning till den nationella fiskeadminist-som
rationen. de verksamheterAv tillförts EU-inträdet arbetetärsom genom
med strukturstöden omfattande.mest

länsstyrelsemasI instruktion skall finnasdet länsexpertattanges en
för sakområdet fiske. skall under länsstyrelsens ledningLänsexperten
ha för sitt sakområde och medverka till samordning mellanett ansvar
olika sakområden inom länsstyrelsen. länsstyrelsen beslutarInnan att
förordna länsexpert for fiske skall samråd ske med Fiskeriverket. detI
fall Fiskeriverket anställningoch länsstyrelsen inte kan bli ense om en
hänskjuts ärendet till närvarande finnsregeringen för avgörande. För
det maximalt länsñskekonsulent falllän. några delar 2 län påIen per en
person.

Fiskeriverket får enligt sin instruktion besluta ärende§11 att ett som
Fiskeriverkets ansvarsområde skall överlämnas länsstyrelsen tillrör av

verket for avgörande, ärendet flera områden.berör länsstyrelsersom
Fiskeriverket får delegera vissa uppgifter till länsstyrelserna.även

I regleringsbrevet för länsstyrelserna för 1995/96 fastställdes två
övergripande förmål och Verksamhetsmålett gemensamtgemensamma

fiskeverksamheten.

Övergripande mål:
Länsstyrelserna skall medverka till ansvarsfull hushållning med0 en
fisktillgångarna.
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Länsstyrelserna skall medverka till utvecklingen konkurrenskraf-0 av
tiga företag inom fiskerinäringen.

Verksamhetsmål:
Länsstyrelserna skall prioritera insatser inom för struk-EG:s0 ramen
turstöd till vattenbruket, ñskberedningsindustrin och infrastrukturen

fisketspå område.

regleringsbrevet förI 1995/96 fick Fiskeriverket i uppdrag att utar-
beta för redovisning och uppföljning länssty-ett gemensamt system av
relsemas uppgifter på fiskets område. Uppdraget skulle utföras i samråd

länsstyrelserna.med Under redovisades1996 uppdraget till Jordbruks-
departementet och resultatet länsstyrelserna redovisar enligtär att en

mall i sina årsredovisningar.gemensam

Uppgifter

Länsstyrelsemas uppgifter avseende den fiskeripolitikengemensamma
hantering strukturstöd. Uppgifterna avseende den nationellaavser av

fiskeripolitiken främst ñskevård fiskeplanering, tillsyn, till-samtavser
stånd och överklaganden. beskrivningEn i kapitelnärmare ges

Resurser

Fiskefrågor liten del länsstyrelsemas totala verksamhets-utgör en av
kostnader. Enligt Jordbruksdepartementets läns-samman-ställning av
styrelsemas årsredovisningar för budgetåret 1995/96 uppgick den andel

kostnaderna används för fiskeriadministration i genomsnitt tillav som
1,5%, motsvarande i genomsnitt miljoner alla1,8 kronor och totalt för
länsstyrelser 59 miljoner kronor. Enligt uppgifter från årsredo-
visningarna anslag miljoner kronor omräknat till ka-36,8motsvarar
lenderår.

totala antalet årsarbetskrafter omräk-Det för fiskefrågor inom länen
till kalenderår uppgick ñskefrå-år till 54,2. arbetet medFörnat samma
redovisades i genomsnitt omräknat till årsarbets-kalenderår 2,3gor

krafter lännågra redovisar betydligt Göteborgs och Bo-t.ex.men mer,
hus län Värmland6,7, 4,3 Jämtland och Norrbotten6,1 3,8.

Arbetsuppgifterna ojämnt fördelade länen både till innehållär över
och volym. Antalet yrkesfiskelicenser uppgår till stycken2 891 varav

ÄvenGöteborgs och Bohus för antalet ansökningarLän 41%.svarar
stöd från strukturfondema varierar. totalt ansökningarAv 774 togom

Göteborgs och Bohus län stycken sina360 och använde 65%emot av
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län där-inriktade fiske till detta. Södermanlandsär motresurser som
enda ansökan satsadeinte någon 15%emotemot tog av resurserna.men

dock i för-andel satsade Värmlands län 2%Minst somav resurserna
fiskepersonal på läns-till yrkesfiskets storlek har andelhållande storen

styrelsen.

Kustbevakningen4.6

avseende fritidsfisketför tillsyn och kontrollKustbevakningen svarar
och yrkesfisket.

kap.Försvarsdepartementet.Kustbevakningen lyder under I 5
fiskerinäringenfisket, vattenbruket ochförordningen attangesom

verksam-fisk inom sittoch vid landningKustbevakningen till sjöss av
bestämmelser fiske. Kust-efterlevnadenhetsområde kontrollerar omav

i kustvattnen i Vänernövervakning sker till havs,bevakningens samt
Kustbe-föreskrivs i lagen 1982:395enligt vadoch Mälaren omsom

övervakning.medverkan vid polisiärvakningens
fiskefartyg inomoch utländskasjöss omfattar svenskaKontrollen till

Kustbevakningen utförsjöterritoriet.ekonomiskasåväl den somzonen
fiskeloggboklandning fångster,stickprovskontroller avseendeäven av

och redskap.
förordningenstycket,andrabemyndigandet i kap. 4 §Med stöd 5av

överlåtitFiskeriverketharoch fiskerinäringen,fisket, vattenbruketom
fisk ochkvalitetskontrollutföraGotlandKustbevakningen påatt av

fiskprodukter.
bådefisket omfattarövervakning avseendeKustbevakningens upp-

yrkesmässiga fisketdetkontrollförordninggifter enligt EG:s avsersom
lagstiftning i kustvat-nationellövervakning enligti marina ochvatten

övervakningsuppgiftennationellaoch Mälaren. DenVänernten, avser
fritidsfisket.yrkesmässiga fisket i dessabåde det vatten samt

Fiskerikontroll före EU-inträdet

och i defiskerikontrollen till havsEU-inträdet utfördestillFram stora
fri-Yrkesfisket såvälKustbevakningen.Sverige heltsjöarna i somav

tidsfisket kontrollerades.
utfördes Kust-kontrollinsatsenhuvudsakliga operativaDen avsom

sjötimmartill1992/93 uppgick 26 700bevakningen under budgetåret
sjögående tid.all Insatsenför fiskekontroll motsvarande 22% mot-av

användes drygtdettamiljoner kronor. Utöverkostnad på 46,4svarar en
bordningargenomfördesKalenderåret 331flygtimmar. 1992400

motsvaradevilket 0,6%yrkesfiskefartyg till sjössinspektioner avav
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det totala antalet landningar. Landningskontroll i land, i hamnar omfat-
tade landningskontrollen till sjöss och utfördesmomentsamma som

den Kustbevakningenäven mindre omfattning, 70 kon-av men var av
troller år. Landningskontroll i den bemärkelse finns enligtper som
kontrollförordningen där den invägda fisken kontrollerasäven mot av-
räkningsnota och loggbok och finns inom övriga länder i före-EUsom
kom inte.

ansenlig delEn kontrolltiden och rapporterade förseelser avsågav
det kustnära yrkesfisket, fritidsfisket och husbehovsfisket.

Fiskerikontroll efter EU-inträdet

Kustbevakningen har sedan EU-inträdet ökat sjöövervakningen fis-av
ket med procentenheter och flygövervakningen med 20%. Kust-tre ca
bevakningen framhåller i de fall landningskontroller i hamn såatt görs
kontrolleras den invägda fångsten. Hur många sådana land-numera
ningskontroller utfördes och har1995 1996 dock inte uppskattats.som

Övervakningen den nationella lagstiftningen omfattande ochärav
antalet kontroller fritidsfiske och husbehovsfiske fortfa-ärsom avser
rande stort.

Under 1996 fartygstimmar30 000 och 500 flygtimmar föravsattes
ñskeövervakning. Fiskeövervakningen 25% all sjögåendeutgör ca av
tid. Antalet fiskeinspektioner avseende det yrkesmässiga fisket uppgick
totalt till 595 medförde71 anmärkning och 15 rapporteradesst stvarav
till åtal. Antalet landningskontroller i bemärkelsen kontroll bl.a. in-av

Övervakningenvägd fisk 431. allt fiske under tidvar av samma upp-
gick till ingripanden,27 575 kontroller medfört11 187 277som rap-

till åtal.porter
Under första kvartalet 1997 genomfördes intensifierad ñskekontroll

inom regionerna Väst, Syd och Under januariOst. genomfördes 147 st
fullständiga landningskontroller vilka nio har lett till rapporterav om
åtal har lämnats. tillFram i oktober har fullständiga1997 530 land-
ningskontroller i hamn utförts och planeringen för hela året 700. In-är

genomförs omgrupperingar personal.satsema temporäragenom av
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Övriga4.7 myndigheter

Livsmedelsverket4.7.1

förhygieniska standarderLivsmedelsverket för utarbetaattansvarar
landning, import ochombord fiskefartyg vidhantering fisk samtav

föreskrifterkungörelser medfisk. Livsmedelsverket uttransport gerav
Livsmedelsverketoch allmänna råd hantering fiskvaror. ävengerom av

olika mil-fisk med hänsyn till halterkostråd avseende intagetut avav
insamlingFiskeriverket avseendejögifter. Samråd sker med av prover

kommunalakontroller utförsrådens utformning. Hygieniskasamt av
hälso-utförorganisation, Fiskhälsan,hälsoskyddsinspektörer. privatEn

kontroller fisken i odlingama.på

livsmedelsinspektörerKommunala4.7.2

fiskhandelsstandarder förhar för kvalitetskontrollFiskeriverket somav
utnyttjat detill Sverigelandtransportgemenskapen medimporteras till

avtal med vissatecknalivsmedelsinspektörernakommunala attgenom
kommuner.

Jordbruksverket4.7.3

frågorfisk liksominförselJordbruksverket handhar frågor omavom
Jordbruksverket förfrågor. Bl.a.fisksjukdomar d.v.s. veterinära svarar

läns-utförsvattenbruksanläggningarföreskrifter kontroll som avavom
styrelserna.

fiske påfrågoravseendecentrala myndighetsfunktionenDen om
Jordbruksverket,upprätthållsodlingsgränsenstatens vatten avovan

och fiske-mark jakt-för upplåtelseföretagsenheten, funktionen samtav
har inte nå-Fiskeriverketlänsstyrelser.Förvaltningen utförsrätt. treav

fiske.för förvaltningen dettagot ansvar av
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Naturvårdsverket4.7.4

miljövårdsfrâgoma. Enligtmyndighet förNaturvårdsverket ansvarigär
skall verketomtryck 1991:934sin instruktion, SFS 1988:518, SFS vara

intematio-nationelltmiljöarbetet såvälsamlande och pådrivande i som
miljö och bio-säkerställa godskall syfta tillnellt. Verkets arbete att en

sektorsmyndig-förhållande tillSärskilt skall verket ilogisk mångfald.
vägled-med mål,lokal myndigheter arbetaregionala ochheterna samt

miljöarbetet.uppföljningning, samordning och rörsom
instruktionenmiljön skrevs isektorsansvar förFiskeriverkets

utvecklaverket förmyndighetsektoranvarig1991. Som attansvarar
sektorsansva-ansvarsområde.mångfalden inom verketsden biologiska

Naturvårdsverket harmiljöuppgiñen.för miljön innebär betoning påret
Fiskeriverkets styrelse.iäven representanten

Fiske-Naturvårdsverket denochmellan FiskeriverketGränsen är att
kommersi-nyttjasskaldjursarterför alla fisk- ochriverket somansvarar

Gränsområdet dis-för övrigaNaturvårdsverketellt medan arter.svarar
olika nivåerNaturvårdsverket påFiskeriverket ochkuteras mellan men
avseendemellan myndigheternaidag avtal gräns-det finns inte något

vattenlevandemodifieradeför alla genetisktdragningsfrågan. Ansvaret
VissaFiskeriverket.bottenfaunan åvilarinklusiveorganismer arter som

tonfiskvalar,fiskeripolitikensingår i den t.ex.programgemensamma
Naturvårds-Sälar ocksåNaturvårdsverketstillhör däremot äransvar.

verkets ansvar.
mångfaldenbiologiskadenarbetet avseendeFiskeriverket deltar i

År fick1994Naturvårdsverket.åvilarövergripandedet ansvaretmen
regeringenssektorsmyndigheterflera andraFiskeriverket såsom upp-

åtgärderavseendeför sin sektoraktionsplandrag utarbetaatt somen
miljövårdsfrå-Arbetet mednyttjande.bevarande och hållbartsyftar till

Naturvårdsverket.Fiskeriverket ochmellanfortsätter i samarbetegor
flyttadesomorganisation 1991NaturvårdsverketsmedsambandI
till and-undersökningsverksamhetochlaboratorier, forsknings-verkets

Fiskeriverket.till Natur-Kustlaboratorietflyttadeshuvudmän. Bl.a.ra
därFiskeriverketbl.a.andra utförare,tjänstervårdsverket köper nu av

Tjänster-utförare.SötvattenslaboratorietKustlaboratoriet ochfrämst är
fler-miljöövervakningsprogram. EttNaturvårdsverketsfrämstavserna

Kustlaboratoriet,vidmiljön bedrivs,undersökningar avseende ävental
ingårvattendomstolar, bl.a.koncessionsnämnder ochuppdragpå av

skogsindustrier ochkärnkraftverk,recipientkontroll vidövervakning
Öresundsbron. miljöövervakningutförsSötvattenslaboratorietVid av

vissaavseendekalkning forskningeffekter försurning och söt-samtav

5 17-1452
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vattenlevande flodkräftan. Sötvattenslaboratoriet Na-arter t.ex. utgör
turvårdsverkets det gäller ñsk inär sötvatten.expertorgan

4.7.5 Kammarkollegiet

FiskeriverketsKammarkollegiet har vid sidan utredningskontorav en
viktig roll i vattenmålen. Kammarkollegiet för talan i vattenmålen och
förvaltar fonderna för vattenavgiftsmedel 1025 och 10:6.
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ñskeripolitiken5 Den gemensamma

fiskeripolitiken Fisheries Policy, CFPDen Common ärgemensamma
fullt jordbrukspolitikenutvecklad gemenskapspolitik. likhet medIen

alla gemenskapens länderinnebär den fiskeripolitiken attgemensamma
omfattas bestämmelser.av samma

reglerar alla aspekter fisket, från havet till konsumenten.CFP på
fåtal andra politikom-fiskeripolitiken tillsammans medDetta gör att ett

råden intar särställning i det europeiska samarbetet.en
fastslogs denfiskeripolitik infördes år 1983När atten gemensam

Föränd-skulle gälla för period d.v.s. till och med år 2002.20 år,en om
kontinuerligt.utvecklingsarbete emellertidringar och pågår

fram-fiskeripolitikensdetta kapitel redogörs för denI gemensamma
för förändringsprocessen och Sve-och nuvarande utformningväxt samt

riges roll i denna.

fiskeripolitikens5.1 Den gemensamma
bakgrund

ochjordbruks-EG-fördraget följer det skall finnasAv att gemensamen
fiskeFör jordbruk ochfiskeripolitik. marknadenDen om-gemensamma

bearbetningsledet‘.första Defattar dess produkter fram till och med
fiskeripolitikenövergripande målen för jordbruks- och är:

höja produktivitetenatt
levnadsstandardtillförsäkra skäligutövamaatt en

stabilisera marknadenatt
försörjningen,att trygga samt

till skäliga priser.tillförsäkra konsumenterna tillgång tillatt varor

jord-fiskeripolitiken fick dockDen änstarten senaregemensamma
grundläggandelades vissabrukspolitiken. i början 1970-taletFörst av

mari-medlemsstatemasfast tillgången till fiskresursema iprinciper om

‘ Artiklarna och3 38
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resurspolitik, och finansiellt stöd för moderniseravatten, attna om
sektorn, strukturpolitik åtgärder för stabilisera marknadensamt attom
för fiskprodukter, marknadspolitik

Resurspolitiken syftade från början till alla fiskefartyg från med-att
lemsländema på lika villkor skulle ha tillträde till nyttjande av resurser-

i gemenskapens fiskevatten. När Danmark, Storbritannien och Irlandna
år 1973 blev medlemmar infördes dock till tio år begränsat undantagett
från bestämmelserna fiskevattnen‘.fri tillgång till Utformningenom av
resurspolitiken kom påverkas de förändringar i havs-även att storaav

skedde under 1970-talet etableradekuststatemarätten attsom genom
omfattande fiskezoner 200 sjömil utanför kusterna i Atlanten och
Nordsjön och ekonomiska Följden ökat inter-blev behovettzoner. av
nationellt samarbete utanför gemenskapen.

År införde gemenskapssystem för bevarande och för-1983 EG ett
valtning fiskeresursema, medlemsländernabl.a. innefattade attav som
varje år skulle tilldelas bestämd andel de tillgängliga fiskbestån-en av
dens. fördelningsnyckel fastställdes. Utgångspunkten utgjordes iEn av
vilken utsträckning medlemsländemas fiskefiottor traditionellt hade
nyttjat olika fiskarter, hur fiskets betydelse hade varit i olika regio-stor

utvidgningen fis-i vad män fiske hade förloratssamtner genom av
kezonema. varje med-fortfarande gäller, bygger påSystemet, attsom
lemsstat tillförsäkras relativt stabilt fiske.ett

början första kontrollförordning-I 1980-talet infördes också denav
inspektioner ochmed bestämmelser bl.a. uppgiftsskyldighet,en om

Ävenförfarande strukturpolitiken utvecklades ikvoter förbrukats.när
Årinstiftades. 1983och med gemenskapssystem förEG:satt resurserna

infördes strukturpolitik, bl.a. infördes flerårigaomfattande ut-en mera
vecklingsprogram för vattenbruket.fisket och

fastslogsgemenskapssystemet för fisket infördes år 1983När att
politiken skulle gälla för period och den skulle20 år överatt sesen om

blevefter halva genomfördatiden. Resultatet den år 1992 översynenav
marknadspoliti-förordningar struktur- ochför såvälnya resurs-, som

Överenskommelser delken. fjärdemed tredje land kan avses som en
till mark-fiskeripolitiken, främst kopplad till resursfrågoma ävenmen

nadsorganisationen.

2 inrättandetRådets förordning 2141/70 den oktoberEEG 20 1970 avomnr av
förstrukturpolitik fiskerinäringenen gemensam

3Rådets förordning oktoberEEG 2142/70 den 20 1970 om en gemensamnr av
marknadsordning för fiskenäringens produkter

Artiklarna Irlands,och i års anslutningsakt Danmarks, Stor-100 101 1972 om
britanniens och tillträde till Europeiska gemenskapenNorges
5Rådets gemenskaps-förordning EEG 170/83 den januari 198325 ettav omnr

för bevarande och förvaltning fiskeresursemasystem av



SOU 1998:24 Den fiskeripolitiken 133gemensamma

Den ñskeripolitiken svarade år för1996 procentgemensamma ca en
gemenskapens totala budget, vilket 875 miljonermotsvararav ecu.

Medlen användes för strukturåtgärder 52%, fiskeöverenskommelser
med tredje land 32% och marknadsorganisationen 5%.

5.2 Gällande regler för den gemensamma
fiskeripolitiken

Den fiskeripolitiken består delar, resurspolitik,tregemensamma av
strukturpolitik och marknadspolitik bestämmelser kontroll isamt om
syfte övervaka efterlevnaden regelverket. Fiskeripolitikenatt styrsav

uteslutande förordningar och beslut, lag-vilket innebärnästan attav
stiftningen direkt tillämplig i medlemsländerna lag-nationellär utan
stiftning. det följande beskrivs förI de grundläggande förordningarna
respektive politikområde.

Grundförordningen5.2. 1

Grundförordningen° de allmänna målen för denanger gemensamma
fiskeripolitiken och berör i huvudsak fisk. Målen skall attvararesursen
skydda och bevara de levande marina akvatiska till-ärresurser som
gängliga och får utnyttjas och till dessa långsiktigtatt attse resurser
utnyttjas på ändamålsenligt och ansvarsfullt under de ekonomis-ett sätt
ka och sociala förhållanden sektorn. Härvid skall hänsyn tassom passar
till följderna för det marina ekosystemet och särskilt till producentemas
och konsumenternas behov.

detta syfte infördes fisk fårI gemenskapssystem för hurett resursen
nyttjas, vilket skall varaktig balans mellan och utnytt-ge en resurserna
jandet. Grundförordningen för tillträde till förvalt-ochanger ramarna
ning kontroll fiskeaktiviteterna, vilka medel ochsamtav resursen, av
förfaranden krävs. förutsättning för gemenskapssystemets till-Ensom
lämpning de i grundförordningen föreskrivna nationella förär systemen
flskelicenser, vilka skall omfatta alla gemenskapens fiskefartyg. För-
ordningen fastlägger Förvaltningskommittén för fiske ochatt vatten-
bruk nedan skallse besluta för fartygslicensiering ochsystemom
rapportering fartygsrörelser.av

Den ñskeripolitiken omfattar enligt grundförordning-gemensamma
i princip allt nyttjande levande i och inomvattnen vat-en av resurser

6Rådets förordning EEG 3760/92 den december20 1992 ettnr av om gemen-
skapssystem för fiske och vattenbruk
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tenbruket beredning och avsättning fiskeri- och vattenbruks-samt av
produkter inom medlemsstaternas territorier eller i gemenskapens fis-
kevatten finns dock fleraeller gemenskapens fartyg. förordningenIav
viktiga bådeavgränsningar medför fiskelagstiftning kanEG:sattsom
och förutsätts bli kompletterad nationell lagstiftning. Viktigast attav

endast reglerar yrkesmässiga verksamheter i marinaEGärnotera att
yrkesmässiga verksamheterMedlemsstaterna skall till ickevatten. attse

omfat-inte bevarandet och förvaltningen deäventyrar resurser somav
fiskeripolitiken.dentas av gemensamma

huvudsakTillträdet till gemenskapens Fiskevatten regleras i två
sätt:

år endastMedlemsstaterna fram till utgången 2002rätt att avges
från baslin-tolv nautiska milmedge fiske inom kustområdet, tillut

ochtraditionellt fiskar i dessajema, från sådana fartyg vattensom
bilagageografiska kustområde.utgår från hamnar i detta I ensom

utsträckning andrai vikentill grundförordningen regleras dessutom
tolvmilsgräns.nationer har till fiske innanför medlemsstaternasrätt

sker medtillträde till fiskevattenandra reglera2. Det ut-sättet att
grundförordningenEnligtgångspunkt från den relativa stabiliteten.

utnyttjas håll-fiskeresursema påskall rådet, för säkerställa ettattatt
bestämmelserinföraändamålsenligt och ansvarsfulltbart, sätt, om
och för utnyttjan-villkor för tillträde till farvatten och fiskeresurser

beskattningsni-begränsningdet dem. Så får ske bl.a. avgenomav
fårbeskattningenvåema. Förordningen ävenatt resursernaanger av

storlekenfiskeansträngningama d.v.s.begränsningregleras med av
begränsningfall dåoch dess aktivitet i depå flottonnaget av

fångsterna inte lämpligt.är

tillåt-besluta högstafisken skall rådetvarje fiske ellerFör omgrupp av
fiskean-tillåtnaCatch, eller högstafångst Total Allowable TACna

medlemsstaternafiskemöjlighetema mellansträngning fördelasamt
stabilt fis-relativt,varje medlemsstat tillförsäkrassådant sätt ettett att

ochvarje kalenderårrådet förke. sker regelmässigtDetta attgenom
flestafångstmängd för defångstområde högsta tillåtenfastställer en

fördelas mellanFångstrnängdenkommersiellt gångbara fiskartema.
blirHärigenomsärskild årlig förordning.medlemsstaterna enligt en
län-direkt gällande ihögsta tillåtna fångstmängderbestämmelserna om

kvoteradederna. fördelningsnyckeln ingår deI procentsatser avnumera
medlemskapsavtalet.iSverige förhandlat sig fram tillhararter som

ellersinsemellan byta allafår enligt förordningenMedlemsstaterna
Europeiskaanmälan tilldelar tilldelade fiskemöjlighetema, efterdeav
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Unionens kommission kommissionen. Medlemsländema får dessutom
vidta nationella förvaltningsåtgärder förutsatt dessa endast berör detatt

landets fiskande. Kommissionen måste dock underrättas såda-egna om
avsikter i så god tid de har möjlighet lämna synpunkteratt påna att

planerade nationella åtgärder.
Begränsningarna i tillträdet till fiskeresursema och flskevattnen

skall bidra till stabilare fiske och säkerställa särskildaett behov i områ-
den i hög grad beroendeär fisket och anknutna verksamheter.som av

Grundförordningen för säkerställa genomförandetatt attanger av
regleringama skall kontrollsystem införas. Europeiska Unionensett
ministerråd rådet har i enlighet med förordningen infört kontroll-ett

för hela sektorn. Medlemsländema skyldigasystem lämna kom-är att
missionen den information behövs för tillämpningen systemet.som av
För underlätta tillämpningen bör samarbete ske i kommis-att näraett
sionens förvaltningskommitté för fiske- och vattenbruksprodukter.

Grundförordningen härutöver kommissionen skall haattanger en
vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskesektom, som
skall årligen och därvid bl.a. redovisa det ytterligare behovrapportera

forskning finns i sektorn. Vidare inrättas grundförord-av som genom
ningen förvaltningskommitté för fiskeri- och vattenbrukssektom.en

skallDenna ha företrädare för medlemsstaterna och kommissionen.
Kommittén skall sig förslag från kommissionen ochöveryttra om
kommissionens beslut avviker från kommitténs yttrande skall rådet un-
derrättas. Rådet kan i sådana fall inom månad fatta beslut.annaten

Avslutningsvis fastställs grundförordningen skall tillämpas medatt
vederbörlig hänsyn till fiskeavtal gemenskapen har med tredje partsom
eller internationell organisation.

5.2.2 Marknadsordningen

Den organisationen marknaden för fiskproduktergemensamma av
beslutades i början 1970-talet. Syftet med marknadsordningenav var

producenterna skulle få säkra inkomster tillförselatt samt att garantera
fisk tillräckligt hög kvalitet. Den reglering gäller daterarav av som nu

19927från och innehåller följandet:systemet

marknadsnonnergemensamma
bestämmelser producentorganisationerom

prissystem för överskottshantering,ett gemensamt samt
regler för handeln med tredje land.

7Rådets förordning EEG 3759/92 den 17 december 1992 dennr av om gemen-
organisationen marknaden för ñskeri- och vattenbruksproduktersamma av
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Gemensamma marknadsnormer

försälj-finns fastställtde viktigare fiskslagenFör gemensamma
be-sortering.kvalitet och Närningsnorrner, bestämmelserd.v.s. om
denendastfår dennafastställts förstämmelser omsättas omen vara

uppfyller kraven.
skerfärskhetsklassificering,redovisas i formKvaliteten somav en
ochklassificerasproduktenvid den tidpunkt dåutifrån fiskens tillstånd

Klassifice-framskrider.fiskens nedbrytningskall justeras i takt med att
godkändlukt.beskaffenhet ochutseende,ringen sker utifrån fiskens

Sorteringoch skall kasseras.livsmedelfisk får inte användas avsom
kilo.antal fiskarefter vikt fisk ellerfisk skall ske perper

vid förstasäljarensortering åvilarklassificering ochförAnsvaret
utförasutfört skallkorrektdettaKontrollomsättningen. äratt avav

medlemsstaten.

Producentorganisationer

initi-upprättadorganisationproducentorganisation ärEn är somen
bidraråtgärdervidtai syfteñskarena,ativ producenterna, att somav

försäljningsvillko-förbättringfiske ochtill rationellt bedrivetett aven
fis-förstabilare inkomstmönsteroch härigenomför dess ettren varor

obligatoriska.sålunda inteProducentorganisationer POkarena. är
produ-saknarfiskenationerdock den enda EU:sFinland är somav

medlemsländer.flerafrånmedlemmarkan hacentorganisation. POEn
medlems-andrafiskare frånförvägratillåtet för POinteDet är atten
organisa-godkända1701996 fannsmedlemskap. börjanIstater caav

finns fyra.Sverigetioner inom EU. I
fångstpla-bl.a.produktionsbestämmelser,skall haOrganisationerna

be-efterfrågan,ochtill tillgångfisketåtgärder förmed att anpassaner
storlek,kvalitet,produkter,med reglerstämmelser saluföring omom

saluföring påför förstavillkoroch märkningvikt, förpackning samt
producentorganisa-överlåta tillmedlemsstat fårmarknaden. En även

för-Producentorganisationenfångstkvoter.förvalta landetstioner att
ellerfartygmedlemmarnafastställda kvotema pådelar då de grupper

fartyg.av
kriteri-de slutligafastställerenskilda medlemsstatendenDet är som

fast-vilka gränserinomEGför godkännande PO samtangeraverna
kanMedlemsstatenellerskall godkännasställer enskild POenom

finansierasVerksamhetengodkännande.återkallaäven ett genom
överskottskvantitetersåldaintäkter frånmedlemsavgifter och samt ge-

gemenskapsfinansierade bidrag.nom
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Gemensamt prissystem fdr överskottshantering

för marknadsordningen bedrivs marknadsintervention.Inom ramen
förfångstsäsongens fastställer Rådet orienteringsprisFöre början ett

de ñskprodukterna. priser gäller för hela Unionenviktigaste Dessa
utgångspunktOrienteringsprisetoch regel för kalenderår. ärettsom

vid beräkning övriga priser.av
medfastställshistoriska priser ochOrienteringsprisema baseras

mark-representativautgångspunkt från i genomsnitt erhållna priser på
tillmed hänsynnader Unionen under de åreninom senaste samttre

förväntad utveckling produktion och efterfrågan.i
prisde viktigaste fiskslagen fastställer EG återtagspris. DettaFör ett

förorienteringspriset. Bidragtill mellan ochuppgår 70 90 procent av
godkändaendast till PO. Enutgår enligt marknadsregleråtertag EG:s

organisationenöverskottshanteringförutsättning för bidrag till är att
fiskslag de vill ha med i Dettafastställt återtagspris för de systemet.ett

beslutade.detavvika med +/- från det EGåtertagspris kan 10% av av

för marknadsordningenBidrag inom ramen

Producent-åtgärder.för nedanståendeEkonomiskt stöd kan utgå
Åtgär-utbetalning stöd.efterskottorganisationerna får ansöka i om av

garantisektion.jordbruksfondenstill finansierasderna c g av

förstaunder dea producentorganisation kanBildandet P0:av enen
verksamheten.erhålla stöd föråren efter godkännande att startatre

devärdettill och 1%Stödet får maximalt uppgå 3%, 2% varoravav
dock maxi-år,organisationen under dessasaluförs tresom genom

administrativaårligaorganisationensmalt 60%, 40% 20% avresp
få 50%stödet har medlemsstatenkostnader. det utbetaldaAv rätt att

återbetalat fiskefonden.genom

efterb fem årenunder de förstaInrättande interventionsfonder:av
ned-överskottshantering seinrättandet interventionsfond förav en

producentorganisa-tillhandahålla stöd tillkan medlemsstaternaan
förutsed-delar denform lån för täckationema i förmånliga att avav

för-sådanaKostnader förda kostnaden för marknadsintervention.
måner medfinansieras dock inte EG.av

Överskottshantering:C bedriverProducentorganisationema ett system
marknadsintervention.d.v.s. Varormed överskottshantering, som

gäl-till detförsäljningen inte nårinom för den normala uppramen
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lande återtagspriset köps till detta pris producentorganisatio-upp av
hanteringenFör bidragutgår till PO:n med:nen.

87,5 % återtagspriset för kvantiteter inte överstiger 7 %0 av som
PO:s årliga försäljning,av

75 % återtagspriset för kvantiteter överstiger 7 %0 av som men
inte 14 % PO:s årliga försäljning.av

kvantiteterFör respektive överstiger 14 % för-PO:sartav som av
säljning utgår således inga bidrag. sådanEn nedtrappning stödetav

avsedd stimuleraär måttfullhet i fisket och härigenom eftersträvaatt
balans uppnås mellan utbud och efterfrågan.att

Stöd utgår endast då återtagits från marknaden lämnas vi-varor som
dare antingen för andra syften mänsklig konsumtion, för-än t.ex.
säljning för djurföda eller fiskmjölsframställning, eller för sådana
ändamål inte den normala marknaden, såsomstör välgörandesom
ändamål. Mot bakgrund producentorganisationema kanattav er-
hålla inkomster för återtagna sker viss reduktion de bidragvaror, av

kan utgå. Reduktionen sker enligt schablon byggersom en som
bidragsbeloppet skall minskas med ungefäratt det belopp POsom

erhåller vid försäljning överskottsfisken.av

d Förädlingsstöd: För levererade färska, kylda eller levande produkter
kan alternativ till ovanstående stöd förädlingsstöd utgå. för-Ensom
utsättning uppfyller vissa krav i frågaär kvalitet,att stor-varan om
lek Stödet kan maximalt utgå för 6 den under åretetc. procent ut-av
bjudna kvantiteten fiskslaget/skaldjuret ifråga och får inte över-av
stiga kostnaderna för den totala hanteringen produkterna. Föräd-av
lingen får innebära fryses, saltas, torkas eller kokas.att varan rensas,

e Stöd för lagring: vid de tillfällenprivat då priset frystapå produkter
sjunker märkbart kan visst bidrag erhållas. Stödet får emellertid inte
utgå för den15% under året totala salufördaän kvantitetenmer av

produkten ifråga. Stödet utgår med fast belopp månad ef-ettav per
nettovikten och får liksom vid förädlingter inte överstiga kostnaden

för hanteringen. Några regler maximal lagringstid finns inte.om

f Tonfisk för konservering: i syfte underlätta för gemenskapensatt
tonfiskfiskare kan stöd lämnas till producentorganisationema när
importprisema sjunker. likhetI med orienteringspriser räknas ett
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underimportprisemasärskilt producentpris fram och stöd utgår när
under producentpriset.period legat viss procenten aven

g från marknaden utgårstöd: vissa produkter återtasFörFast ettsom
fast-till det återtagspris POs.k. fast stöd, vilket uppgår 75% somav

tillberättigadeföre fiskeårets början. kvantiteterställt De ärsom
försaluförda kvantitetemafår överstiga de årligastöd inte 10% av

försäljsför produkterberörda produkter. Stödet kan utgå somsom
djurföda eller till fiskmjölsframställning.

för handel med tredje landRegler

fisk förtillräckligt medfångar tillsammans intemedlemsländerEU:s att
fisk.nettoimportör Importenbehovet, varförtäcka det EU är avegna

referenspriser.med tullar ochregleras bl.a.
nämndatidigarereferenspriset lika med detflertaletFör ärvaror

tullnedsättningarsamband mediåtertagspriset. vanligt EGDet är att
den im-tullför erhålla lägreföreskriver förutsättning är attattatt en

referenspriset.till minstuppgårporterade produkten har prisett som

Strukturordningarna5.2.3

för fiskeflottanUtvecklingsprogram

efterstrukturpolitikinom fisketsgrundpelamaEn är strävan mo-enav
försökerfiskefiotta samtidigtkonkurrenskraftigdern och an-mansom

storlek till befintligadess resurser.passa
relationenrådvetenskapligabakgrundRådet fastlägger, mot omav

gemenska-mycketbeslut huroch fiskresurser, imellan fiskekapacitet
viss period.reduceras underflotta behöver enpens

kommis-beslutarmedlemslandrespektiveEfter förhandlingar med
utveck-flerårigtland, s.k.för varjespecifiktsionen ettett programom

rå-där deMGPGuidanceMultiannual Programme,lingsprogram av
medlemsländernasöverförs tillbeslutade nedskämingsprocentendet

respektive flottor.
olikamycketmed hurutvecklingsprogrammetflerårigaDet anger

iMinskningskravenperioden.minskas underfisken måste pro-anges
används,vilka redskapberoendeolika slag fartygforcent somavav

bedrivs. Kravenområde fisketefter och i vilketde fiskarvilka arter
vilketfiskeansträngning,iminskningar fisket termer avangesom av
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produkten fartygens kapacitetutgör uttryckt i bruttoton och motor-av
styrka och deras aktivitet tid till sjöss. Medlemsländerna kan i viss
mån välja huruvida de vill genomföra neddragningarna i fiskeansträng-
ning minskning i aktivitet eller kapacitet.genom

Riktlinjerna för den fjärde omgången generationen utvecklings-
har fastställtsMGP rådets beslut 97/413/EG den 26program genom av

juni 1997 mål och bestämmelser för omstruktureringnärmareom av
gemenskapens fiskerisektor under perioden fr.o.m. den l januari 1997

den december31 2001 i syfte uppnå jämvikt mellant.o.m. att resurser-
och utnyttjandet dessa. Beslut hur riktlinjerna skall iomsättasna av om

särskilda för respektive lands flotta fattades kommissionenprogram av
den 16 december 1997.

Kommissionen har i förordning 3 fastlagt vilka uppgifter den behö-
för kunna övervaka de fleråriga utvecklingsprogrammen ef-att attver

terlevs. Medlemsländerna skall bl.a. för varje enskilt fiskefartyg redo-
visa dess motorstyrka och bruttotonnage.

Licens för yrkesmässigt fiske

grundförordningenI 3760/92 för bidra till bättreatt attanges, en reg-
lering resursutnyttjandet och till ökad insyn, skall övergripandeettav
gemenskapssystem för fiskelicenser 9införas. särskild förordningI an-

de bestämmelser skall gälla för sådant licenssystem. Bl.a.ettges som
fastslås alla fiskefartyg i gemenskapen skall ha licens knuten tillatt en
fiskefartyget och medlemsstaten skall utfärda och administrera fis-att
kelicenser för de fiskefartyg för flagg.desssom

Den struktur- regionalpolitikenochgemensamma

Den struktur- och regionalpolitiken syftar till öka denattgemensamma
ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsländerna samt

motverka med alltför regionala skillnader.Europaatt ett stora
Unionen har finansiella instrument för genomförandet sinsex av

struktur- och regionalpolitik: de fyra strukturfondema, sammanhåll-
ningsfonden Cohesion Fund och lån från Europeiska investeringsban-
ken European Bank,Investment EIB. fyra strukturfondemaDe är:

3 Kommissionens förordning EG 109/94 den Januari19 1994 ettnr av om
fiskefartygsregister for gemenskapen
9Rådets förordning EG 3690/93 den december20 1993 ettnr av om gemen-
skapssystem för fastställande bestämmelser vilka uppgifter minstav om som
måste ingå i fiskelicenser i
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Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionalfonden0
European Regional Development Fund, ERDF

Europeiska socialfonden, socialfonden Fund,European Social0
ESF

Europeiska utvecklings- jordbruket,och garantifonden för0
jordbruksfonden Agricultural GuidanceEuropean Guarantee and
Fund, EAGGF

finansiella instrumentet fiskets -fiskefondenDet för utveckling0
FIFG.‘°Financial for Fisheries Guidance,Instrument

Sammanhållningsfonden och investeringsbanken finansierar insatser
ad hoc basis och speciella regler. Struktur-sinastyrsen mera av egna

fonderna verkar fyra princip-inom regelverk, baserat påett gemensamt
koncentration, additionalitetpartnerskap, programplanering ocher:

ung. tillskottsprincipen.
effek-första syfte främjaprincipen, koncentration, harDen attsom

tiviteten fondemas verksam-i användningen fondmedlen attgenomav
regionalthet fokuseras till begränsat antal mål, del ärett av-varav en

gränsade och andra horisontella, d.v.s. gäller i hela unionen.är
partnerskap,andra principen för hur strukturfondema verkarDen är

stadiermellan berörda i allavilket innebär samarbetenära parterett av
myndig-alla dearbetet. dels kommissionen, delsParterna ärsom avses

nationell,varje medlemsstatheter och organisationer utsettssom av
organiseradregional innebär såledesoch lokal nivå. Partnerskapet en

myndighetersamverkan mellan kommissionen och medlemsstaternas
och näringsliv.

för struktur-Programplanering den tredje allmänna principenutgör
skall resultatfondemas verksamhet. Programplaneringen attge som

och godkännsfleråriga för de olika målen utarbetas genom enprogram
specifika peri-Planeringensamarbetsprocess inom partnerskapet. avser

denmedanårenoder. tidigare programperioden avsåg 1988-1993Den
pågående perioden omfattar 1994-1999.nu

fjärde syftar till undvikaprincipen, additionalitet,Den attatt resur-
utgifteroffentligafrån nationellastrukturfondema endast ersätterserna

tillför medel skall tillskottstrukturâtgärder. Gemenskapens utgöra ett
medlemsstaternas insatser.egna

för strukturpolitik har ökat deunionensResursema avsevärt senaste
ochåren, från miljarder till miljarder år 19923.7 år 1985 18.3 ecuecu

‘° ingenbemärkelsefinansiella instrumentet för fiskets utveckling i juridiskDet är
översättningarfond. Beteckningen Fiskefonden används emellertid i svenska av

förordningstexter varför användas i dennabegreppet kommer även text.att
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finnsperioden 1994 1999budgeterade miljarder år 1999. För33 ecu -
budget för struktu-tillgängliga från gemenskapensmiljarder170 ecu

tredjedel den totala bud-ungefäråtgärder, vilketrella motsvarar en av
hela unionensför perioden eller 0.45% BNPgeten av

Åtgärderna koncentreras till fyraför strukturfondemainom ramen
medlen:vilka för 85%regionalpolitiska mål, avsvarar

regioner 70%för mindre utvecklade camål 10 -
in-hårdast drabbatsregionerför anpassning demål 2 som avav-

dustriell tillbakagång 11%
landsbygdsområden 4%strukturell anpassning imål 5b för0 -

regioner 0.5% avserglest befolkadeför anpassning imål 6 en--
Sverige och Finland.dast

geografiskaunionentillämpas i helafinns målHärutöver utantre som
medlen:erhåller 15%begränsningar. De av

ungdomsarbetslöshetlångtids- ochfokuserar påmål 30
utvecklingenindustriellaanpassningen till denbistår vidmål 4 av0

sysselsattaredan
fiskerisektomjordbruks- ochinomfrämjar anpassningenmål 5ao

5%.

olika målen;finansiera deförfonderna kombinerasolikaDe att
tabell.nedanståendeenligtmatrisen kan summeras

för finansieringoch fonderKombination målTabell 5.1: av
FiskeJordbrukSocialonalMål/F ond Re
XXX1

X2
3
4
Sajordb.

fiske5a
5b X

X6

oli-för debeslutas inommedelsvolym 90%totalafondemasAv ramen
redovisadedeUtifrånmedlemsstaterna.på initiativka målen ovanav

regionala målen kandeutvecklingsprogram. Förutarbetasprinciperna

Social CohesionEconomic andFirstfrån kommissionens ReportUppgifter on
92-827-8877-61996 ISBN
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flera finnas i varje land, för varje region. För periodenettprogram
har1994 99 300 förhandlats fram i partnerskapöver mellanprogram-

medlemsstaterna och kommissionen, ungefär hälften målvarav avser
har 9% medlenHärutöver för s.k. gemenskapsinitia-reserveratsav

kommissionen initierade riktade insatser.tiv, Inom för 13 oli-av ramen
specifikaka finns ungefär 400teman program.

de utarbetasFör inom för mål och gemenskap-program som ramen
sinitiativ gäller särskilda målsättningar, möjligt uttryckta i kvan-att om
titativa skall fastställas för de åtgärder föreslås. Varjetermer, som pro-

skall följas och utvärderas enligt standard fastställts igram upp en som
rådsförordning Bl.a. skall övervakningskommitté inrättas fören en

uppföljningen varje Denna kommitté, är sammansattav program. som
partnerskapet, d.v.s. i delaktiga regionalpå och natio-programmetav

nell nivå företrädare från kommissionen, har till uppgift stude-samt att
utvecklingen genomförande och vid behov föreslåprogrammetsra av

ändringar.
Slutligen har medlen för nyskapande1% åtgärder. Deavsattsav

flesta dessa utarbetas efter anbudsförfarande. Kommissionen beslu-av
efter efterfrågatha anbud avseende olika riktade insatser.atttar

till fiskerinäringen speciellt riktade stödenDe är:

Mål utveckling och fiskerinäringen5a anpassning av-
framförhandlat mellanProgramdokument

kommissionen och medlemslandet initiativpå av
medlemsstaten

Gemenskaps- skapa arbetstillfällen fiskeberoendePesca i-
initiativ regioner

förhandlas fram mellan kommissionen ochProgram
medlemslandet initiativ medlemsstatenpå av

Nyskapande Specifika projekt utarbetas initiativ av
åtgärder kommissionen.

finns stöd till förmån för fiskerinäringen inom förHärutöver ramen
struktur- och regionalpolitiken där fiskerinäringen inte huvudsakligär
målgrupp mål och 5b.t.ex. 2

‘ZRådets förordning EEG 2082/93 den 20 juli ändring1993nr. av om av
förordning 4253/88 tillämpningsföreskrifter förordningEEG för EEGnr. om

2052/88 samordningen strukturfondemasde olika verksamheter delsnr. om av
inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga fmansie-
ringsorgans verksamheter.



fiskeripolitiken144 Den SOU 1998:24gemensamma

omfattasStöd via strukturfondsprogram till verksamheterEG:s som
den fiskeripolitiken får dock bara via fiske-CFPav gemensamma ges

verk-fonden. Stöd via andra strukturfonder måste således avsesom ges
inte omfattas Flertalet strukturfondsprogramsamheter CFP.som av

horisontella faktorerna kompetensutveck-innehåller på något desätt
teknik små/nya företag.ling, kultur, miljö, turism, och Inom ramenny

generellaför dessa kan det finnas dels fiskeanknutna projekt, dels åt-
gärder riktar sig bredare krets.motsom en

till fiskerinäringenDirekta stöd

ledde bl.a.Utvärderingen den fiskeripolitiken år 1992av gemensamma
regionala ochbättre samordning olikatill rekommendationer om av

socioekonomiska hän-stöd påtalade behovetstrukturella störresamt av
fiskesektom.vid omstruktureringen avsyn

Bl.a. har fis-resultat dennastödregimDagens översyn.utgör ett av
fis-allmänt kalladfinansiella instrument,kets strukturstöd fått sitt eget

strukturfondemaliksom de tidigarekefonden. Fiskefonden regleras, tre
särskildjordbruksfonden,socialfonden, regionalfonden och av en

skallstrukturstödens regelverkföreskrivs hurförordning i vilken
specifikaförordning medför fiskerinäringen,tillämpas samt meraen

för fiskets stödregler

Mål 5a

fiske-utvecklingsplaner för helautfonnasförslag medlemsstatenPå av
bered-vattenbruk ochfiskehamnar,rinäringen, såväl flottan som

programdokument.s.k. Des-Utvecklingsplanema bildarningsindustrin.
stöd till fis-perioder.handlingsplaner för längre Deskall tjäna somsa

vil-mål fiske,dokumenten inordnas i 5akerinäringen omfattassom av
Nuvarande programdo-betydande stöd.fiskerinäringensket utgör mest

dockFinland gällerSverige ochkument löper från 1999.1994 För-
perioden 1995 1999.-

3 bestämmelser för2080/93 den juliRådets förordning EEG 20 1993 omnr av
instrumentet2052/88 det finansiellaimplementering förordning EEG omav nr

för fiskets utveckling
kriterier ochdecemberRådets förordning EG 3699/93 den 21 1993 omnr av

vattenbrukssektomochför gemenskapens strukturdstöd inom fiskeri-förfaranden
produkteroch för beredning och avsättning dessav
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delar:innehåller fyra olikaProgramdokumenten
respektivefiskerinäringen inom1 helabeskrivningdetaljerad aven

land,

delarnäringens olikagäller för2 målsättningardeavsnittett somom
beredningsindustrin 0.s.v,hamnar,

skallvilka investeringarfastställas3 vari skallâtgärdsblad,s.k. som
effekter åt-kvalitativa,kvantitativasåväloch vilka,prioriteras som

varjeförförväntas utifrån målsättningarnaresultatfågärderna som
fiskerinäringen,del av

och gemenska-medlemslandets4 hurfinansieringsplan som angeren
näringen.delarolikaskall fördelasekonomiska stöd över avpens

sektorplan.iblanddelarna benämnsförstaDe tre
flerårigadetutgångspunkt frånmedskall,för flottanåtgärdsbladenI

flottandelhurbl.a.MGP,utvecklingsprogammet stor somavanges
uttryckas iskallResultatetföras in.respektive motor-förasberäknas ut

ochstyrka tonnage.
ochprogramdokumentetomfattasåtgärder kanNedanstående av

medlemslandetdockgemenskapen. Detmedfinansieras ärdärför av
Åtgärderna rubriceratsharomfattas.skalldelarväljer vilka somsom

tillämpningsförordning.fiskefondensenligt

fiskeansträngningen:Anpassning av

tillförsäljningochskrotningbl.a.med fiskeupphörandepermanent0
landtredje

medsamarbetsprojektochföretagupprättande gemensammaav0
vattengemenskapensutanförfiskeoch förtredje landiföretag

fiskeflottan:moderniseringochFörnyelse av

nybyggnation0
selektiva redskapfisketeknik,bättretillämpning t.ex. meraav0

fiskprodukterförlagringsförhållandenochhygien-förbättring av0
ombord

ochombordoch säkerhetarbetsförhållandenförbättring av0
fisket.kontrollunderlättarfartygenombord påutrustning avsom0

områdenmarina t.ex.skyddvattenbruk,investeringar iStöd till av
fiske-utrustning iundervattensområden,skyddsvärdaisoleraför att
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hamnar beredning och saluförande fiskets och vattenbruketssamt av
produkter. Prioritet till åtgärder förbättrar:ges som

produktkvalitéten0
arbetsmiljön
fiskens miljö och hälsa
de hygieniska förhållandena samt som
reducerar den negativa miljöpåverkan.

Övriga åtgärder:

Avsättningsfrämjande åtgärder och uppsökande marknader0 av nya
marknadsföring, generellt dock inte med anknytning till specifik
produkt eller region
Åtgärder initieras näringen för producentorganisatio-t.ex.0 som av

för förbättrad kvalitet och saluföringners program
Tillfälligt oförut-stillaliggande med fiskefartyg det orsakatsom0 av
sedda, enstaka händelser
Åtgärder 1995socioekonomisk karaktär sedan år kan medel0 av

förtidspensionering avgångsvederlag för fiskare dåutgå till och
fartyg skrotas

Nyskapande åtgärder

Kommissionen har medel för nyskapande åtgärder.särskilda avsatta
de olikaTill skillnad från vad gäller för utarbeta enligtatt programsom

målen det i detta fall kommissionen initiativet. Enär procenttarsom av
anslaget till strukturfondema har för ändamålet ochdet totala avsatts

vilka slagrespektive fonds förordning har särskild artikel som angeren
projekt kanav som avses.

grundförordningm,Vad fiskefonden dock i dess 2%attavser anges
förden för mål skall5a-programavsattsav summa som reserveras ny-

åtgärder.skapande
Exempel projekt finansierats medel förpå avsattasom genom ny-

förskapande åtgärder utveckling kommissionens datasystemär av

5 Rådets förordning EG 2719/95 den november ändring förord-20 avnr av om
ning EG 3699/93 kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstödnr om
inom fiskeri- och för beredning dessvattenbrukssektom och och avsättning av
produkter
15Rådets förordning 2080/93, artikelEEG 4nr
‘7 programperiodens d2% 900 1994-99, 18 3av mecu ger mecu, s ca mecu omv,
året.
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ekonomiska rapporteringar strukturstöden,medlemsländemas om
mellan ochfiskefartygsregister, samarbetsprojektkommissionens EU

unionsomfattande kampanjen tillMarocko, den under pågående1997
räntabilitetsstudierökad fiskkonsumtionförmån för samt som genom-

projekten väljs efterkommissionen. Vissaförs på uppdrag utav an-av
Gemenskapemas officiellaprojektmedverkan i Europeiskasökan om

iJournalTidning 0fliczal anEGT

Gemenskapsinitiativet Pesca

initiativ inrätta särskildapåKommissionen har rätt att eget program
med specifikasvårigheter eller regionerenskilda näringar iriktade mot

problem. regioner därgemenskapsinitiativ riktadefinnesF.n. mott.ex.
tillbakagångstålindustrin Retex,respektiveförsvarsmateriel-textil-, är
storstadsregionerrespektiveoch landsbygds-ResiderKonver motresp.

Urban.Leader resp.
ansträngdamed hårtfiske i kombinationallt rationelltEtt mer

Följdemaundersysselsättning för fiskarkåren.leder till vissfiskresurser
domine-fisket traditionelltregioner därkännbara i deblir ärextra en

arbetstillfällena få.alternativa Fördär denäringsgren och ärrande att
kommissioneninrättadesituationunderlätta dennabidra tillförsöka att

fiskerinäringen,förgemenskapsinitiativsärskilt s.k.i juni 1994 ett
Pesca

socioeko-fiskerinäringen hardirekt riktatPesca ettär mot mermen
försökaSyftetnämnda måldet 5a.perspektiv ärnomiskt attän ovan

de fiskaresysselsättning tillalternativkompletterande ellerfinna som,
blir undersys-utvecklingsprogrammen,följd de flerårigadelvis som en

finansierasbakgrund Pescaarbete. dennaeller helt Motselsatta utan
regionalfondenu social-ochfiskefondeninte bara ävenutan avgenom

fonden
.

8 185/0894/C
ändring1° juli2082/93 den 1993EEG 20Rådets förordning avomavnr

förordning EEGtillämpningsföreskrifter för4253/88förordning EEG nromnr
verksamheter delsstrukturfondemasde olikasamordningen2052/88 avom

befintliga finansie-och andrainvesteringsbankensmed Europeiskainbördes, dels
gemenskapsinitiativ.regler s.k.verksamheter, innehållerringsorgans om

2° juliPESCA den 1 1994meddelande 94/C 180/01Kommissionens av
2‘ ändringden juli 1993EEG 2083/93 20Rådets förordning om avnr av

förordninggenomförandebestämmelser till4254/88förordning EEG omnr
utvecklingsfondenEurpeiska regionalavad gäller2052/88EEG nr

22 ändringjuli2084/93 den 1993förordning EEG 20Rådets avomavnr
till förordninggenomförande bestämmelser4255/88förordning EEG omnr

Europeiska socialfondengäller2052/88 vadEEG nr
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uppgifterna förEn regionalfonden främja och förbättra för-är attav
utsättningarna för ekonomisk verksamhet i regionerna. Fonden kan i
detta syfte finansiera lokala utvecklingsprojekt och investeringar i nä-
ringslivet möjliggör arbetstillfällen skapas eller bibehålls, iattsom
synnerhet i ochsmå medelstora företag. Fonden särskilt tilluppmuntrar

utveckla och nyttja lokalaatt resurser.
Socialfonden skall underlätta tillträdet till arbetsmarknaden och ut-

veckla färdigheter och kvalifikationer. Fonden kan i detta syfte finansi-
omskolning, yrkesutbildning och vidareutbildning, liksom rekryte-era

ringsstöd i samband med nyinrättade arbetsplatser.
Till skillnad från de horisontella, d.v.s icke geografiskt avgränsade,

åtgärderna inom mål 5a, Pesca regionalt stöd, riktat särskiltär ett mot
fiskeberoende regioner. stödberättigade områdena väljsDe med-ut av
lemslandet i samråd med kommissionen grundval bl.a. sysselsätt-av
ning inom fiskerisektom, arbetslöshet i regionen helhet ochsom av-
stånd till stad. grundläggande kriterium dock deEtt utvaldastörre är att
områdena i huvudsak omfattas de s.k. målområdena och 5b2av
Bakgrunden härtill främst komplement till målenPesca 2är utgöratt ett
och 5b sedan dessa visat sig otillräckliga för tillgodose behoven foratt
fiskeberoende regioner. Syftet bidra till diversifieradär nä-att en mera
ringslivsstruktur i regionen och arbetsskapande åtgärder finnagenom
sysselsättningsalternativ för fiskare. Medlemslandet kan välja diver-att
sifiera till helt andra sektorer och/eller vidga verksamhetsfáltet inomatt
själva fiskerisektorn. Exempel på stödberättigade åtgärder inom den

kategorin är:senare

utveckling fiskehamnar för ändamålav nya
utvidgning fiskarnas yrkesmässiga kunskaperav
satsningar och fiskeanknutenpå sjö- turism
bildande och erfa-kontaktytor med andra Pescaregioner for idé-av
renhetsutbyte
särskilda projekt allmänt intresse, pilotprojekt for resursför-t.ex.0 av
valtning eller kvalitetsförbättring.

Vilken fond skall finansiera ifråga dess karaktär.åtgärden berorsom av
fiskeanknutna projekt, pilotprojekt for resursförvaltning,Rent såsom ett

finansieras fiskefonden, turistsatsning skulle finansieras regio-av en av

Z3Något tillägg i kommissionens meddelande 94/C 180/01 medPescaom
anledning tillkomsten mål då medlemmar6 Sverige och Finland blev harav av
inte gjorts det framgår artikel i det svenska Pescabeslutet projekt1 attmen av
inom mål 6-regionen inte kan finansieras.
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utbildningssatsningarnalfonden medan finansieras från socialfonden.
löper gäller för perioden 1995-99.De program som nu

Indirekta stöd till fiskerinäringen

stöd inom förtill fiskerinäringen finnsde riktade stödenUtöver ramen
regionalpolitik indirekt kan kommaallmänna struktur- ochEG:s ävensom

fiskerinäringen till godo.
utveckla fisket i sig regionenhandlar i dessa fall inteDet utanattom

aktuella i huvudsakhelhet. fondereller näringslivet De ärärsomsom
aktuell ijordbruksfonden kan blioch socialfonden,regional- ävenmen

kompletterandetill fiskeprojekt med anknytningde fall ett sys-avser
för lantbrukare.selsättning

Mål och1 6

efter för-vilka fastställssärskilda stödområdenoch gäller iMålen 1 6
Kriteriernaoch kommissionen.medlemsstaternahandling mellan är en

genomsnittunionensvissbruttonationalprodukt lägre än procent aven
utveck-skrivs allmännaområdenbefolkning. dessarespektive gles För

och finansieraregionalfonden indel kanfisketslingsplaner. För t.ex.
infrastrukturella satsningar såsomturistfisket ellerutveckling aven

socialfondenhamnanläggningar ochkajer och andrabyggnationer av
utbildningssatsningar.kan finansera

målintegrerad del 1fiske ingårhorisontella mål 5aDet avsom en
övriga delarför mål iregler 5amedoch 6-programmen avsomsamma

Additionalitet.nedanfrån finansieringen seunionen, bortsett om

Mål 3

redan arbetslösa,sysselsättningsåtgärder förgenerella sär-Mål 3 avser
indirektmålochlångtidsarbetslösa Dettariktade ärskilt mot avunga.

blivit friställ-omfattarnäringför fisketintresse personer sommensom
näringar.alla andraliksom frånda från fiskerinäringen

Mål 4

förorganisationerföretag ochkompetensutveckling inomMål 4 avser
och organisationerdessa.konkurrenskraften inom Företagstärkaatt
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söka medelinom fiskerinäringen liksom inom alla andra branscher kan
för dylika satsningar.

Mål och 5b2

dock målen ochspecifikt intresse för fiskerinäringen 2Av något ärmer
Översynen fick bl.a.den fiskeripolitiken år 19935b. av gemensamma

de olika regi-bättre samordningresultat rekommendationer avomsom
socioekonomiskbehovetonala och strukturella stöden och störreom av

den särskil-omstruktureringen fiskesektom.hänsyn vid Förutom attav
fiskerinäringen komfiskefonden instiftades, blev följdernada atten av

till stöd enligt de bådabland de kriterier berättigaromnämnasatt som
målen respektive 5b.2

industriell tillbaka-till underlätta för regioner medMål syftar2 att
förord-landsbygdsområden. denoch mål 5b utveckling Igång avavser

24 påtalasmålområden skall väljasning behandlar hur dessa ut nusom
fiskeri-omstruktureringensocioekonomiska effektersärskilt att avav

grund.sektom skall kunna utgöra
inte åt-för dessa mål, detfiskefonden inte finansiärEftersom ärär

fiskerinäringen kan kommayrkesmässigagärder riktade denmot som
målområdena ochgäller för lifråga i likhet med vadutan, gene-som

turistfisket, in-regionen, inklusivesatsningar näringslivet irella mot
kompetensutveckling.frastrukturella satsningar och

Övriga gemenskapsinitiativ

förutom initi-finns kan, Pesca,de olika gemenskapsinitiativ13Av som
fiskerinäringen.intresse förvisstativen Leader och Interreg vara av

stimulera företa-landsbygdensyftar till utvecklaLeader attatt genom
gränssamarbetsprojektgande och initiativförmåga. Interreg är ett som

mins-ipåskynda integrationsprocessen Europasyftar till attatt genom
kanka de hinder nationsgränser utgöra.som .

med anknytningkan insaterbåde Leader- och InterregprogrammenI
social- eller jord-stöd från regional-till fiske ifrågakomma genom
direkt riktadeinsatser intebruksfonden. följaktligenDet är motär som

gällaifråga. kanyrkesmässiga fisket kan komma Insatsemadet som

2‘ ändring2081/93 den 20 juli 1993Rådets förordning EEG avav omnr
och effektivitetstrukturfondemas uppgifterförordning EEG 2052/88 samtnr om

Europeiskainbördes, dels medsamordning deras verksamheter delsom av
finansieringsorgans verksamheterandra befintligainvesteringsbankens och
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generella satsningar näringslivet i området, infrastruktursatsningarmot
och kompetensutveckling.

Nästa programperiod

Nuvarande enligt de olika målen och gemenskapsinitiativenprogram
gäller 25.fram till och med år 1999 mitten juli presenteradeI 1997av
kommissionen sin övergripande för denstrategi struktur- och regional-
politik följa från och med föreslagnaår 2000. Den strateginsom avses

del dokumentet Agenda 2000. Dokumentet innehållerutgör en av
analys de ansökt medlemskap unioneniäven över stateren som om

och förestående förhandlingarna med dessa, riktlinjernade samt anger
reformeringen jordbrukspoliti-för den fortsatta denav gemensamma

ken.
regionalpolitiken föreslår kommissionen:Vad struktur- ochavser

förtotal på miljarder 1997 års priserEn 275 avsätts0 summa ecu
sammanhållningsfonden för periodenstrukturfonderna och den s.k.

miljarderkan jämföras med de 2002000 2006. Summan ecu som-
för den föreslagna före-perioden 1993 1999. Avavsattes summan-

förmiljarder for medlemsstater och miljarderslås 45 20 sam-nya
ökade anslaget tillmanhållningsfonden. Under perioden 1993-99
period kommerstrukturfonderna successivt. Under kommande an-

nuvarande medlemsstater 15till strukturfonderna för EUslaget
tillminskas, från miljarder år 1999 27,3istället stegvis 31,3att ecu

år 2006.

reduce-mål och 5b, målnuvarande sju målen l 5a 6De samt0 -
mål för mänskligatill regionala mål och horisontellttvåtre: ettras

resurser.

regionaltomfattas någotAndelen befolkningen EU 150 som avav
till mellan ochmål sänks från 51% 35 40%.

25 treårsperioder Sverigeundantag mål löperMed 2-programmen översomav -
fem år,medgivits undantag och har löperoch Finland dock har överprogram som

i likhet med våra övriga program.
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målTre

mindre utveckladeprioritet för deinnebär fortsatt högFörslaget re-en
förden totalatredjedelarmail Ungefär tvågionerna enligt pottenav

regioner.beräknas riktas dessaEU 15 mot
Fin-finns i Sverige ochendastnuvarande mål 6-regioner somFör

skullefortsättningsvis intel-regionernuvarande målland och de som
speciella övergångsarrange-skallstödberättigade enligt målvara

framgår dock inte.skulleVilka dessainrättas. varaarrangemangmang
omstrukturering,ekonomisk och socialmål åtEtt ägnatnytt

regioner:omfatta följandekommer att

nedgång inomförändringarekonomiskagenomgårområden som0
serviceindustri eller

tillbakagånglandsbygdsområden på
i krisñskeberoende regioner

med svårigheter.storstadsdistrikt

ekonomiskaformproblem istrukturellaregionerAlla dessa möter av
antalavfolkning. begränsateller Etthög arbetslöshetsvårigheter, geo-

syfteidentifieras istorlek föreslåsbetydandegrafiska områden attav
strategi.för integreradunderlätta en

diversifie-ekonomiskfrämjakommermål 2-programmenDe attnya
tyngd-företagoch medelstorariktat stöd för små störrering med samt

bekämpning soci-ochmiljöbevarandeyrkesutbildning,punkt på avav
storstadsregioner.synnerhet iutslagning, i

med målfalletidagliksomförenkla föreslås,syfte ärI att
integreratfonder involverassamtliga ettatt pro-genomprogrammen,

mål Sb-idag omfattas 2- ellerregionerregion. De avsompergram
stödberättigade under deskulleinte längre nyavaraprogram men som

ekonomiskt stöd under övergång-erhållakommakriterierna, kan att en
speriod.

omfattas målinteför regionermål föreslås inrättas3Ett nytt avsom
moder-ochbistå medlemsstaternakommereller1 Det attatt anpassa

och sysselsätt-fortbildningför utbildning,ochnisera system program
områden:inom fyrafrämja aktivitetermålet kommerning. Det attnya

förändringarsocialaekonomiska ochunderlättande av
fortbildningssystemutbildnings- ochlivslånga

arbetsmarknadspolitikaktiven
utslagning.socialbekämpning av
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gemenskapsinitiativFärre

olika gemenskapsinitiativ medfinns för närvarande 40013Det pro-
åtgärder tillsammans.alla andra strukturella Motlika många somgram,

huvud-initiativenbakgrund flera ägnas ämnenatt samma somavav
dem till omfattakommissionen begränsaföreslår attattprogrammen,

områden:tre

gränsöverskridande samarbete
landsbygdsutveckling

lika möjlig-uppmärksamhetsärskildmänskliga med motresurser,
för olikaheter grupper.

Övriga inbegripas i någotkommergemenskapsinitiativnuvarande att
struktunnedelandelenskallmålen. Härigenom avsättsde somnyaav

fem.tillfrån nuvarande niogemenskapsinitiativ minskasför procent

åtgärderNyskapande

underinitierasde projektkommissionenSlutligen konstaterar att som
periodinnevarandeunderåtgärder, vilkanyskapanderubriken tar upp

medsituationförbättras. Dagensstrukturfondema, måste ett1%ca av
undvikas. Iminiprojekt måstesvårövervakadeantal spridda ochstort
omfattandetillstället koncentrerasmedlen ifortsättningen skall mer

övervakning.förvaltning ochunderlättaprojekt för att

Ökad kostnadseflektivitet

struktunnedel, föreslåranvändningeneffektiviserasyfte kunnaI att av
och de-flexibilitetförvaltningförenkladkommissionen störresamten

stödprogrammen. Kom-olikaimplementering decentralisering vid av
och stringensselektivitetdock kräva närmissionen kommer störreatt

begreppetfastställas iskallåtgärdernade olika samt attprogrammen
Övervaknings- utvärde-ochverklig mening.fåpartnerskap måste en

rigorösa.ochförbättrasringssystemen görs mer
gemenskapsinitiativ skullemål ochminskade antalet utgöra ettDet

med flera in-minskat antalförenkling. Ettförsta motsteg programen
stärkabördanadministrativaminska denfonder tordevolverade samt

integreradeden ansatsen.
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Fiskets roll den politikeni nya

Om kommissionens förslag genomförs skulle fiskefondens insatser
fortsatt del integrerade för mål 1-regioner.utgöra Lika-en av program
ledes skulle fiskefonden nyttjas tillsammans med övriga fonder inom
det mål inom för samlat för respektive region.ettnya ramen program

Även utanför de mål och 2-regionema skulle fisketsnya om-
strukturering kunna fortsätta stödjas. detaljeratNågot förslag påatt ut-
formning finns emellertid inte. dokumentet AgendaI 2000 sägs en-
dast det skall täcka Unionens samtliga kuststräckor. Ingentingatt

det yrkesmässiga sötvattensfisket. hellernämns Inte diskuteras be-om
redningsindustri eller vattenbruk i inlandet utanför de utpekade stödre-
gionerna.

Stödet till fiskerinäringen kommer dock enligt förslaget finansie-att
Äveninte fiskefonden jordbruksfondens garantidel.utanras, av av

strukturstödet till jordbruket utanför målregionema kommer finansi-att
jordbruksfondens garantidel.eras genom

finansieraGenom fiskestödet jordbruksfondens garanti-att genom
del, vilken finansierar den jordbrukspolitiken ochCAPgemensamma
inte del strukturfondema, begränsar strukturfondemasutgör en av man
anslag till fiskerinäringen till målområdena fårnäringen ändåmen
stödmöjligheter utanför de regionerna.

Vad nuvarande mål 6-området skulle detta enligt Agendaavser
försvinna2000 efter utfasningsperiod. Enligt tjänsteman vid kom-en

missionens fiskeridirektorat pågår dock förhandlingar internt inom
kommissionen pekar det gleshetskriterium idag gällerattsom som
för mål skulle komma6 införlivas i mål sådana fall skulle fisketIatt
i mål 6-regionerna fortsatt stödjas inom för målett nyttmen ramen

Implementering den politikenav nya

Kommissionen lägga fram förslag till rådsförordningar i feb-avser nya
ruari Förslagen1998. skall omfatta dels allmänna regler olika må-om
lområden, förhandlingsprocesser dels specifika förordningar företc.,
respektive strukturfond. Enligt generaldirektoratet för fiske, DG XIV,
skall vidare förslag tillämpningsförordning till fiskefonden utarbetas till
juli 1998.

Beslut i ministerrådet hoppas skall kunna fattas decemberiman
1998, vilket skulle medge år för medlemsländerna och kommissio-ett

förhandla fram de olikaattnen programmen.
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Kontrollförordningen5.2.4

Fiskerikontrollen integrerad del den Europeiska unionensutgör en av
fiskeriförvaltning. grundförordningen kontrollsystem förI att ettanges
hela ñskesektom skall införas, vilket skedde förordninggenom en ny

1993.kontroll Förordningen utvidgar den tidigare kontrollen tillom
omfatta fiske i Medelhavet, i hav och i tredje landsäven öppetatt vat-

ten.
Medlemsstater har juridisk skyldighet säkerställa alla åtgärderatt att

inom den fiskeripolitiken genomförs. Vid införandetgemensamma av
kontrollsystemet beslutades skulle ligga medlemslän-påatt ansvaret
derna och särskild kontrollmyndighet skulle i varje land. Ettatt utsesen

inspektionsenhet för helaalternativ övervägdes ansvarigattsom var en
praktiska skälgemenskapen skulle inrättas rättsliga, politiska ochmen
internationellttalade Bl.a. önskade medlemsländerna denutövaemot.

jurisdik-garanterade patrullera de står under derasrätten att vatten som
de flesta medlemsländerna hade redan ansvarig kon-tion och en

trollmyndighet.
lagstift-Kontrollmyndighetemas roll vaka all relevantär överatt att

kostnadseffektivt och med mini-ning tillämpas effektivt, på sätt ettett
störningar för fiskerinäringen.mum av

omfattar alla aspekter ñskeripolitiken,Kontrollförordningen, som av
fiskresursema,innehåller föreskrifter bevarande och förvaltning avom

marknadsor-strukturåtgärder och åtgärder avseende den gemensamma
huvudområdenKontrollförordningen stipulerar följandeganisationen.

för verksamheten:

och verksamhetoch kontroll fiskefartygen derasInspektion av
Övervakning fångsternaav

fiskeredskap användsKontroll vilka somav
fiskeverksamhetenReglering och stopp av

förbättra ochåtgärder förInspektion och kontroll vissa att anpas-av
vattenbruketstrukturerna inom fiskerisektom, inbegripetsa

kontroll vissa åtgärder rörande denInspektion och gemensamma0 av
fiskeriprodukter.organisationen marknaden förav

bestämmelser kommissionensinnehåller förordningenDessutom om
sanktioner.nationella fiskerikontrolleninspektera denrätt samtatt om

sin utformning. Ned-Kontrollförordningen mycket detaljerad tillär
medlemsländernahuvudsakliga bestämmelserna för hurbeskrivs dean

utföra verksamheten.skall

2° införandeden oktoberRådets förordning EEG 2847/93 12 1993 avomnr av
ñskeripolitikenkontrollsystem for denett gemensamma
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Inspektion och kontroll fiskefartyg och deras verksamhetav

Förordningen fartyg skall inspekteras och kontrolleras tillattanger
sjöss och i hamn. Vid inspektioner skall all verksamhet och dokumen-
tation rörande landning, försäljning, och lagring fisktransport samtav
registrering landningar och försäljning undersökas. Kontroll red-av av
skap skall utföras.

Medlemstaten skall själv besluta hur denna inspektion skall skeom
den skall genomföras så de inte onödiga ingrepp i dengörattmen nor-

mala verksamheten. Förordningen förinte någon ambitionsnivåanger
kontrollerna. Flera länder och kommissionen betraktar dock för närva-
rande kontroll alla landningar riktmärke.10% Bero-ettav ca. av som
ende hur det totala kontrollsystemet byggs kan nivån denpåav upp
fysiska kontrollen anpassas.

april fattades beslut kontroll fiskefartygI 1997 vissa medett om av
information.satellitbaserad överföring kraftBeslutet skall träda i iav

sin första fas juni fartyg då kommer omfattas30 1998. De ärattsom
fartyg längre fiskar hav eller i vissa tredje-24 påän öppetmeter som
landsvatten eller fiskar för industriändamål. den andra fasen,Isom som
skall januari skall alla fartyg med1 2000, 24överstarta meter utrustas
sändare. enbart fiskar inom nautiska mil från baslinjenFartyg 12som
eller tillbringar mindre tid timmar till sjöss skall dock undantas24än
från skyldigheten.

stoppÖvervakning fångsterna ochregleringsamtav av
fiskeverksamheten

för uppföljningen denationella myndighetema ansvarigaDe är av na-
möjliggörationella kvotema och för överfiske inte sker. För attatt

kontrollförordningen.kvotuppföljning har rad bestämmelser införts ien
fartyg dessa skall för varje fis-Loggbok skall föras alla l0 Iöver m.av

fångstmängd ombord varje datum och plats förkeresa art,anges av
fångst fiskeredskap Loggboken skall inomvilket 48använts.samt som
timmar efter landning skickas till kontrollmyndigheten tillsammans
med landningsdeklaration.en

försäljningVid fångsten försäljningsdokument medupprättas ettav
information och storleksklasser, pris och mängd, användningarterom

fångster tillbaka marknaden, säljarens och köparensdragits frånav som
dag för försäljning. Sverige kallas detta doku-och plats Isamtnamn

användasför avräkningsnota det svenska begreppet kommer attment -
Även avräkningsnotomafortsättningsvis. försäljningsdokumenten

27Rådets förordning EG 686/97nr.
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skall skickas till kontrollmyndigheten inom 48 timmar efter avslutad
försäljning.

beräkningarI kvotutnyttjandet används avräkningsnotoma för attav
totala fångstmängden Medavgöra hjälp loggböcker ochart.av en av

landningsdeklarationer fördelas fångsten havsområdenpå och kvoten
kan avräknas. informationDen loggböcker, landningsdeklarationersom
och avräkningsnotor används vid sidan kvotavräkning också förger av
sammanställning statistik fisket. Bl.a. skall uppgifter angåendeöverav
förbrukad kvot försäljningsdokumentationeni medöverensstämma
uppgifter i loggböcker och landningsdeklaration.

Tredjelandsfartyg har tillåtelse fiska inom medlemsstatsattsom en
skall föra loggbok och lämna landningsdeklarationvatten som ovan.

Tredjelandsfartyg skall anmäla de landa fångst i medlems-om avser en
timmar i förväg.72 tidsgräns kan ändrasDenna medlemslandetstat av

Östersjön.och Sverige tillämpar timmar i Tredjelandsfartygex. sex
skall också anmäla de träda i medlemslands ekonomiskanär avser

anmäla i vilken hamn fisken landas hailing system.samtzon avses
Ytterligare skyldighet lämna uppgifter och genomföra stickprovs-att
kontroll gäller omlastning fångster till havs dokumentationsamtav av

importerad eller landad försäljningsplatsen.fisk tilltransporter av
Förordningen stipulerar varje medlemsstat gång månad tillatt en per

kommissionen skall sända information vilka mängder varjeom av
kvoterat fiskbestånd landats under föregående månad. Vidare skallsom
varje då kvoten70% utnyttjats meddela kommissionen detta ochstat av

kvoten beräknas fullt utnyttjad. med-göra Enöver nären prognos vara
lemsstat skall också informera andra medlemsstater landningarom av
dess fartygs fångster i detta land.

Varje medlemsstat skall fastställa datum då den nationella kvotenett
viss skall förbrukad då förbjudaoch sina fartyg fiskaart attav en anses

beståndet.på åtgärd skall meddelasDenna kommissionen infonne-som
övriga medlemsstater. Efter anmälan fastställer kommissionen detrar

datum då kvoten officiellt har förbrukats. Om medlemsstat överskri-en
der sin kvot skall kommissionen avdrag på års kvot. Av-göra nästaett
dragets storlek fastställs med hänsyn till överfiskets omfattning, fall av
överfiske tidigare år och beståndets biologiska tillstånd.

hantera informations-För och dataflödet skall varje medlemsstatatt
ha databas medger dubbelkontroller och granskning uppgif-en som av

Avstämningen mellan loggbok försäljningsdokument,och s.k.ter.
cross-checking, betonas särskilt kommissionen. Behörigheten kon-av
trolleras loggboken skall registretstämmasatt övermotgenom av yr-
kesfiskelicenser.
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fiskeredskapKontroll av

redskapvilka slagbestämmelserinnehållerFörordningen somavom
aktivt användsintehur redskapolikaanvändas förfår samtarter som

ñsketillfälle varjevarjeskall förloggbokenoch förvaras. Iskall stuvas
maskstorlek ochñsketillfálleninnehålla fleradockfiskeresa kan anges

beslutasig ocksåförbehållerKommissionenredskapstyp. rätten att om
fartygombord påf°ar finnasantal redskapbegränsatendast ettettatt

ñskeresa.under samma

för strukturanpassningåtgärder inomkontrollInspektion och av
vattenbruketinbegripetfiskesektorn,

fiske-Åtgärder gemenskapenshosñskekapacitetenbegränsaför att
kontrollerna skalltekniskakontrolleras.regelbundet Deskallflotta om-

fiskeflottan,moderniseringförnyelse ochomstrukturering,fatta an-av
eller defi-fisket temporärtifiskekapacitetenpassning stoppgenomav

begränsningverksamhet,fartygsvissabegränsningnitivt, avav
utveck-användningssätt,ochantalutformning,fiskredskapens samt
kontrolldennaTillämpningsföreskrifter förvattenbruket.lingen inom

stillaliggandeperioder,registertonnage,maskinstyrka,fartygskan avse
fartyg.och antalkarakteristikaredskapens per

förjiskproduktermarknadenkontrollochInspektion av

för denreglernakontrolleravidareskallMedlemsstaterna att gemen-
han-kontroller skallföljs. Dessamarknadsorganisationen -avsesamma

prisreglering vidstorlekar, ochtillåtnasärskilt minstadelsstandarder,
ochauktionerlandningsplatser,vidi hamnar,Kontrollen skeröverskott.

avseende påmedklassificerasLandningarförstahandsmottagare.andra
denstickprovsvis påKontrollen utförs sortera-och fárskhet.storlekart,

de fisken.

sanktionerkontrollenoch granskningTillämpning samtav

tillämpas. FörkontrollförordningenövervakaskallKommissionen att
harInspektörema närvarainspektionsenhet inrättats. rätt attdetta har en

kontroller,inspektion ochkontrollmyndighetensnationellavid den men
kvalitetenkontroll. Inspektöremautförasjälvafår inte rapporterar om

kanKommissionenkommissionen.tillnationella kontrollenpå den
förbättring-rekommendationerochinformationytterligarekräva omge
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kontrollprogrammet. Kommissionen därefterupprättarar av rapporten
sänds till ansvarigt ministerium angående utfallet inspektioner-som av

och vilka förbättringar behövs.na som
Medlemsstaten ansvarig för åtgärderär vidtas fysiska elleratt mot

juridiska bestämmelserna överträds. Dessa åtgärder skallpersoner om
beröva de ansvariga det ekonomiska utbytet överträdelsen ochav av-
skräcka från ytterligare överträdelser. Påföljdema kan omfatta böter,
beslag redskap och fartyg, tillfälligt stillaliggande, tillfällig indrag-av
ning licensen eller återkallande licensen. Förordningen förskriverav av
vidare hur fiskmängder tagits olovligt skall hanteras med avseendesom
på medlemsstatens kvoter.

Varje medlemsstat skall årligen tillämpningenrapportera om av
kontrollförordningen. Rapporten skall beskriva det genomförda kon-
trollprogrammet utvärdera insatserna. Till skall fogassamt rapporten en
särskild fattar överträdelser och sanktioner, dels till sjöss,rapport som
dels i hamn. Vidare skall åtgärder planeras för förbättraattanges som
kontrollen.

Ekonomiskt stöd till kontrollverksamheten

Via kanDG XIV medlemsländerna få ekonomiskt bidrag till byggaatt
och förbättra sin kontrollverksamhet. Något generelltupp program

finns dock inte bidrag kan utgå efter ansökan medlemsstatenutan av
och efter förhandling med kommissionen. uppbyggnadsskedeI kanett
medel erhållas för införskaffa nödvändig grundläggande utrustning,att

fordon. I skede finns möjlighet till medeläven för framförett senare
allt utbildning och utvecklingsprojekt, utveckling datasystem.t.ex. av
Bidragen kräver insats från medlemsstatenen egen
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Ändringar reglerpolitik och5.3 av

uteslutande förord-fiskeripolitikenDen nästanstyrs avgemensamma
med-i samtligadirekt bindandeFörordningamaoch beslut.ningar är

Även bin-beslut direktsvenskalltså direktoch ärlemsstater rätt.utgör
eller juridis-medlemsländersig till enskildadessa kan riktadande men

kompletterandebeslut kräver ingenFörordningar ochka na-personer.
direktivtill skillnad frånlagstiftning för implementeras,tionell att som
medlemssta-förlämnartill sin målsättningbindande utrymmeär men

kangenomföras i landet. Härutöverhur det skalllagstiftaattterna om
tillallmännarekommendationeryttranden ochrådet är merasomavge

sin karaktär.
vidinomarbetsgången EU-organenavsnitt redogörs fördetta ut-I

imedverkanlagstiftning och Sverigesveckling processen.av ny

institutionerArbetsgång inom EU:s5.3.1

ochkommissionen, rådet Europapar-detbeslutsprocessEU:sInom är
detKommissionenbetydelsefulla ärdelamentet är mest organen.som

lagstiftning, rå-tillförslaglägga framformellt kanenda nysomorgan
kon-parlamentet måsteochbeslutandehuvudsakligadet det organetär

Nedanbeslut kan fattas.inflytande, innanmed olika gradsulteras, av
inom dendess rollerochde institutionernabeskrivs tre gemensamma

fiskeripolitiken.
EuropeiskainomviktigareandrakortfattatVidare omnämns organ

Regionkom-kommittén,socialaEkonomiska ochnämligenunionen,
revisionsrät-Europeiskadomstol,Europeiska gemenskapernasmittén,

investeringsbanken.Europeiskaochten

Rådet

förberedande arbetsgrupper,olika nivåer:rådet utförs påArbetet inom
attachégrupper, Coreperkommittéer,särskildaochpermanenta

Brysseliständigaför medlemsstaternaskommittén representanter
område ivisstförmeddå ministrarnainom rådet ettmötensamt ansvar

medlemsland samlas.respektive
syftehoc basis, iadfungera påkanArbetsgrupperna att ge-en

ocksådet finnsperiod,begränsaduppgifter undernomföra menen
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betraktas och ålagts kontinuer-permanentagrupper som som mer som
liga uppdrag. huvudsakligaDe arbetsgruppema inom fiskets är:ram

för intern fiskeripolitik, vilken för strukturpoliti-0 gruppen ansvarar
ken, interna pris- och marknadsfrågorresurser,

för fiskeripolitik, handhar fiskeavtal med tredjeextern0 gruppen som
land internationella organisationer och konventioner.samt

Fiskets rådsarbetsgrupper sammanträder 1 2 mötesdagar vecka.ca per-
hållsHärutöver i samband med förhandlingar med tredje landmöten

och internationella organisationer. Verksamheten inom ärgrupperna
inte reglerad i något fördrag arbetssättet följer utvecklad praxis.utan en

Flera rådets kommittéer kan också studera olika aspekter denpåav
fiskeripolitiken fisket inte dess exklusivaäven ärgemensamma om ar-

betsområde, kommittén för tullar och tariffer arbetsgruppen fört.ex.
ekonomiska frågor och särskilda ländergrupper bl.a. Centraleuropag-

och EFTA-gruppen.ruppen
Coreper genomför preliminär granskning förslagde läggsen av som

fram avvkommissionen inför ministerrådets sammankomster. Coreper
sammanträder i olika konstellationer,två i Coreper hanteras alla frå-I

med bäring på den marknaden och i Coreper utri-gor gemensamma
kespolitik och budgetfrågor. fiskeripolitiken hante-Den gemensamma

således inom Coreper Fiskefrågor behandlas gånger10 15ras ca -
år. hanteras vissa specifika fiskefrågor inom andraHärutöverper grup-

peringar, såsom internationella handelsrelationer budgetära frågor,samt
vilka hanteras inom för respektive särskilda artikel 113-ramen

28kommitten och budgetkommittén.
för ministerrådet fiskeansvariga fyraInom samlas ministrarramen

till gånger rådets generalsekretariat finns särskildår. Inomsex per en
enhet för fiskefrågor Direktion Fiske.III,

överenskommelseOm nåtts i fattar ministerrådet detCoreper,en
vidareformella beslutet debatt s.k. A-punkter. frågorDeutan som

inte lösts i arbetsgrupp eller behandlas under rådetsCoreper samman-
komster diskussionspunkter B-punkter.som

Beslutsgången för flskefråga inom rådet regel följande:ären som

Interna/ arbetsgruppen MinisterrådetExterna Coreperl

28Enligt fördraget, artikel 113 3 skall kommissionen förhandlingarvid med
tredje land handelsavtal, inom för de direktiv utfärdat,rådetom ramen som
samråda med särskild kommitte, den s.k. 113-kommitten.en

17-14526
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och ministerrådetrådets olika arbetsgrupper, CoreperOrdförande i är
inominnehar ordförandeskapetlandfrån detalltid representant somen

Ledamöternamedlemsländerna.mellanhalvårsvisrådet vilket roterar
från sinainstruktioneroch enligtmedlemsstaternarepresenterar agerar

regeringar.
arbetsgruppenochi både i internainförDagordning mötena externa

företill fyra dagarvanligenfiskeripolitik sänds möteför ut tre men
framför ledamöternaprincipförväg.timmar i Iibland mindre 48än

lig-förhållande tillavvikande åsikt iharståndpunkt debara sin om en
framföra.intressesärskilthar någotförslag ellergande attavom man

förslaget, förutsättsavviker frånståndpunktland harOm attett somen
Eventuellai beslutsprocessen.detta stadiumanmäls redan pådenna

bekräftas ilyftas ellerföljas ochsedanreservationer måste proces-upp
ministerrådet.ochCorepersen genom

Romfördraget från 1957ireglerasenligt vadfattar beslutRådet som
omfattar:Beslutenunionen 1992.EuropeiskaFördragetoch om

kvotför-bl.a.fiskresurserochtill fiskevattentillträdetreglering av0
delning

handelförochmarknaden system
strukturâtgärder

i fiskefrågor,förbindelserinternationella samt
och studier.forskning

Kommissionen

ordförande. PostemaledamötertjugoKommissionen har ärvarav en
åtrninsto-medlemsland harvarjeoch fördelas såför fem årinnehas att

kommissio-skallrådet,fallet inomvadtillI ärmotsatspost. somne en
företräderochintressentillvarata EU:sledamöter gemensammanens

förKommissionärsledamotmedlemsstaterna.enskildasålunda inte de
Italien.Bonino,närvarandeför Emmafisket är

lagstiftning.tillförslagläggaKommissionen har ensamrätten att ny
EU-samarbetetstillkommissioneninitiativrättexklusivaDenna gör

pådrivarecentral rollhar sålundadrivkraft. Institutionen avsomen
verk-övervakande,kommissionenharutveckling.unionens Härutöver

förvaltande funktioner.ochförhandlandeställande,
generaldirektorat in-antalbedrivs inomarbeteKommissionens ett

fiskets frågorAnsvarigt försakområde, f.n. 24 ärdelade efter st. gene-
fiske.raldirektorat XIV,

från med-kommissionenanlitarförslag utarbetasDå olika experter
byggts Ettexpertkommittéer harmedlemsländerna. Ett system upp.

di-det ansvarigaalltid inomutarbetasviss frågaförslag avseende en
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berörsrektoratet bereds tillsammans med övriga direktorat som avmen
generalsekretariat fastlagd kon-förslaget enligt kommissionensaven

mellan olika generaldirektorat DGsultationsprocedur. Konsultationer
Äveninvolverad. undergeneraldirektörsnivå lagstiftningsker ärom

utkast förekommermed utforma inledandedirektorats arbete attett
med andra direktorat.dock informellt samarbete

sedan generaldi-förslag till lagstiftning skall,ärendet gällerOm ny
sändas vidare till kommissionärer-blivit förslagetrektörema överens,

kankommissionärema Häreftergodkännandekabinett för avnas
detfärdigt förslag. Normaltsändas till rådetförslaget tarett ca sexsom

försla-konsultationsprocedur inleds tills dessveckor från det attatt en
rådet.överlämnas tillkanget

lägga framfattar beslutledamöterkommissionensDet attär omsom
veckasammanträder normalt gångKommissionenförslag.ett en per

hälften demajoritet d.v.s.fattas med enkeloch beslut närva-änmer av
positiva till förslaget.rande skall vara

förslaget vidaredet officiellakommissionen gårEfter beslut inom
Europaparlamentet.ministerrådet ochtill

Europaparlamentet

medlems-medborgarna imedlemmar626Parlamentets representerar
vanligenfemte år.direkta val Deoch väljs mötsländerna vartgenom

förinomträffas demånad.vecka Härutöverför plenum ramenperen
parlamentetsutskottensärskilda utskott. 20De är motor.permanenta

föreslå änd-granska ochbestårparlamentets arbetedelEn attstor avav
uppgifter, förutomövrigalagstiftning. Parlamentetsförslagenringar av

bl.a.:lagstiftningsprocessen,rollen i avser

arbetekommissionensövervakning av
utnämningarkommissionsledamötersgodkännande av

kommissionenkan krävaparlamentetindirekt initiativrätt d.v.s. att
frågaförslag vissutarbetar om

felak-undersökakommittéer försärskildatillsätta atträtten att ev.0
lagstiftning.gemenskapensvid implementeringtigheter av

29 Worldavseendehandelsförhandlingarprocedur dockUndantaget från denna är
försker inom EG-förhandlingarnaOrganisation WTO dåTrade ramen

ståndpunkt inte behöverkommissionensinnebärartikel vilketfördragets 113, att
beslutar,sådankommissionendetkommissionärema ärutan somsompassera

generaldirektörsnivå.påd.v.s.
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Varje parlamentsmedlem tillhör åtminstone de vilkautskotten,20ett av
för olika sakomrâden. finns bl.a. för utrikes-utskott ochDetansvarar

försvarspolitik; ekonomiska och frågor industripolitik;monetära samt
forskning, utveckling och energi; regionalpolitik; jordbruk och lands-
bygdsutveckling; fiske.samt

Sedan tillbaka Europaparlamentets intresse för dennågra år har ge-
fiskeripolitiken ökat med anledning de växande socio-mensamma av

medekonomiska aspekterna på fisket samspelet andrasamt gemen-
frågor.samma

handlar fiske behandlas huvudsakligen Fiskeriut-Frågor som om av
for sig med-skottet, vilket samlas minst gånger år14 yttraattper om

Under parla-delanden förslag till lagstiftning från kommissionen.och
sådana yttranden. Fiskeriut-formella sammankomster antasmentets

skottet initiativ, sig vilken frågakan också, på eget ta annan soman
fiskeripolitiken. Parlamen-helst med anknytning till den gemensamma

fis-skriftliga och muntliga frågor med avseende påtarikema kan ställa
skyldigatill kommissionen, vilka kommissionenkeripolitiken är att

på.svara

kommitténEkonomiska och sociala

Ekonomiska och socialafallet Europaparlamentet, skallLiksom medär
förinomkonsulteras vad vissa frågorkommittén Ecosoc ramenavser

andra.avseendefiskeripolitiken och kan rådfrågasden gemensamma
fem,Under deinitiativ.kan också yttranden påDen senasteegetavge
ökatfiskets frågorkommittén vadåren har aktiviteten inom avsersex

avsevärt.

Regionkommittén

19943 har medlemmar,Regionkommittén introducerades år och 222
för fyra-officiellt rådetvilka väljs medlemsstaterna utnämns avmenav

kommissioner,olikaårsperioder. arbete bedrivs inom åttaDess t.ex.
för regional och ekono-kommissionenkommissionen för utbildning,

för kommissionenbehandlas inommisk utveckling Fisketetc. ramen
marin miljö ochjakt, fiske, skogsbruk,för markanvändning, jordbruk,

högländer.

3°EG-fördragets artkilar och 198197
3 EG-fordragets artikel 198A
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rådetkommissionen ellerkonsulterasRegionkommittén måste av
regionalalokala ochdirekt påverkarpolitikområdenfeminom som

nämligen:myndigheters ansvar,
inklusivecohesi0n,sammanhållningsocialochekonomisk0

strukturfondema
och energitelekommunikationtranseuropeiska transporter,

hälsa
ungdomsfrågor,ochutbildning samt

kultur.

inom andrayttrandeninitiativkommittén påkanHärutöver eget avge
ñskeripo-ochjordbruks-regionerna,berördeområden t.ex.ansersom

generellt.litik
avseendekonsulterasRegionkommitténñskefrågor skallVad avser

strukturfondema. Härutövertillanknytningmedlagstiftningtillförslag
initiativ,januari 1996, påiRegionkommittén egetkan nämnas att av-

fiske-denkonsekvenserregionalarapport gemensammaavomengav
ripolitiken

ochAndra institutioner organ

harochinstitutionerytterligarefinnsDet ensomorgangemensamma
följaktli-politik ochgemenskapensberör,och kompetenserroll som

ñskeripolitiken.den gemensammagen
denbeträffandehundratal ärendenfrågor harjuridiskaVad ettavser

gemenskapernasEuropeiskatilltagitsñskeripolitikengemensamma
tillÄrendena anknytningmedfrågorberörthuvudsakligenhardomstol.

handel.ochtilltillträdefallen,hälften vattenresurspolitiken nästan av
årligaochsärskildautarbetar rapporterRevisionsrätten, avse-som

detsiguttalarbudgeten, närdenförvaltningenende gemensammaav
fisket.tilldelatsmedelekonomiskadeanvändningengäller somav

definansieringenioftainvesteringsbanken deltarEuropeiska av
deframför allt istrukturstödsområdet,inomprojektenkostsammamest

Irland.Grekland ochPortugal,Spanien,länderna, d.v.s.cohesions.k.

parlamentethörandeförProcedurer av

rådetochmaktenförslagsställandehaft denalltidharKommissionen
bådadessamellanlagstiftningsprocessenSamspelet ibeslutande.den

32 129/0196/C
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och de övriga i första hand parlamentet, har dock för-organ organen,
ändrats åren. olikaTre procedurer förekommer: konsultation,genom
samarbete och medbestämmande. Den procedur skall använ-dassom
beror den fördragsartikel förslag till lagstiftning grundar sig på.ettav

För alla frågor hänför sig till artikel och43 228 i EG-fördragetsom
används konsultationsproceduren. Häri inbegrips de allra flesta frågor-

inom den fiskeripolitiken. Om frågorna gäller avtalna gemensamma
med tredje land innebär associering med ömsesidiga rättighetersom
och förpliktelser eller avtal får omfattande budgetmässiga effek-som

kan dock samarbets- eller medbestämmandeproceduren bli aktuell.ter,

Konsultationsproceduren daterarfiån Romfördraget 195 7

Enligt konsultationsproceduren lämnar kommissionen förslag tillett
parlamentet och fallEcosoc. I vissa skall det också föreläggas Region-
kommittén. De yttranden i vilka de eventuellt föreslårtre organen avger
ändringar. Kommissionen har dock enligt denna procedur ingen skyl-
dighet hänsyn till ändringsförslag. Kommissionen förelägger här-att ta
efter ministerrådet förslaget kan välja förslaget detatt antasom som
står, ändra i det och härefter det eller inte det alls. Beslutanta att anta
skall fattas med kvalificerad majoritet. procedurDenna används t.ex.
avseende statsstöd och jordbrukspolitik.

Samarbetsproceduren introducerades och med Enhetsakten 987i 1

Enligt denna procedur skall rådet, efter de fått förslaget från kom-att
missionen, besluta ståndpunkt för förslaget. Förslagetom en gemensam
skickas härefter till parlamentet tillsammans med rådets ståndpunkt och
kommissionens yttrande denna, till parlamentet för andraöver en
granskning. Efter den andra granskningen kan dock rådet fortfarande,
med följande vissa procedurregler och efter hörande kommissio-av av

förslaget hänsyn till parlamentets ändringsförslag.anta utan att tanen,
Samarbetsproceduren används för del lagstiftning har meden som

den inre marknaden vissa miljö- och transportfrågor.göra,att t.ex.

Medbestämmandeproceduren, efter Maastrichtfördrage 1993

Som på debatten det s.k. demokratiska underskottet, d.v.s.ett svar om
det faktum det enda direkt folkvalda inom dåvarande Euro-att organet

Artikel i238 EG-fördraget.
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ministerrådet, intro-kunde ändrasalltidgemenskapen i slutetpeiska av
trädde iMaastrichtfördragetdåmedbestämmandeprocedurenducerades

negative assentbifall""negativtnovemberkraft i 1993. Begreppet
absolut majoritet, kanparlamentet,innebärinfördes. Detta att genom

områden, vilka någraolikalagstiftning inom 14 ärlägga in veto mot av
i unioneninträdekonsumentskyddhälsa ochutbildning, samt nyaav

budgetunionensanvänds dåliknande dennaprocedurmedlemmar. En
parlamentetsbudget inte kanvilket innebär antas utanattantas, en

godkännande.

utvecklingsprocessenimedverkanSveriges5.3.2

svenskaoch denSverigeomställning förinnebarInträdet i EU storen
områdendeomställningen inomsynnerhetstatsförvaltningen. I är stor

Fiskeripolitikengemenskapspolitik.utvecklad ärfulltdet finnsdär en
område.sådantett

medlemsländersmåhar visatförsta årenErfarenheterna de attav
medframgång i arbetetnåinflytande.möjligheter till Förgodahar att

krävsfiskeripolitikenområdeutveckling inomochförändring ett som
genomtänkt agerande.ochförberedelseremellertid ettnoggranna

svenska för-denfrångåmedlemskapetingått iSverige har attutan
regering-riksdagen ochmellanArbetsfördelningenvaltningsmodellen.

haroförändrad. Däremotprincipförblivit imyndigheter harochen
till deändrasarbetsmetodema måsteinneburitmedlemskapet att nya
därför ibefinner sigstatsförvaltningensvenskaförhållandena. Den en

tillarbetsmetoderochorganisationmed syfteutvecklingsfas att anpassa
särskildinnebär. AvEU-medlemskapetmöjligheterochde krav som

beredda ochvälframförhållning,godhandläggning,snabbbetydelse är
kommissionensåvälmedkontakterståndpunkterförankrade samt som

smidigakrav påsålundaställerMedlemskapetmedlemsländer.andra
myndigheter.och dessregeringenmellansamarbetsformeroch flexibla

förvaltningsmodellensvenskaDen

vilkadepartement,med relativt småförvaltningsmodellensvenskaDen
inneharmyndighetermed friståendepolicyfrågor ochför somansvarar

övrigaEU-länder unik.andra Ijämförelse medispecialistkompetens är
specialist-med sinverkställandenormalt deEU-länder ingår organen

direkta led-regeringensunderoch står därmedministeriernafunktion i
förhandlings-riktlinjer ochregeringskanslietSverige utformarning. I

för hu-normaltmedan myndigheternaEU-arbetetmandat för ansvarar
verkställs.beslutförunderlagsarbetetvuddelen attsamtav
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Enligt regeringsformen det regeringenär ingår överenskom-som
melser med eller mellanstatlig organisation.stat Instruktionerannan en
till svenska förhandlare har ofta formen riktlinjer från det ansvarigaav
statsrådet eller från sakansvariga departement kan också utgörasmen

regeringsbeslut. Enligt riktlinjernaett bör sådana instruktioner alltidav
föremål för beredning.vara gemensam

Regeringen leder förvaltningsmyndighetemas verksamhet. När an-
ställda vid myndigheter företräder Sverige inom skerEU det som re-

for regeringen utom i de fallpresentant förordnats iexpert expert-
grupp och inte for självständig myndighet. Myndighetens anställdaen
skall inhämta direktiv från regeringen.

dettaI kapitel beskrivs endast arbetet med utvecklingen denav ge-
fiskeripolitiken. Genomförandet beslutad lagstiftningmensamma av

behandlas i kapitel
I beredningsprocessEU:s skall fördelat så Jord-ansvaret attvara

bruksdepartementet generellt för förhandlingar i rådets arbets-svarar
och Fiskeriverket för arbetet inom kommissionen, vilketgrupper svarar

med frågorstämmer överens politisk karaktär i allmänhetatt be-av
handlas inom rådet medan kommissionen implementerat, verkställer
och övervakar.

En del kommissionens arbete med implementera beslut fattadeattav
inom rådet kan dock utvecklas till politiskt känsliga frågeställningar.
Ett exempel detta kommissionens arbeteär med fatta beslutatt om
medlemsländemas fleråriga utvecklingsprogram för fiskeflottan
MGP. Härav följer departementet deltar i kommissionensatt även
arbete så motiverat.när är

Regeringskansliets arbete i beredningsfasen

Det övergripande samordningsansvaret för EU-ärenden innehas Ut-av
rikesdepartementet.

Ett särskilt EU-sekretariat inrättades inom Utrikesdepartementet
1995. delEn i samordningsarbetet för instruktionernaär tillansvaret
Coreper. EU-sekretariatet för ärenden frånäven attansvarar represen-
tationen i Bryssel fördelas till berörda departement och säkerställer att
ärendena bereds och På motsvarandeavgörs. sekretariatetsätt ansvarar
for representationen får direktiv for fortsattatt handläggning, vadt.ex.

bevakning språkreservationer. Det också EU-sekretariatetsäravser av
uppgift ha det övergripande för kontakternaatt med kanslietansvaret
för riksdagens EU-nämnd.

För kunna tillvara Sverigesatt möjligheter till inflytandeta i för oss
viktiga sakfrågor det avgörande betydelseär kunna snabb iattav vara
beredningen ärenden. Det viktigt få fram ståndpunkterär så tidigtattav
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möjligt i olika sakfrågor och svenska initiativ väl samordna-att ärsom
de och genomarbetade. finnsDet således behov delsett stort attav
kunna samordna arbetet inom regeringskansliet, dels ha förutrymme
samråd med andra länders regeringar för skapa allianser. Ytterligareatt
krav ställs på beredningsprocessen antalet ärenden inomattgenom
många områden har ökat markant sedan EU-anslutningen.

förFonnema den organisation och de rutiner för administration som
tillämpas inom regeringskansliet i EU-arbetet finns samlade i speci-en
ell cirkulärserie EU-sekr/cirk, utgiven UD:s EU-sekretariat. Den 18av
januari 1995 kom det första cirkuläret och därefter har ytterligareut sex
cirkulär utgivits.

förAnsvaret beredningen olika sakfrågor ligger således hos deav
olika sakdepartementen. EU-frågoma skall där samordnas sär-av en
skild funktion. Respektive departement skall vidare ha det antal bered-
ningsgrupper behövs för beredning EU-frågoma med andrasom av
departement. Dessa beredningsgrupper skall de-sammansattavara av
partementsföreträdare och i vissa fall företrädare för centrala förvalt-
ningsmyndigheter.

Varje departement har också för det på området organi-ansvaret att
samråd med berörda intresseorganisationer. Detta kan skötasseras ge-

remissförfarande eller i särskild EU-referensgrupp. Någon formellnom
referensgrupp finns inte fisketspå område kontakter vid behovutan tas
och ordnas då frågor särskild betydelsemöten aktuella för för-ärav
handling.

resultatEtt för beredning sakfrågor ligger påatt ansvaretav av re-
spektive departement varje departement för arbetetär medatt ansvarar
instruktioner till ministerrådets arbetsgrupper. Instruktionema skall
normalt utgå från ståndpunkts-pm utarbetas till varje förslagen som
från kommissionen. Om instruktionen skall ha skriftlig eller annan
form från fall till fall.avgörs

särskilda jordbrukskommitténDen SJK ofta direkt tillrapporterar
ministerrådet, beredning i Coreper, vilket också gäller den s.k.utan
1l3-kommittén handelsfrågor. dessa kommittéerFör gäller därför att
instruktion till alltid skall beredasmötena med EU-gemensamt
sekretariatet inom Utrikesdepartementet.

Från varje skall skriftlig lämnas dygnmöte ef-rapport senast etten
det avslutats. viktigtDetta för den fortsattamötet behandling-ter att är

frågan såväl internt i Sverige inom EU-organen.en av som

UI-kanslietE

Jordbruksdepartementets EUI-kansli har samordna EU-anknutnaatt
frågor inom departmentets verksamhetsområde. Frågorna hanteras både
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jordbrukspoli-jordbrukskommittén denSärskildainom gemensamma
vissafiskeripolitikendentiken och Coreper I samt ve-gemensamma

frågor. interna EU-livsmedelsrelaterade Denfytosanitära ochterinära,
Särskildaanpassad efterJordbruksdepartementetberedningen inom är

harvarit knappadagordning. Närjordbrukskommitténs resurserna
oktober 1997tillbaka.fått stå lområdefisketssamordningen på an-

frågor.fisketssamordningsärskilt fördockställdes aven person

Representationen

myndighetformelltBrysselirepresentationständiga ärSveriges en
dockfackdepartementenolikaUtrikesdepartementet. Deunder ansvarar

fiskeri-representationen tjänstgörsakfrågor. Påför sina person somen
frågor.för fisketsviss tidlantbruksrådetattaché och ävenavsätter

informationöverlämnarepresentationenuppgift för ärviktig attEn
rådetsinomkommerfrågorangåendeSverigetill och från ar-uppsom
minister-ochCorepergruppen,ochinternabetsgrupper externa

verksamhetundersökandedeltillinnebärUppgiftenrådsmöten. stor
såväl inominblandademedkontakterantal parteroch innebär ett stort

representationer.ländersövrigamedEU:s somorgan
fiskeenheten påchefen förtillformelltFiskeriattachén rapporterar

hand-berördadirekt tillinformerarJordbruksdepartementet ävenmen
viktigtFiskeriverket. Det ärsåväl departementläggare på senaresom

ståndpunkterförberedastadium kunnatidigtför möjligheterna att ett
till de olika mötena.

Sverigeiutformasståndpunkts-pm representa-Parallellt med taratt
förrepresentationermedlemsländers attmed andrakontaktertionen

med kom-behovoch vidsynpunkter ävenförmedla derasochinhämta
rådssekretariatet.ochmissionen

alltidministerrådet ingårellerarbetsgrupperrådetsinomVid möte
kon-rollförhandlingsdelegationen. Dennes är att taifiskeriattachén

på-underrådssekretariatetochkommissionenländer,andratakter med
kanRepresentationenprotokoll. ävenföraförhandlinggående attsamt

deltarinom Coreperrådsarbetsgrupper. Ii mötendepartementetersätta
för talan.ministeroch dessrepresentationenendast

iskeenhetenF

enhets-ochassistentinklusivearbetar åttafiskeenhetenInom personer,
EU-arbetet. Härutöverinvolverade imindreellerchef. Samtliga är mer

frågorjuridiskaförrättssekretariatfinns inom departementets resurser
EUI-kansliet och Re-såvälmedsamarbeteområde.på fiskets Ett nära
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presentationen i Bryssel med Fiskeriverket nödvändighet förärsom en
fullgöra uppgifterna i beredningsprocessen.att

Arbetsfördelning beredningsfaseni

Kommissionen vanligen förslag till lagstiftning i s.k.presenterar ett ett
KOM-dokument skickas till rådet och Europaparlamentet. formellEnsom
presentation förslaget kommissionen normalt vid rådsarbets-gör ettav

vidareDen behandlingen sker i rådsarbetsgrupp och Corepergruppsmöte.
och därefter i ministerrådet för beslut.

Både Fiskeriverket och Jordbruksdepartementet får dokumenten
från såväl kommissionen rådet. Medlemsstaterna kan dock få in-som
formation förslag under utarbetande långt tidigare, antingenärattom

delta i någon kommissionens förberedandeatt expertgruppergenom av
eller på informella via de kontakter från Re-vägar, t.ex. tasmera som
presentationen i Bryssel. Ofta föregås också förslagen irapportav en

från kommissionen. viktigt detDet så tidigt möjligtämnet är att som
finns samordnad svensk ståndpunkt. väl kommissionens slutligaNären
förslag kan det svårt få gehör för omfattandepresenteras attvara mer
förändringar.

från första utkast från kommissionenProcessen till beslut om en
färdig förordning ofta lång tid, ibland flera år. Häremellan kan dettar
dock krävas snabba ställningstaganden i vissa delar ärende.ettav

Jordbruksdepartementet skall remittera KOM-dokument till berörda
myndigheter och intresseorganisationer. Utifrån inkommet underlag
skall fakta-pm skrivas till jordbruksdepartementets EUI-kansli. Här-en
efter bereds den svenska ståndpunkten internt inom departementet

fiskeenheten,mellan såväl EUI-kansliet och representationen och en
ståndpunkts-pm upprättas.

Inför det förslaget till beredning i rådets arbets-någonatt tas upp av
skall instruktion utfärdas för mötesdeltagama. Kallelsegrupper en

sänds från rådssekretariatet bådetill Fiskeriverket och Jordbruksdepar-
kommer ofta med mycket kort varsel, vanligen först tvåtementet men

till dagar före Information mötesdatum och dagordnings-möte.tre om
punkter brukar emellertid vid föregående vilket det möj-möte, görges
ligt påbörja förberedelserna innan kallelse skickasatt ut.

Instruktionen bör bestå kommenterad dagordning. Förstaav en
gången fråga till behandling skall delståndpunkts-pm utgöratasen upp

instruktionen. Instruktionen sammanställs och bereds enligt riktlinjerav
från UD:s EU-sekretariat. Fiskeenheten för instruktionerattsvarar
skrivs och efter beredning med andra departement skickas de till mö-
tesdeltagama direkt ifrån fiskeenheten i de fall instruktionen avser en
arbetsgrupp. Beredning med den politiska ledningen sker endast detom
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frå-vilka deFiskeenhetenavgörande karaktär.fråga avgörär avaven
med denbör beredasarbetsgruppinomskall tas somenuppgor som

dockdeltarEUI-kanslietfiskeenhetenSåvälpolitiska ledningen. som
normalt i beredningen.

skallJordbruksdepartementethandi första representeraDet är som
Fiskeenhetensrådets arbetsgrupper.inomvid förhandlingarSverige

delegationsordförande.normaltskallchefsförhandlaresärskilde vara
skallhärutöverdelegationenhurbestämmerJordbruksdepartementet

fonneras.
dels medkontaktdelegationensvenskainför denplatsPå mötet tar

kommissio-meddelsståndpunkter,efterhöra derasländer förandra att
fråga.i visssärskilda problemSverigesdiskuteraför att t.ex.nen

snabb åter-krävsmötesresultatenSverigeuppföljningen iFör enav
gäller där-Skyldighet återrapporteramötesutfallen.rapportering attav

arbetsgrupper.i rådetseftertimmarför inom 24 möten
sig tillförhållerståndpunktensvenskavisa hur denskallRapporten

ändring-ochordförandeskapetsochkommissionensländers,övriga om
bedömningareller kanframlagtskompromissförslag väntas,eller avar

Sverigesochståndpunkterländersolikaförändringareventuella avav
redogöraviktigtståndpunkt.för sin Detfå gehörmöjligheter är attatt

vidaresärskilt frågansslutsatser,kommissionensordförandens ochför
skickasformell kallelse närinnanredan ut vethantering så att enman

medberedningVidnivå gång.vissinomskall hanteras nästafrågan
skall EUI-ministerrådsmöteellerinför Coreperledningenpolitiska

beredning.förfråganoch anmälasamordnakansliet
vidministernmedlemsstaten representa-CoreperI representeras av

utarbetaförfiskeenhet attJordbruksdepartementetstionen. ansvarar
instruktiontillFörslagcirkulär.enligt UD:stillinstruktion Coreper

fråganberederEUI-kansli,Jordbruksdepartementetstilllämnas som
representatio-befordran tillför vidaretillinstruktionen UDsänderoch

nen.
förñskeenhetenskallministerrådet ut-tillfrågan lyftsNär ansvara

kommenterad dag-anförandenministerråds-pm,formning s.k. samtav
Även EUI-kanslietdockdethärEU-nämnd.till Riksdagens ärordning

andra departement.ärendet medskall koordinerasom

beredningsfaseniFiskeriverkets arbete

Jordbruksde-hand biståförstaberedningsfasen iFiskeriverket skall i
skall lämnaVerketexpertmyndighet.egenskapi sin un-partementet av

syfte liggainstruktioner. Iochståndpunkts-pm atttill fakta-pm,derlag
redan innanförberedasmöjligtmaterial så långtsådantframme börväl

FaktaunderlagetJordbruksdepartementet.frånremiss lämnasformellen
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för Jordbruksdeparte-tillräckligt med informationinnehållabör att
ståndpunkts-pm.utformaskall kunnamentet en

hand Sveri-i förstaberedning berörda intressenter,hör i sinVerket
resursrelate-deleneftersom det tillRiksförbundFiskares ärstörstages

Övriga konsulteras,intressenterbehandlas i rådet.frågorrade somsom
Fiskbran-Riksförbund ochVattenbrukamassällan, ärän t.ex.om mer

Riksförbund.schens
möjligtbörmedlemsländermed andraEventuella diskussioner om

kommissio-medinformation från kontaktermedtillsammansredovisas
förekommit i ärendet.fall sådanaeller rådet i denen

instruktionsskrivningmedarbeteJordbruksdepartementetsInför
dagordning.kommenteradunderlag i formFiskeriverketskall av enge

bör beakta:Underlaget

möjliga allianser etcgrad enighet,förhandlingsläget av
behandlinghittillsvarandefrågans

beslut förväntashantering vid t.ex.förväntad mötet om
ställ-ordförandeskapetskommissionens ochmedlemsländers,andra

ningstaganden.

skall underla-ovanståendebehandlatdokumentationden mån tidigareI
instruktio-tidigarematerial,till sådanthänvisningarinnehålla t.ex.get

mötesprotokoll.ellerner
departe-på uppdragmed ellertillsammansFiskeriverket deltar av

angi-särskiltrådsarbetsgrupper. Enoch internai rådets externamentet
ställföreträdande delega-f.n.Fiskeriverketfrån ärrepresentantven

meddepartementetkompletteraverkets rollövrigttionsledare. I är att
departe-medtillsammansuppträderFiskeriverketsakkunskap. även

kommissionensbehandlas inompolitisk karaktärfrågornärmentet av
ordinarie de-Fiskeriverketdessaförvaltningskommittéer. I ärgrupper

legationsledare.
kon-regelbundnaförhandlingsresultat krävsbrauppnåFör ettatt

där speci-tjänstemänkommissionensFiskeriverkets ochmellantakter
kan framföras.enklareåsiktersvenska påfika sättett

hantering.vidarefrågansavgörande föroftarapporteringSnabb är
fram-kompromissförslag harellerändringargäller särskiltDetta om

särskild expertiserbjuds kallavarselmed kortländernalagts eller om
till mötet.

Fiskeriverket bi-ministerrådet skallellerinomInför Corepermöten
kompromissförslageventuellastuderabl.a. medñskeenheten,stå att

rådsarbetsgrupp.sedan inomlagts fram mötesom
i fis-flestadeltar i demiljöavdelningen, mötenochPå somresurs-

handläggarefyranärvarandefinns förrådsarbetsgrupper,kerisektoms
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arbetar med bevakning EU-frågor. dessaAv har två till delstorsom av
koordinerande och arbetsledande funktion.

Nedan redogörs för Fiskeriverkets deltagande avseende olika ären-
degrupper främst hanteras inom rådet.som

iskekvoterF

Förhandlingar fiskekvoter regelbundet återkommandeärom en upp-
gift. Varje år förhandlas ñskekvoter alla havsområden där fis-i EUom
kar, både inom och för förhand-EU:s de där kvotervatten vattenegna
las bi- eller multilateralt. Fiskeriverkets innebär dels för-engagemang
beredelser dialog med Jordbruksdepartementet,SFR och delsgenom
förslag till ståndpunkts-pm, liksom deltagande i förhandlingarna till-

med eller på uppdrag departementet.sammans av

Allmän bevakning rådsarbetsgruppernafrågor ochi internaexternaav

Arbetet innebär rad frågor ochFiskeriverket följer utvecklingen iatt en
sådana till Jordbruksdepartementet, så infor-även rapporterar attom

mation och signaler kan inarbetas så tidigt möjligt i svenska stånd-som
punkter.

öraljupat särskild betydelseperiodvis deltagande frågorF i av

viktigare dessa för närvarande införandet förvaltnings-De är ettav av
Östersjön, Nordsjökonfe-för fördelning Atlantoskandisk sill,system av

regionala fiskeri-Aktionsplanen för lax, tredjelandsavtal,EG:srensen,
exempel och ikommissioner och konventioner. samtliga dessaFN:s I

sakfrågor och belyserandra liknande följer Fiskeriverket utvecklingen i
aspekter betydelse för Sverige lämnar förslag till Jordbruksde-samtav

ståndpunkter.partementet om
Även övriga förberedelser inför ochavdelningar engagerade iär

deltagande i rådets arbetsgrupper i mindre utsträckning. Härutövermen
medverkar Fiskeriverkets laboratorier i beredningsfasen.
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administrationochTillämpning6 av

ñskeripolitikenden gemensamma

arbete.och Här-organisationkommissionensredovisaskapiteldettaI
gemensammafiskeripolitikendenhurbeskrivningefter följer aven

Sverige.administreras iochtillämpas
iförändringarorganisatoriskavissaföranlettEU-medlemskapet har

dengenomförandetunderlättaochi syfteSverige att ge-avanpassa
huvudansva-genomförandetden förñskeripolitiken. Inommensamma

avdel-organiserats såhar arbetetFiskeriverket, attmyndigheten,riga
speglamöjligt skallså långtansvarsområdenrespektiveningamas or-

för fiske.generaldirektoratkommissionensinomganisationen

tillämpninglöpandeKommissionens6.1

administrationoch

beslutadrådetverkställa inomdelegerarRådet rätten att gemen-
be-ocksåingårarbetedettakommissionen. I atttillskapslagstiftning

kommissionsförord-formlagstiftning ikompletterandevisssluta avom
kommissionensförbehandlas inom-beslut, Frågornaellerningar ramen

representerade.finnsmedlemsstaternavilkaförvaltningskommittéer, i

DG XIViskeridirektoratet,F6.1.1

avdelningar:i fyrauppdelatDG XIV,Fiskeridirektoratet, är

ochfrågorhorisontellagenerellaadministrerarAvdelning A som0
ochhandelsfrågormarknadsordningen,denfrågor gemensammaom

andramedkontakterbl.a.förenheterfinnsfrågor Därutöversanitära
och deñskefrågorförkommitténRådgivandeinstitutioner inom EU,

kom-branschorganisationer,t.ex.organisationernaicke-offentliga
fiskeriekonomi.ochstatistikmunikation samt
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Avdelning administrerarB frågor internationella organisationer0 om
och ñskeavtal med tredje land.
Avdelning administrerarC frågor bevarande och miljö, kontroll0 om
och inspektioner forskning och vetenskapliga analyser.samt
Avdelning D administrerar frågor struktur och fiskeberoende0 om
regioner bl.a. koordination med andra strukturfonder, kopplingar
mellan strukturpolitiken och resurspolitiken generella frågorsamt
inom strukturområdet

finnsHärutöver två stabsfunktioner, för juridiska frågor och fören en
budget- och personalfrågor.

biträdaFör kommissionen i dess arbete har härutöver inrättatsatt ett
antal kommittéer. Kommittéema har till uppgift yttranden ochatt avge
fungerar rutin med obligatoriska rådfrågningsförfaranden,genom en
förvaltningskommitté, eller frivilliga rådfrågningsförfaranden, rådgi-
vande kommitté. de rådgivandeI kommittéema deltagarna antingenär
yrkesverksamma eller forskare/specialister. förvaltningskommittéemaI

medlemmarna sina respektive länder.representerar
fisketsInom område har inrättats följande kommittéer:

Ständiga förvaltningskommittén för fiskerinäringens struktur
Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter
Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk
Rådgivande kommittén för fiskefrågor
Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinä-
ringen samt
Kommittén för FAIR-programmet forskningsfrågor.0

Inom för dessa kommittéer har i sin bildats olika ellertur expert-ramen
arbetsgrupper. arbetet inom dylikaI medlemmar-representerargrupper

inte sina enskilda medlemsländer kommissionen iutan utsesna av
egenskap sakkunniga. Bl.a. finns för:av grupper

samråd och förhandlingar med tredje land
tullfrågor
resursförvaltning
flskforskning
kontroll
marknad
fiskets ekonomi samt
strukturåtgärder
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liskefrågorRådgivande kommittén för

kontakter med näringen försöker ka-Kommissionen vill ha goda men
rådgivandesamarbetet till organiserade former. dennalisera Genom

kommittén for ñskefrågor har näringen sin formella kontakt med kom-
missionen.

ñskefrågor består förRådgivande kommittén för representanterav
finansie-vattenbruket, beredningsindustrin, konsumenterna,fisket,

Samtliga ledamöter tillhör nå-ringsinstitut transportindustrin. 45samt
Respektiveför respektive delsektorparaplyorganisationemagon av

kommissionensina ledamöter varefterparaplyorganisation nominerar
harEnligt nuvarande regelverkformellt beslut utnämningar.fattar om

mandat:organisationerna följande antal

2Fiskeriproducenter
fiskerisammanslutningarKooperativa -

Fiskeriindustrin
Handel med ñskeriprodukter
Kooperativa kreditinstitut

marina aktiviteterAffärsbanker finansierarsom
inom fiskerinäringenArbetstagare

Konsumenter

frågor harkommittén allaKommissionen kan rådfråga somom
Även frå-fiskeripolitikens regelverk.samband med den gemensamma

kommissionenkaraktär och förslagsocioekonomisk senaresomgor av
ställas till kommittén.lägga fram för rådet kanavser

sammanträder i plenum.för fiskefrågorRådgivande kommittén
sina arbetsgrupper:dock främst verksamKommittén är genom sex

organisation,marknadenspriser och
och ñskresurser,inre yttre

fiskeflottans struktur,
saluförande,för beredning ochstruktur

för vattenbruket,strukturer samt
strukturer.sociala

arbetsgruppemainomyttranden olika intressegrupperDe avgersom
protokoll. Iblandformtill kommissionen i görsrapporteras meraav

tillöverlämnarordförandenyttranden i plenarsession,formella som
kommissionen.
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6.1.2 Fiskeridirektoratets samarbete med andra
direktorat

Generaldirektorat Fiske, arbetarXIV andra direktorat medgentemot
vilka det finns beröringspunkter. det följandeI beskrivsgemensamma
DG XIV:s viktigaste samarbetsrelationer.

Diagram 6:1 Fiskedirektoratets huvudsakliga samarbetspartners

DG förbindelserI yttre-

DG sysselsättning -jordbrukV DG VI-

DG utveckling biståndspolitikVIII miljöDG XI0- -

DG XI V- FISKE

DG forskning regionalpolitikXII DG XVI- -

kontrollDG XX uppföljning tullar indirekta skatterDG XXIo o- -

Sanitära frågorDG XXIV -

frågorAvdelning A, Generella horisontella och marknad

Enhet för de kontakterna, utanför kommissionen,A1 externaansvarar
d.v.s. med parlamentet, Regionkommittén, Ekonomiska och Sociala
kommittén med yrkesorganisationema Rådgivande kommit-etc. samt

för fiskefrågor.tén har enhetenHärutöver vid rådetsrepresentanten
alla interna och minister-Corepermöten externa samtgruppen,
rådsmöten.

Enhet för denA4 marknadsorganisationen,ansvarar gemensamma
handelspolitik och sanitära frågor. denna har enheten kon-I egenskap
takter med antal andra direktorat,ett t.ex.:

DG beträffande internationella handelsavtal WTO, EEA, GSP0
m.m.
DG VI, det gäller de finansiella aspekterna återtag inomnär0 av ra-

för Producentorganisationemas arbete återtagen finansieras viamen
jordbruksfonden
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Lomékonventionen,ACP-ländemadet gällerDG VIII, t.ex.när om0
handelsnonnemanormalaundantag från debistånd består av

Trade inInternationalConventionbeträffande CITESDG XI, on0
SpeciesEndangered

tullfria kvoterd.v.s. hanteringenavseende tullfrågor,DG XXI, av0
antingentullreducerad eller borttagentilloch import permanent -

syfte tillgodosehandelsavtal eller iinternationellaförinom attramen
beredningsindustrins behov råvarorav

frågorför sanitäraXXIV,DG0

statistikorganmedinformationsutbyten EU:sskerHärutöver
EUROSTAT.

hanterades tidigarefrågorveterinäraLivsmedelsrelaterade och av
BSEutbrottenkonsekvensdirektjordbrukDG VI avavmen som en

inrättande1997beslutades under vårenkosjukan ettGalna avom
frågor, DG XXIV. Detför sanitäradirektorat medsärskilt ansvar

konsu-de sanitära,fokuseringenstärkasyftetgrundläggande är att
producen-frånfrågorfrikoppla dessamentrelaterade frågorna samt att

arbetsområde.starkt inom DG Vlzstintresset ärsom
konsument-frågorsanitäraallaskall hanteraXXIVDG som avser

och91/49291/493;för arbetetgrundendirektiv ärskyddet utgörsom
landtredjeanläggningar ide ärinklusive inspektioner91/67 somav

livsmedelsprodukterförsäljningforskall godkännasgodkända eller av
lo-Direktoratetländer.i dessaadministration ärrelevanttill EU, samt

placeradinspektoratfunktionensjälvaBryssel ärkaliserat till men
sysselsätteroch1997inrättades underIrland. Inspektoratet sommaren

ochbåde XIVkonsultera DGIskallDG XXIV40-50 av-personer.ca
fiskefrågor.seende

huvudansva-ocksåomorganisationenefter denEnhet A4 har senaste
medkontakteravdelningenHärigenom harvattenbrukssektorn.förret

andra direktorat:antalett stort

odlad laxnorskärendenhandelsfrågor,DG I t.ex. om0
ifodertillsatserfarmaceutiska frågor t.ex.DG III rester av0

fisken
arbetsvillkorVDG

ñsksjukdomarveterinära frågor t.ex.DG VI
biståndetvanlig del ivattenbruksprojektVIIIDG är en

anläggningarhabitatdirektivet lokaliseringengällerDG XI av
ställevisstviss påodlalämpligheten i artattsamt

habitats Land natural3" wildlifeconservation ofthe EuropeanConvention on
10.2.82;38/18,
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DG XII vattenbruksforskning inom FAIR-programmet0
DG driverXVI projekt utveckling kustområden Coastal0 om av

development vilka bl.a. omfattar vattenbrukzone
DG inomXXII för Leonardo bedrivsprogrammet0 ramen

utbytesverksamhet mellan universitet och odlingar vad
personal vattenbruksutbildningsamtavser

DG XXIV vetenskapliga råd vad alla livsmedelsfrågoravser

Avdelning B, Internationella organisationer fiskeavtaloch med
tredje land

Avdelningen har kontakter med DG bl.a. har övervakaatt attsom
övriga direktorat följer internationella handelsavtal. DG har befogen-I
het avbryta förhandling leds för lösaDG XIVatt att eventu-en som av
ella meningsskiljaktigheter mellan ochDG I DG XIV.

Genom biståndsverksamhet i många fall berör fiskerinäringen haratt
avdelningen kontakter med DG Bl.a. organiserarVIII. DG VIII möten
med s.k. "Fisheries Development Advisers i Europa till vilka DG XIV
inbjuds.

Under diskuteras1997 samverkan mellan biståndspolitiken och den
fiskeripolitiken vad gäller tredje landsavtal. Bl.a. ordna-gemensamma

des i februari i Finland i denna fråga. Bland förslagen förmöteett att
öka samverkan har funnits formaliserade "samråd" mellan DG ochXIV
DG VIII.

Avdelning C, Bevarande och kontroll

För avdelning C DG miljö, viktigt direktorat,XI, med vilkaär ett man
samarbetar kring flera konventioner, OSPARC Oslo-t.ex.
Pariskonventionen och HELCOM Helsingforskonventionen och re-
gionala konventioner till skydd havsföroreningar. DG huvud-XI ärmot
ansvarigt för frågorna så fort det den ñskeripoli-rörmen gemensamma
tiken blir DG XIV involverade. samarbetsområde Nordsjö-Ett ärannat
konferensen där både fiske- och miljöfrågor behandlas.

Enheten för forskning har omfattande kontakter med DG forsk-XII,
ning. kanHärutöver vad fångstkvoterDG I och DG VIII,nämnas avser
utveckling och bistånd. Kontakterna med DG öka medVIII väntas an-
ledning arbetet inom ICCAT the International Commission for theav
Conservation of Atlantic Tunas.
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regionerfiskeberoendeochStrukturD,Avdelning

di-fondansvarigaandramed dealltframförsamarbetarAvdelningen
kontroll ochoch DGXXbudgetmed DG XIXrektoraten upp-samt

påaspekternafinansielladevadföljning programmen.avser
inomgodkännaellerändra t.ex.förRutinen ett ramenatt program

skallkonsultationsprocedur. DG XIVsärskildföljerfiskemålför 5a en
soci-föransvarigadärmedochsysselsättningspolitikkonsultera DG V

jordbruksfonden,föransvarigajordbrukspolitik ochalfonden, DG VI
DGregionalfondenföransvarigaoch samtregionalpolitikXVIDG

internakommissionensochfmanskontrollenXXbudget, DGXIX
för-godkänthardirektoratenallaService. NärLegaljuristfunktion

kommissionärer-övrigadekommissionäransvarigdetdelgesslaget av
procedur.skriftligbeslutetgodkännerhärefter genomna som

finnsmöjlighetskriftligtsåledes främstskerKommunikationen men
händelsefrämst idocksammankallasMötenför interna avmöten.

godkännande.tid förmycketdå detelleroenighet ontär om
olikaför deövervakningskommittéemainomskallHärutöver möten

övervakningskom-Infördelgivning.internföregås enavprogrammen
XX. Avserdelges DG mötetmötesmaterialskallmål 5ainom enmittéer

ef-delges,och XVIDG Vskallförövervakningskommitté Pesca även
förmedñnansiärer Pesca.regionalfondenochsocial- äräventersom

uppföljningochKontroll

kommissio-inomsärställningharuppföljning,ochkontrollXX,DG en
revisionsmyndighet.ochkontroll-internegenskapi avnen

effek-ochkontrollerahuvudsakiomfattarverksamhet attXX:sDG
olikamedlemsländernastillfonderfrånutbetalningar program,tuera

med-granskasHärutöverkommissionen.inomintemrevisionsamt
frånmedelanvändningochutbetalningrutiner förlemsländemas av

förvaltning.ochredovisningbådeomfattarRevisionenfonder.EG:s
medlemsländernakontrollmedarbetartjänstemän ansva-De avsom

tyngd-har1996omorganisation årSedanländer.bestämdaför enrar
metodut-ochutvärderingkontrollfrånförskjutits något motpunkten
delvisutveckling ärresultatrevision. Dennavadbl.a.veckling, enavser
budget.XIXoch DGpå DG XXbådeinflytandetnordiskadetföljd av

budgetering,förmetoderförbättraochför upp-upprättaAnsvaret att
på DG XIX.liggereffektivitetochföljning

detsåskeendenadministrativa attolikaefterdelasAnsvaret upp
innanbehörigatrevanligenflera olikafrånkrävs personerattester

effektueras.kanpenningtransaktionerbeslut om
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Ansvarig chef på respektive sakenhet skall utfärda framställanen
utgifter bör täckasatt viss fond. Därefter sker kontrollom in-av en en

DG XX utgiften hänförs tillatt område i budgeten,om rätt detav att
finns medel kvar för ändamålet, utgiften slag ochatt är denrätt att ärav
förenlig med principer effektiva och sunda finanser. Efter dennaom
kontroll utfärdar den ansvariga chefen betalningsorder vidarebe-en som
fordras till ekonomichef vanligen finns sådan vid varje DG, skilden en
från sakenheten. Betalningsordem kontrolleras vid DG XX och först
därefter kan ekonomichefen utföra utbetalningen. förFormen budgete-
ring,35utbetalningoch kontroll har beslutats särskild förord-genom en
ning .

DG XX utför kontrolleräven i medlemsländerna administrati-attav
rutiner och organisation uppfyller ställda krav. Bl.a. krävsva att myn-

digheter hanterar utbetalningar strukturfondsmedel skall hasom av
funktioner för internkontroll. DG kontrollerasXX i sin Revi-tur av
sionsrätten årligen till parlamentet angåenderapporterar DG XX:ssom
förvaltning och intemrevision.

6.2 Tillämpning i Sverige
Enligt EG-fördraget skall rådet de beslutar lagstiftningnär överlåtaom

kommissionen genomföra beslutade regler.att Rådet kan dock i vissa
fall förbehålla sig direkt genomförarätten reglerna. kommissionensatt I
arbete med genomföra beslutad lagstiftningatt kan bl.a. ingå fattaatt
kompletterande, detaljerad, lagstiftning.mer

Medlemsländernas medverkan i genomförandefrågoma sker dels
deltagande i kommissionens förvaltningskommittéer, delsgenom ge-

direkta kontakter med tjänstemän på DG XIV.nom
Fiskeriverket ansvarigt förär verkställa de beslut inom denatt ge-

ñskeripolitiken fattas inom EU och den myndighetmensamma ärsom
Sverige i kommissionens förvaltningskommittéer.representerarsom De

frågor beslutas förvaltningskommittéemai skall, eftersom de byg-som
på beslut rådet, generellt inte ha politisk karaktär. händerger Detav

emellertid politiskt känsligaatt även frågor hanteras inom förvaltnings-
kommittéema eller fråga då den operationaliserasatt får politiskaen
följder. Mot denna bakgrund deltar departementetäven sånär anses
motiverat.

Inför inom förvaltningskommittéemamöte skriver verket yttrande
till Jordbruksdepartementet. Härefter skriver Jordbruksdepartementet
instruktioner för verkets deltagande.

35Financial regulation No 2730/94 OJ L 293, 12.11.94
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förord-till dereglernationellakompletterande ävenIbland krävs
Såkommissionen.rådet eller är t.ex.fattasbeslutellerningar avsom

säker-regeringensfartygstillstånd. Det attgäller ärvadfallet ansvar
finns.lagstiftningkompletterandeställa att

ochinformationkrav påkommissionenställerregeringenLiksom
Kommissionenverksamhet.medlemsländemaskontrollunderlag för av

efterunder ochföre,åtgärderbeslutadeutvärderarochföljer ge-upp
kommis-antingenutvärderingochUppföljning görsnomförandet. av

lämnalandettilluppmaning attellerinspektörersionens genomegna
kompletterandenationellbeslutadöversändaelleruppgifterbegärda

lagstiftning.
ärende-EU-relateradeexempelviktigarenågraredovisasNedan

andravilkaförFiskeriverket samtoch frågor ansvararsomgrupper
administra-förFiskeriverketmedsamarbeteimyndigheter svararsom

behand-direktivutredningensbakgrundfrågor. Motdessationen avav
kontrollfrågor.ochstruktur-synnerhetilas

Resurspolitiken6.2.1

internarådetsinomöverläggningarefterfrämstbeslutasResurspolitiken
utform-sintilldetaljeradeoftastReglerna ärarbetsgrupper.och externa

kommissio-genomförandetdelmindreendastlämnarochning aven
ochimplementeringvissdockkräverförhandlingarnaResultatet avnen.

nivå.svenskpåkomplettering
utfärdaFiskeriverketdetåligger attkvotförhandlingarslutfördaEfter

och må-baslistorför fisket,riktlinjer upprättaoch attbestämmelser
ochlandstredjeiomfattning attfisketsuppgiftmednadslistor zonom

in-uppgiftiharFiskeriverket attävenuppdaterade.listordessahålla
beslu-allmänhetenochKustbevakningenfiskerinäringen,formera om

kontroll-följasefterlevnadenskallinnebörd. Härutöver genomupptens
verksamheten.

kom-kommissionensinomarbetetimedverkarFiskeriverket även
Scientificfrågorekonomiskaochtekniskavetenskapliga,förmitté

STECFFisheries,forCommitteeEconomicalandTechnical genom
centralt. STECFUtredningsavdelningenochHavsfiskelaboratorietbåde

modellerutformamedarbetarbl.a.kommitté attrådgivandeär somen
skallRådenfiskekvoter.fastställandevidrådgivningekonomiskför av

utarbetasrådgivningbiologiskatill denkomplement avsomutgöra ett
ICES.



184 Tillämpning och administration den fiskeripolitiken SOU 1998:24av gemensamma

6.2.2 Marknadspolitiken

handelspolitiskaDe frågorna beslutas inom rådet. Frågor kring marknads-
producentorganisationer och överskottshantering hanterasnormer, däremot

till delen inomstörsta kommissionen. Det främsta undantaget de årligaär
förhandlingarna orienteringspriser, vilka beslutas inom rådet.om om

Allmän bevakning marknadsfrågor för fiskeri- ochav
vattenbruksprodukter

Fiskeriverket den myndighetär för marknadsregleringensom ansvarar
fisk och fiskprodukter. innefattarDetta bl.a. kontrollav fastställdaattav

marknadsstandarder efterlevs rapportering nationellsamt mark-av
nadsinformation till kommissionen.

Verket handlägger frågoräven rörande auktorisation första-av
handsmottagare. För närvarande företag130är auktoriserade.ca

Producentorganisationerna och de ekonomiska stöden

Sverige har inte utnyttjat alla marknadsstöd. I avsnitt 5.2.2 redovisas
samtliga stöd kan finansieras EU. Av dessa utnyttjar Sverigesom av
endast stöd för överskottshantering respektive fast stöd. För år 1995 och

har1996 det totalt utgått 10,5 13,5 miljoner kronor i bidrag tillresp.
Sveriges fyra producentorganisationer PO för återtagen fisk. Huvud-
delen bidragen har utgått för överskottshantering.av

Härutöver beviljades fem miljoner kronor prisregleringsmedel iav
bidrag under år 1994 för bilda de fyra producentorganisationema.att
Denna åtgärd föregick alltså inträdet i unionen.

Återtagssystemet uppgift för Fiskeriverket.är Verket till-utövaren
producentorganisationemaöver och den myndighetsyn är kansom

godkänna PO. Verket har kvalitetskontrollanteräven fysiskaen görsom
kontroller den fisk återtas från marknaden.av som

Stödet beräknas på årsbasis i efterskott. Producentorganisationerna
har emellertid möjlighet erhålla stöd i förskottatt månadsvis säker-om
het kan ställas, möjlighet organisationerna i regel utnyttjar. An-en som
sökningama sänds till Fiskeriverket, utför kontroll attsom av upp-
gifterna i ansökan korrekta. Ansökanär sänds därefter till Statens Jord-
bruksverk utbetalningsställeär för stödet och således betalarsom ut
stöd till organisationerna rekvirerar medelsamt från EU
jordbruksfondens garantisektion. Jordbruksverket förävenansvarar
de säkerheter ställs för stödet bankgaranti 105% utbetaltsom om av
bidrag. Efter fiskeårets avslutande Fiskeriverketgör genomgången av
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producentorganisationernas verksamhet och inte några betydelse-om
fulla felaktigheter upptäcks föreslår Fiskeriverket Statens Jordbruksverk

återlämna de ställda säkerhetema.att
Till skillnad från vad fallet i flera andra medlemsländer harärsom

Sverige dock valt inte lägga den nationella förvaltningen fis-att ut av
kekvoter producentorganisationema.på

Handelsfrågor med tredje land

Handelsfrågoma omfattar avtal med tredje land frihandel, beslutom om
tullkvoter eller tullnedsättningar till u-länder, beslut kvoter till följdom

utvidgningEU:s de s.k. kompensationsförhandlingama beslutsamtav
kvoter och suspensioner i fall där det råder brist förpå råvarorom ge-

menskapens beredningsindustrier.
SverigeI UD ansvarigt departement för handelsfrågor. kon-UDär

taktar Jordbruksdepartementet för synpunkter och utredningsarbete.
Fiskeriverket utredande myndighet och remissorgan. Ibland kontak-är

Fiskeriverket direkt den under ansvariga myndigheten,UDtas av
Kommerskollegium. tullfrågor det Generaltullstyrelsen ochI Kom-är
merskollegium ansvariga myndigheter. Kommerskollegiumärsom an-

för tullsuspensioner och Fiskeriverket endast remissor-ärt.ex.svarar
Tullfrågoma för Fiskeriverkets del inte alls lika omfattandeärgan. som

de frågor olika handelsavtal.rörsom

Strukturpolitiken6.2.3

strukturpolitikenInom förekommer förhandlingar och beslut övergri-om
pande lagstiftning endast inför programperiod, dels för strukturstö-en ny
den, dels för de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottan.

Rådet har överlåtit kommissionen förhandla och förvaltaatt om
specifika för de enskilda medlemsländerna, såväl vadprogram avser
stöden de fleråriga utvecklingsprogrammen. fattasBeslut inomsom
kommissionens förvaltningskommitté för ñskerinäringens struktur.

Utvecklingsprogram för den svenska fiskeflottan

Fiskeriverket utarbetar underlag inför förhandlingar med kommissionen
de fleråriga utvecklingsprogrammen följerMGP åta-samt attom upp

gandena genomförs, exempelvis flottans kapacitet ochatt styragenom
värdera andra åtgärder syftar till begränsa ñskeansträngningar-attsom

Härutöver utvärderas pågående och avslutadena. program.
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fartygstillståndYrkesfiskelicenser och

förfogande förFiskeriverket har till sittfrämsta instrumentetDet att
fartygstillstånd. särskiltutfärda Ettreglera flottans storlek är rätten att

få användamed regler förtillstånd licens krävs i enlighet EG:s att
fartyg yrkesmässigt fiske.visst i

personligmyndighet i ärendenockså beslutandeFiskeriverket är om
krävs inte enligt EG:syrkesfiskelicenseryrkesfiskelicens. Personliga

till näringsidkare,för förbehållaSverige har,regelverk att resursenmen
krävsdär detEU-anslutningen, inrättaredan förevalt ett systematt, en

fartygstillstånd.erhållaför kunnapersonlig yrkesfiskelicens att
ochyrkesfiskelicensansökningarLänsstyrelserna över-mottar om

tillförslag till beslutyttrande ochmedsänder dem tillsammans eget
direkt till Fiskeri-fartygstillstånd sändsFiskeriverket. Ansökningar om

länsstyrelsen begärs in.yttrande frånverket och inget
förRådgivandemedFiskeriverketbeslut rådgörFöre grupp yr-en
region-Riksförbund och dessFiskareskesñskefrågor, i vilken Sveriges

representerade.förbund finns

Fartygsregister

uppgifterinnehållerfartygsregisterförvaltarFiskeriverket ett omsom
fårfem ellerlängdmedsamtliga svenska fartyg meter mer somaven

uppgifterinnehåller, förutomRegistretyrkesmässigt fiske.användas i
förordningenligtuppgifter krävs EG:ssamtligaägare, om re-somom

fiskefartyg motorstyrka och bruttotonnage.däribland dessgister över

regionalpolitikenochtillämpning struktur-Genomförande och av

gemenskapsiniti-ochstöden målviktigaste 5aSverige de för fisketI är
Även för fiskeri-betydelsedock viss5b och 6 harativet målPesca.

näringen.

Partnerskap och subsidiaritet

började iregionalpolitikenstruktur- ochreformernadeEn största avav
beslutsrätten förMedlemsländemaoch med 1992 års överöversyn. tog

Tidigareinleddes år 1994.deenskilda stödärenden fr.o.m. program som
kom-mål handlagtsfiskets 5avarje enskilt beslut avsåghade avsom

januari109/94 den 1994förordning EG 19Kommissionens ettomnr av
gemenskapenfiskefartygsregister för
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missionen. Besluten inom för Ständiga kommittén för fiske-togs ramen
risektoms struktur. Bakgrunden till ändringen beslutet föraattvar en
politik lägger besluten berördså möjligt,subsidiari-nära partsom som
tetsprincipen.

detta förfarandeGenom har det s.k. partnerskapet intagit centralen
roll i hanteringen strukturstöden. olikaDe skall utarbe-av programmen

finansieras, granskas, övervakas och utvärderas inom förtas, ramen
partnerskapet. kan olikaDetta i olika länder skall alltid inklu-utse men
dera kommissionen och berörd medlemsstats behöriga myndigheter och
finansieringsorgan. deltar, utifrån respektiveHärutöver lands nationella
bestämmelser och depraxis, ekonomiska och sociala intressenter på
nationell, regional och lokal nivå medlemsstaten utser.som

tidigareSom berörts inleds medlemslandets arbete med ett program
med lämna sektorplan till kommissionen. sektorplanen beskrivsIatt en
näringen de strategier tillämpa och de åtgärdersamt avserman som
skall vidtas för vissa mål. Tillsammansuppnå med sektorplanenatt
skall lämnas begäran medfinansiering åtgärderna från kom-en om av
missionen. Kommissionen särskilt det viktigt förutomäratt att,anger
behöriga myndigheter, övriga delar partnerskapet deltar då förslagenav
utformas. Med frånutgångspunkt sektorplanen förhandlar sedan kom-
missionen och medlemsstaten fram kallatprogramdokument, ävenett
gemenskapsprogram. dagligt tal i Sverige hela dokumentet underI går
benämningen sektorplan.

Övervakningskommittéer och utvärdering

Efter omröstning inom Ständiga kommittén för fiskerinäringens struktur
fattar kommissionen Därefter skallbeslut programdokument.ettom en
s.k. övervakningskommitté för partnerskapet.inomupprättas ramen

uppgiftDess följa hur framskrider och föreslå änd-är att programmen
Övervakningskommitténringar där sådana behov finns. sammanträder

normalt två gånger år. finns särskilda bestämmelser vilkaDetper om
och utvärderingar föreläggasskall övervakningskom-rapporter som

mittén.
de och utvärderingar skall fram inomFörutom rapporter tassom

partnerskapet, skall särskild, oberoende utvärderare bedömaen pro-
effekter och effektivitet. Sådana bådeutvärderingar lämnasgrammets

efter halva programtiden och efter periodens slut. oberoendeDen utvär-
deringen för såväl kommissionen för viktigtmedlemslandetär ettsom
verktyg för granska huruvida de satsade medlen rationelltanvändsatt
och för ändamål.rätt

fiskerisektornFör i Sverige finns övervakningskommittéer,två en
för mål och5a för dessa berörda departement och svenskaPesca. Ien
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lokal näring-myndigheter central, regional och for nivå,på Pesca även
Europeiska investeringsbanken. Jordbruks-kommissionen ochsamten

i båda kommittéema.departementet har ordforandeposten
deltar i övervaknings-Vilka departement och myndigheter som en

Eftersomkommitté beror vilka fonder finansierar programmen.av som
socialfonden deltarñske- regional- ochfinansieras såvälPesca somav

och Arbetsmark-förutom Fiskeriverketcentral nivå NUTEKäven
regionalfon-fondansvariga för respektivenadsstyrelsen, i egenskap av

socialfonden.den och

Beslutsfattande och rådgivande grupper

såväl beslutsubsidiaritetsprincipen uttrycktsSverige harI attgenom
bedömdes praktisktutsträckningunderlagsarbete i så stor somsom

intressenter ochregional nivå näringensmöjligt har lagts på samt att
mål gällerrådgivande instanser.den lokala nivån För 5a attutgör rege-

Fiskeriverket och läns-beslutsrätten mellanringen beslutat delaatt upp
beslutarstyrelema. Fiskeriverket om:

fiskeansträngningenAnpassning av
fiskeflottanoch moderniseringFörnyelse av

områdenSkydd marinaav
Övriga åtgärder

beslutarLänsstyrelserna om:

vattenbrukiStöd till investeringar
Utrustning i ñskehamnar samt

produkter.och vattenbruketssaluförande fisketsBeredning och av

inomför medlemsländernatill förfogandestödområden stårdeAv som
stöd till:Sverige valt bortharfor mål har avsnitt 5.2.3.2se5aramen

samarbetsprojekt, inomföretag ochUpprättande0 av gemensamma
ñskeansträngningen ochför Anpassning avramen

Åtgärder förtidspensioneringsocioekonomisk karaktär m.m.,0 av
Övriga åtgärder.inom forramen

Övriga istället inkluderatåtgärder har SverigeVad rubriken enavser
pilotprojekt, inomStudier ochunder samlingsnamnetåtgärd ramen

för studier ochkan söka stödför alla aktörer och delsektorervilken ny-
danande projekt.
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Utgångspunkten för uppdelningen beslutsbefogenheten mellanav
länsstyrelsemaFiskeriverket och Fiskeriverket skulle kon-attvar ges

trollen allt berörde själva flottan. Fiskeriverket redanhadeöver som
tidigare besluta fartygstillstånd, d.v.s. tillstånd erfordrasrätt att om som
för få bedriva yrkesmässigt fiske med fartyg,visst och kontrolleradeatt
därigenom flottans storlek administrerade det nationella fartygsre-samt
gistret. Regeringen bedömde det också fördelaktigast Fiskeri-attsom
verket beslutade nationellt övergripande frågor såsom avsättnings-om
främjande pilotprojekt länsstyrelsernaåtgärder och studier och medan

beredning i hamnar.fick beslutsrätten för vattenbruk, utrustningsamt
Till sin hjälp har Fiskeriverket inrättat rådgivande hargrupper, som

till uppgift diskutera frågor stöd. de områden där Fiskeriver-Föratt om
finns för:ket beslutar rådgivande grupper

Fiskares Riksförbund ochyrkesfiske, där Fiskeriverket, Sveriges0
regionförbund representeradedess är

Riksförbund,för Sveriges Fiskaresforskning, med representanter0
vattenbrukets Vattenbrukar-Fiskevattenägarna, Sportfiskama, FoU,

fiskeriteknik,Riksförbund, marin FoU,SJFR, FoU,sötvattnensnas
och de laboratoriema.förädling Fiskeriverket centralt tresamt

diskuterar ärenden studier och pilotprojektGruppen om
åtgärder marknadsföring medavsättningsfrämjande representanter0

Riksförbund,Riksförbund, Vattenbrukamasför Sveriges Fiskares
inkl.FiskeriverketFiskbranschens Riksförbund, Exportrådet samt

Svensk Fisk.

för:finns rådgivandeärenden där Länsstyrelsen beslutarFör gruppen

Vattenbrukets Riksförbund, Fis-vattenbruk med förrepresentanter0
keriverket och länsstyrelserna.

efter hörandeBeträffande har Fiskeriverket beslutsrättenPesca enav
från kommissionen,rådgivande för medPesca representantergrupp

SverigesArbetsmarknadsstyrelsen, Länsstyrelser, kommuner,NUTEK,
FiskbranschensRiksförbund, Vattenbrukamas Riksförbund,Fiskares

Riksförbund Fiskeriverket.samt

37 förordningen 1994: 1716Beslutsfördelningen mellan myndigheterna regleras i
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.om
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Ansvarsfördelning mellan myndigheter

Eftersom beslutsbefogenheten för vissa åtgärdsområden förlagts till
länsstyrelserna medan Fiskeriverket s.k. fondansvarig myndighet förär
Fonden för fiskets utveckling, krävs samarbete och uttaladnäraett en
ansvarsfördelning mellan myndigheterna.

Fiskeriverket sköter alla rutinmässiga kontakter med kommissionen
äska medel från fiskefonden och delta i Ständiga kommit-t.ex. attsom

förtén fiskerinäringens struktur. Fiskeriverket upprätthåller sekretari-
atsfunktionen för övervakningskommittéema för såväl mål för5a som
Pesca. Verket utvecklar också, tillsammans med andra fondansvariga
myndigheter, administrativa rutiner för handläggning och rapportering.

Fiskeriverket hanterar vidare samtliga de skallrapporter som upp-
för fiskets stöd. olikaRapporter slag skall föreläggas:rättas av

kommissionen DG fiske halvårsvis redovisning utbetal-XIV0 om-
ningar årlig redovisning, på projektnivå, åtgärdemassamt om ge-
nomförande,

UCLAF Unité de Co-ordination de Anti-Fraud, kvartalsvisLutte0
redovisning oegentligheter,eventuellt upptäcktaav

Jordbruksdepartementet kvartalsvis redogörelse utbetalningaröver0
EU-medel kommande utbetalningar,översamtav en prognos

Övervakningskommittén halvårsvisa lägesrapporter såväl detöver0
ekonomiska fysiska genomförandet.som

skickas kontinuerligtHärutöver information direkt via datasystemen
från Fiskeriverket till iNUTEK dess egenskap koordinerandeav myn-
dighet för samtliga fondansvariga myndigheter.

faktum vissaDet beslut ligger regional nivå medför deatt att me-
del Fiskeriverket, i egenskap fondansvarig myndighet, erhåller frånav

behöver fördelasEU på respektive län. eller flera fat-En gånger årper

Kommissionens förordning EG 1796/95 den juli genomfö-25 1995nr av om
randebestämmelser för det stöd beviljas Fonden för Fiskets Utveck-som genom
ling FFU framlagda inom för de åtgärder föreskrivs i förordningramen som
EG 3699/93nr
3°Kommissionens förordning EG 1681/94 den 11 juli 1994 oriktig-nr av om
heter och återvinning belopp felaktigt har utbetalats i samband medav som
finansieringen strukturpolitiken och organisationen informations-ettav om av

på detta område.system
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beslut länsvi-respektive berört åtgärdsområde,Fiskeriverket, förtar om
fatta beslut.inom vilka länen kansa ramar

huvudsakligenfördelningen medelTill dags dato har den länsvisa av
Stödbeloppet har räk-investeringsviljan i respektive län.grundat sig

och länentill fastställda datumutifrån inkomna ansökningarframnats
medel proportion till behovet.har erhållit i

samarbetetoch allmänna råd förutfärdar föreskrifterFiskeriverket
dessa framgårlänsstyrelserna och verket. Avmellan att:

skall:Länsstyrelsen

beslutsinstans,samtliga ansökningar, oavsettmottagare avvara
ansökan tillskicka kopiabeslutande,fall länsstyrelsernai de är av0

verket för registrering,
ärendet och överläm-sig ibeslutande,i de fall Fiskeriverket är yttra0

original till verket,med ansökan idetta tillsammansna
samtliga åtgärdsom-säkerheter föroch hanterainhämta skuldebrev0

avskriv-i formde flesta stöd utgårbeslutsinstansråden oavsett av
ningslån

investeringar,genomfördainspektiongenomföra fysisk oavsettav0
viss investe-investeringavseende varjebeslutsinstans, över en

för övriga.ringsvolym stickprovsamt

skall:Fiskeriverket

ärendensamtligautvecklingenoch löpande följaregistrera genomav0
särskilt datasystem,

stödområden.samtligaEU-medel försköta utbetalningar av0

uppgift in-ilänsstyrelsernaFiskeriverkethar såväl attHärutöver som
Länsstyrelsernaansökningsblanketter.sökanden medoch biståformera

ansökningar,inkomnaoch kompletteradessutom granskaskall samt
vidarebe-utbetalningutbetalning.godkänna Begäranpreliminärt om

godkännande.slutligtFiskeriverket förhärefter tillfordras
socialfonden avseenderegional- ellermedel frånUtbetalningar av

Efter Fis-och AMS.Fiskeriverket NUTEK attPesca, gentemotagerar
fyller Fis-stödmottagaren,utbetalning frånfått begärankeriverket om

utbetalarDärefterutbetalning.krävs förkeriverket i de dokument som
den reelledirekt tilleller AMS stödetNUTEK mottagaren.
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Additionalitet

denEn struktur- och regionalpolitikens viktigasteav gemensamma
grundprinciper den s.k. Additionalitetsprincipen. innebärär Den att
finansieringen från gemenskapens fonder inte skall ersättning förutgöra
tidigare nationella insatser, tillägg till dessa. Kommissionen ochutan ett
medlemsstaten skall därför då för respektive fast-ramarna program
ställs, säkerställa medlemsstaten bibehåller sina offentliga utgifteratt
för strukturåtgärder inom området ifråga på minst nivåsamma som un-
der föregående programperiod. landetOm medlem skall belop-är en ny

jämföras med utgifterna före medlemskapet.pen
offentligaSom utgifter räknas finansieringden kommeräven som

från regional och lokal nivå. därför medlemslandetDet väljerär som
varifrån den nationella offentliga medfinansieringen stöden skallav
hämtas.

Oavsett medfinansieringen central eller regional och obe-ärav om
roende inom vilket åtgärden finansieras, gäller bidrarEUattav program
med till 30% investeringskostnaden stödmottagaren privatärupp av om

Ävenoch 50% det offentligt står för satsningen.är ettom organ som
icke-offentliga kan emellertid få 50% medfinansiering under för-organ
utsättning dea inte bedriver verksamhet under marknadsmässigaatt
villkor och b investeringen finansieras uteslutande offentliga medel.av
Analogt offentligakan bolag bedriver verksamhet under mark-som
nadsmässiga villkor begränsas till den lägre stödsatsen. finansierarEU
dock högre andel kostnaden, till för50% privata respektiveen av upp

for offentliga75% åtgärden inom mål och6- 1-ägerorgan, om rum
områdena. nationellaDen offentliga medfinansieringen måste alltid
uppgå till minst 5% åtgärdens totala kostnad. Enligt det svenskaav pro-

för fiskerinäringen mål och skall dock i normal-5a Pescagrammen
fallet utgå offentlig10% medfinansiering.

Avseende mål fiske har5a Fiskeriverket sitt anslag C2,genom
Strukturstöd till fisket för medel för1997 täcka huvuddelenattm.m., av
den nationella medfinansieringen. undantaget åtgärdenEtt är
Utrustning i fiskehamnar, for vilken det i stadgas detprogrammet att

regional medfinansierng skall användas.är som
För åren och fick1995 1996 regional finansiering delvis även an-

vändas för åtgärderna Vattenbruk och Beredning, eftersom Fiskeriver-
kets 18-månadersanslag for budgetåret 1995/96 inte tillräckligt förvar

medfinansiera medel för månader från24 fiskefonden.att
Beträffande det huvudsakligenPesca regionala medelär som an-

vänds för den nationella medfinansieringen.
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för fiskerisektom,Regionalt finns inte några särskilda medel avsatta
då projekt skall genomföras. Nedanvilket har inneburit svårigheter

stöd huvudsak nyttjats forsammanställning de olika iföljer somen av
lokal medfinansiering:regional och

utvecklingsmedelNäringsdepartementet RegionalaAnslag A1 -
medfinansi-kan nyttjas för nationelldisponeras länsstyrelserna,som av

lands-också medel tillstrukturstöd. detta anslagering Ur avsättsav
med-1996/97 dock inte kan nyttjas forbygdsstöd, sedan årsskiftetsom

fiskerinäringen inomdirekt riktadefinansiering åtgärder mot ramenav
dessa medelfiskeripolitiken. kanför den Däremot använ-gemensamma

fisketurism inom mål 5b ochanslutande områdendas till t.ex.
fiskefö-medfinansiering till desmåföretagsstöd kan nyttjas förTillfälligt

Reglernafinns angående stödfonnen.uppfyller de villkorretag somsom
tillfäl-småforetagarstöd stadgas i förordning 1994:773för tillfälligt om

hela landet tilldet kan lämnas ismåföretagarstöd. Bl.a.ligt attanges
högst miljo-och årsomsättning 7högst anställdaföretag har 50 ensom
investeringsut-lämnas med högststöd kan 15 procentsamt att avner ecu

giften.
huvud-medfinansiering imedel används nationellKommunala som

föroch inomfinansiering investeringar i hamnarsak vid ramenav
individuellt riktat stöd tillemellertidKommunallagen förbjuderPesca.
landsting och tillåterochenskilda näringsidkare från kommuner en-

främjar näringslivet.dast åtgärder allmäntsom
fiske-finansieringnyttjas huvudsakVattenavgiftsmedel i avsom

geografiskatill vissavårdsåtgärder. Vattenavgiftsmedlen knutnaär om-
användasinnebär de inte kanoch till vissa åtgärder, vilketråden att som
sammanfallerfall villkorenenbart i degenerell medfinansiering utan

den tänkta åtgärden.med

omfattningStödens ekonomiska

för deninomhittills helt eller delvisstöd utgåttDet gemen-ramensom
målregionalpolitikens 5astruktur- ochfiskeripolitiken, d.v.s.samma
kvanti-kan inom Sverige6-området ochinkl. mål inom mål Pesca,5a

Region sammanfattarrubrikenenligt nedanstående tabell därfieras
kommunala medel.landstingsmedel ochövriga regionala medel, t.ex.

17-14527
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Tabell Beviljat stöd inom mål6:1: och december5a Pesca 12t.o.m.
1997, svenska kronor.tusen

SverigeEU
Region§ta_t

Regf FiskefSocf FiV Län
Mål5a 200.467 68.854 9.642 13.244- -
Pesca 239 1.156 2.246 455 985 1.736

EU-stödets omfattning avseende stöd enligt mål i respektive med-5a
bl.a. storlek det nationellalemsland beror fiskerinäringens stö-samtav

prioriterar medlemslandet,dets betydelse före medlemskapet. För Pesca
initiativ väljeri samråd med kommissionen, mellan de olika attman

förgenomföra medlemsland erhåller samladi landet. Varje potten
det svenska stödet i relationsamtliga gemenskapsinitiativ. För sättaatt

ungefärliga finansie-till övriga länders redovisas nedan totalastöd EU:s

ring,

iomfattning enligt programdokumentenTabell EU-stödets årliga6:2:
mål ochavseende mål fiske inklusive 6-några medlemsländer 5a

miljoner svenska kro-regioner och under perioden 1995-1999Pesca
-kurs ECU/SEK 8,60:nor

PortugalStorbrit. HollandFinland DanmarkStöd Sverige
306177 7976 46 2005a

61 18 416 28Pesca 7
Källa: DG XIV.

nedaninom Sverige redovisasbild stödets spridningFör att ge en av
inklusive iför målbeviljade EU-medel fiskefonden inom 5aramen

delsBeloppen redovisasmål 6-regionen fördelat län i procent. se-per
dels totalsummaför vissa huvudsakliga stödområden,parat persom en

landsomfattande insatser-län för dessa utvalda stödområden. De mera
utsättningar fisk, har intemarknadsforingsåtgärder ochsåsom avna,

tagits med i redovisningen.
följdStödets volym kraftigt mellan länen. Variationenvarierar är en

proportion till investeringsvil-medlen hittills fördelats på länen iattav
sammanfaller detta med de regionerjan i respektive län. de flesta fallI

där redan betydande storlek.näringen är av
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förbeviljade medelñskefondenGeografisk spridningTabell 6:3: av ur
för Skånedecember Uppgifternaden 1997.stödområden 12vissa t.o.m.

län.Kristianstad respektive Malmöhusför f.d.särredovisatslän har

ÅTGÄRDEU-MEDEL
Pil.proj TotalSkrotn.NybyggnM0d.fartVattenbr Beredn.HamnarLÄN

3.065.56 5.084.80 0.00Stockholm 2.03 0.380.17
0.00 0.320.95 0.520.00 0.00Uppsala 1.30 0.00
1.33 0.070.00 0.00 0.000.00Sörmland 0.12 0.00

Östergötland 0.00 0.00 0.301.78 0.000.230.00 0.04
0.030.00 0.000.18 0.000.00 0.00Jönköping 0.00
0.160.00 0.00 0.001.160.00 0.00Kronoberg 0.00

0.00 6.850.00 18.244.960.00 1.62Kalmar 2.61
1.083.22 0.000.23 1.340.00 0.02Gotland 0.00
3.202.780.00 4.131.03 3.730.00Blekinge 11.73
2.602.92 0.005.070.35 0.00Kristianstad 0.1115.13
3.141.58 1.488.000.43 10.532.71Malmöhus 1.95
6.289.11 0.0010.3214.30 1.020.00Halland 1.10

61.3247.90 63.0119.96 69.8480.3693.11Gbg Bohus 64.15
Älvsborg 0.250.00 0.000.430.00 1.600.000.00

0.730.76 0.002.980.20 1.450.690.00Skaraborg
0.270.00 0.001.49 0.000.000.34Värmland 0.00

Örebro 0.00 0.170.001.20 0.000.000.000.00
0.00 0.030.010.090.00 0.000.16Västmanland 0.00

1.06 0.00 1.150.005.830.000.00 0.00Dalarna
1.100.000.00 0.954.590.150.00 0.75Gävleborg
1.061.84 0.310.003.240.06 0.060.00Västemorrl.

0.93 1.220.060.007.940.00 0.180.00Jämtland
25.08‘ 4.470.8521.28 0.470.140.00Västerbotten 0.00

1.121.30 0.000.523.030.00 0.561.74Norrbotten
100.00 100.00100.00100.00100.00 100.00100.00100.00otal

Mål 6

Kalix ochinlandNorrlandsomfattar6-regi0nen i SverigeMål samt
målStöd inom 6-omfattas sju län.TotaltHaparanda kommuner.

vilkalänsvisa beslutsgrupper,s.k.vanligtvis inombeslutasprogrammet
fiskeri-Stöd tillmyndigheter.inrättade,för ändamåletsjälvständiga,utgör

undantag.dock6-0mrådetmâl inom målnäringen enligt 5a utgör ett
landet gällerövrigagäller iarbetsfördelningbeslutsgång ochSamma som

riktadeutbildningsinsatsersärskildamål 6-regi0nen.inom De motäven
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fiskerinäringen finns inom mål 6-programmet åtgärd finansierat3.7,som
Socialfonden hanteras dock i de länsvisa beslutsgruppema.av
Arbetet med rapportering och utvärdering sker i samarbete mellan

sekretariatet för mål och6 NUTEK för mål fiske Fiskeriverket.5a
Lägesrapporter för regionens 5a-stöd utarbetas Fiskeriverketav men
föreläggs båda övervakningskommittéema. Utvärderingen for 5a-stöd i
mål 6-regionen ingår formellt i utvärderingen för mål infonna-6 men
tionsutbyte sker mellan utvärderarna för fiskemål respektive mål5a
Vidare Fiskeriverket ansvarigt för rekvirera medel från kommis-är att
sionen för fiskets åtgärder enligt mål inom mål 6-regionen.5a

Mål och 5b2

Fiskeriverket inte direkt involverat i arbetet med mål och 5b, efter-2är
fiskefonden inte finansierar åtgärder inom dessa Liksomsom program.

för mål 6 finns för mål och 5b särskilda beslutsgrupper, för2 varjeen
mål fem och för fem2-program st varje 5b-program Somst. etten
exempel beskrivs kortfattat hanteringen mål 5b-programmet för syd-av

Sverige.östra
särskildaDen beslutsgruppen för sydöstra Sverige har ledamöter15

med företrädare för kommunerna, landstingen, länsstyrelserna läns-och
arbetsnämndema i regionen. Ordförande landshövdingen i Jönkö-är
pings län.

Programmet omfattar insatsområden: företagsutveckling, utveck-tre
ling mänskliga och utveckling och kulturresurser.natur-av resurser av
Projektidéer kan inlämnas från kommuner, lokala intressegrupper, or-
ganisationer eller företag i samverkan. medñnansiärerSå många som
möjligt bör ingå. lämnas till 5b-sekretariat finnsAnsökan påett som
varje länsstyrelse. Bidrag kan härefter komma ifråga efter behandling

sekretariatet bedömningoch beslutsgruppen.av av
princip kan yrkesfisketI och därtill hörande näringar få stöd,även
endast projektet med 5b-områdetsstämmer överensmen om program

och det står klart projektet inte kan finansieras inom mål fis-5aattom
ke. praktiken handlarI det turistfiske. Målet kanmest t.ex. attom vara
öka besöksantalet förlängaoch turistsäsongen vilket söker uppnåman

produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring.genom
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Kontroll6.2.4

Organisation

såvälunder kapitelredovisats 5Fiskerikontrollen omfattar resur-som
Huvudmyndighet förstrukturpolitiken.ochmarknads-spolitiken som

Polisen,Kustbevakningen, Länssty-ñskerikontrollen Fiskeriverket.är
kontrollupp-för sådanaLivsmedelsverketTullverket ochrelsen, svarar

ansvarsområde. Fiskeri-myndighetsrespektivegifter faller inomsom
tillämp-den årligaför sammanställningverket rapporten omavsvarar

kontrollförordningen.ningen av
tillfartygsaktiviteteri delskontrollen kanindelningEn görasav

distributions-fångst-,fysisk kontroll idokumentkontroll ochsjöss, dels
omfattar:försäljningsledet.och Den senare

livsmedelshygienkvalitetstillsyn,landningskontroll,hamnkontroll
transportdokumenttullkontroll

landnings-avräkningsnotor,dokumentkontroll loggbok,administrativ0
omlastningsdeklarationoch samt

ochkapacitetfiskeflottansfartygsdatabasenuppgifter ikontroll om0 av
verksamhet.

land-loggbok,invägd fångst,hamnLandningskontrollen i avser
avräkningsnotaningsdeklaration, redskap och

Fiskeriverket

Sverige i så-tilldelaskvotemade årligaövervakar bl.a.Verket att som
skeröverskrids.inte Dettatredjelandszoneriväl farvattenEU:s som
000fiskeloggböcker ca 75radiorapporter,hjälp uppgifter frånmed av

för löpandeVerketår.100 000och avräkningsnotor caår perper
ochstñskefartygstillstånd ca 2 400ñskefartyg,register över person-

förmyndighetansvarigFiskeriverketliga licenser ca 3 200. är även
fisk.kvalitetskontrollen landadav

kontrollför-enligtföljande åtgärderockså förFiskeriverket svarar
ordningen:

ñskeverksamheten,reglering och stopp av0
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inspektion och kontroll vissa åtgärder för förbättra ochatt0 av anpas-
strukturerna inom fiskerisektom, inbegripet vattenbruket,sa

inspektion och kontroll vissa åtgärder rörande den0 av gemensamma
organisationen marknaden för fiskeriprodukter,av
åtgärder i händelse gällande bestämmelser inte följsatt0 av
tillsammans med de rättsvårdande myndigheterna.

Från och med den december1 har Fiskeriverket1996 särskild kon-en
trollfunktion. Avdelningen för fiskerikontroll består centralt 13av ca
årsarbetskrafter, arbetar med loggboksregistrering.6,5 Regio-varav ca
nalt finns ytterligare sju tillhör avdelningen fempersoner som varav
inom den regionala kvalitetskontrollen och två kontrollanter vid indust-

Ängholmen.rilandningshamnen på
Marknads- och strukturavdelningen för kontroll marknads-svarar av

regleringen prisregleringen och för teknisk övervakning strukturåt-av
gärder.

Vad resurspolitiken avdelningen för kontroll allmänt föravser svarar
informationen fisket och fångsterna. Nyttjare sådan informationom av

dels Fiskeriverkets Miljö- och Resursavdelning, för styrning fis-är av
ket, dels dess Utredningsavdelning beträffande underlag till arbetet med
beståndsuppskattningar och resursöversikter m.m.

Inom marknadspolitikens område Kontrollavdelningen försvarar
kontroll vid landning färskhets- och kvalitetsnormer. kontrollenFörav
på Gotland har Fiskeriverket Kustbevakningen i sambandengagerat att
med sina ordinarie arbetsuppgifter för kontroll handels-även svara av
standarder. På uppdrag Fiskeriverket utförs kontroll vid landgränsenav

de kommunalaNorge inspektörer för Livsmedelsverketsmot av som
räkning utför hygienkontroll landgränsen.transporterav som passerar

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 1997 beslutat om
följande Verksamhetsmål betydelse för fiskerikontrollen:av

Fiskeriverket skall tillsammans med Kustbevakningen förbättra0
kontrollen fisketspå område, särskilt landningskontrollen.
Åtgärder förhindrar överskridande kvoter skall särskilt prio-0 som av
riteras.

Kustbevakningen

Kustbevakningen inom sitt verksamhetsområde för fiskerikon-svarar
trollen till sjöss och vid landning fisk i enlighet med kap.5 för-av
ordningen 1994:1716 fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.om
Kustbevakningen sina sambandsplatser i ochGrytsvarar genom
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fartygsaktivitetsrapportering skerdenKungshamn för samla inatt som
skall fartyg innanhailingsystemet. Enligt dettaenligt det s.k. system

och pågår i viss är väg.är vartrapportera manvem manzonman
kontakt ochskall fartyget återEfter avslutat ärende rapporterata var

långa distan-Aktivitetsrapporteringvad fångat.varit och övermanman
uppgifter ingårRadio. Kustbevakningensvia Stockholm Isker ävenser

bestämmelser ñskeredskapenstillsyn efterlevnaden ut-även omavav
formning m.m.

Andra myndigheter

föreskrifter FIFS 1995:23Fiskeriverketsenligt 3l§Tullverket svarar
fisktill Sverigevid importtransportdokumentkontrollför sådan avav

förordningi rådetsartikel 13.6fiskprodukter ioch nravsessom
2847/93.

hälsoskyddsnämndermiljö- ochkommunernasLivsmedelsverket och
fiskauktionerberedningsindustrier,vidhygieniska kontrollenutför den

m.m.
centralbyrån SCBStatistiskauppdragitharFiskeriverket att

uppgifternainsamladeavräkningsnotor. Deoch registrerasamla in
fort-för detFiskeriverket.till Fonnemaelektronisköverförs via post

samarbetet diskuteras.satta
förordnadesärskiltlänsstyrelsernaPolis och de av

främstñsketillsynsverksamhet. Tillsynenför vissmännen avsersvarar
föreskriftersötvattensområdet deiochkontroll på inre vatten somav

fiskevårdsskäl.Fiskeriverkets utfärdar av
registreringföljer1994:1009sjölagenbestämmelser i attAv av

StockholmsvidSjöfartsregistret tingsrätt.vidfartyg skall skesvenska
och dist-nationalitets-tilldelninginnefattar frågorRegistreringen avom

fartygstillstånd enligtFiskelicenserfiskefartyg.riktsbeteckning för
vattenbruk4°fiske ochförgemenskapssystemförordningen ettom

Fiskeriverket.dockhandläggs av
.SjöfartsverketframgårskeppsmätningförordningenAv attom

Sverige. Genomskeppsmätningsverksamheten iförSFV ansvarar
nettodräktighetbruttodräktighet ochfastställs fartygsmätningen ett

ochlängdskrovetssvenska fartyg,i frågavolymmått störstasamt, om
sjöla-enligt kap. §vilket l 2Mätningspliktiga skepp,bredd. ärstörsta

tolvlängd minstskrov harfartyg1994:1009 störstaär avenvarsgen
minst fyrabreddoch meter.störstameter aven

° 3760/92förordning EEGRådets nr
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Metoder för kontrollen

Förvaltning kvoterav

Kvotavräkning avseende svenska kvoter sker landade mängdermot
enligt uppgifter från försäljningsledet med avräkningsnotor. Eftersom
avräkningsnotoma inte innehåller information fångstområde, ochom
kvotavräkningen sker fångstområde, måste denna information till-mot

Ävenföras från loggböckerna. svenska landningar i andra länder räknas
in då kvoten avräknas. fallI de landningar sker i länder där Sverige

inte har avtal erhålla avräkningsnotor sker kvotavräkningännu attom
loggboksuppgifter.mot

Systemet under utveckling och flera brister finns fortfarande. Ettär
problem den bristande kvaliteten lämnade uppgifter ipå avräk-är
ningsnotoma och loggböckerna. Vad gäller avräkningsnotoma är ett
oacceptabelt antal felaktigt förda vad gäller landningsdatum ochstort
signalkod eller nationskod fartyget fångsten.på landat Kvotavräk-som
ningen blir följd härav osäker. praktiserade modellen förDensom nu
kvotavräkning inte heller automatiskt hänsyn till fiskestopp i områ-tar
den litenmed kvot, vilket medför fångsten efter både kanatt stoppet
minska och öka någon fiskutan att tas.

fångstjoumalEn planeras införas för det småskaliga kustfisket
fartyg under tio från därmedmeter och med januari 1998 och1 ersätta
loggboken för dessa. Sverige detta område haft kravhar på påsträngare
loggbok vad regelverk föreskriver loggbok för fartygEG:sän ärsom

eller däröver. fångstjoumal10 Genom bättre kanmeter att en anpassas
till det småskaliga fisket vad loggbok medger, bedöms logg-EG:sän
boksuppgiftema bli högre kvalitet.av

Fiskeriverket använder för sin prognosverksamhet uppgifter från så-
väl loggböcker och avräkningsnotor från radiorapporteringensom avse-
ende svenska kvoter i tredje land. det bedöms 70% kvotNär äratt av en
nyttjad skall tilllämnas kommissionen med överrapporten en prognos
tidpunkt för kvoten i befintligabedöms uppñskad. Brister denär vara
datasystemen svarstiderna vid rapportkömingar mycket långagör äratt
ca 8-12 timmar, särskilt under slut datamängder acku-årets när stora
mulerats. Datalagring i s.k. Data Warehouse förutreds närvaran-ett
de. Svarstidema bör denna teknik införs kunna minska högst vä-om
sentligt och endast tilluppgå några få minuter.

Sedan 1978 administrerar Fiskeriverket hjälp särskildmed av en
Östersjön.databas Kvotbas tredjelandsaktiviteter på svenskt ivatten

Kustbevakningen har fortlöpande tillgång till uppgifter den särskildaur
databasen och inrapporterar tilloch aktivitetut samtpassage ur zoner
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beträffan-Fiskeriverket håller databasen uppdateraddenna dygnet runt.
avräkningavtal, fartyg, kvoter, och använder databasen förde avm.m.

svensk ekonomisktredjelandsfartyg tillgängliga fiskekvotema ide för
Östersjön. Kvotbas iFiskeriverket integrerai Under 1997 attavserzon

fiske-grad integreradFiskeriverkets Loggbas i syfte nå högreatt en av
fartygsregistretrikontroll. Loggbas omfattar fångstdatabasen, samt

strukturstödsprogrammen.för uppföljningsystemet av
utländska landnings-Kontrollavdelningen för registrering avsvarar

tillhörande avräkningsnotor.och viadeklarationer SCB ävenmottar
utländ-rapporteringenför den månatligaAvdelningen även avsvarar

kontrollförord-bestämmelserna iSverige följerska landningar i som av
ningen.

Hamnkontroll

kontroll landadomfattar främsthamnkontrollKustbevakningens attav
kvantiteterlandadebestämmelserna minimimått,fisk uppfyller attom

land-korrektauppgifterna i loggbokenmed samt attstämmer överens
ningsdeklarationer upprättas.

kustbe-övrigaintegrerad del denHamnkontrollen utförs avensom
jämförelse täcker deninternationellvakningsverksamheten. I svens-en

påpekats kom-ocksåfå landningar vilkethamnkontrollen alltförka av
landningskon-genomfördes 431inspektörer. Under 1996missionens

erhöll förkustbevakningenbudgetförstärkningardetroller. Genom som
Underhamn skett.landningskontroll iförstärktharbudgetåret 1997 en

tilluppräknatkontroller, vilketgenomfördeskvartalet 425första 1997
riktvär-medan detlandningarallaungefär 3%kalenderår motsvarar av

mål inom 10%.de EU ärsom ses som
stickprovsvis ilandning skerkvalitetskontroll vidFiskeriverkets en

in-utfördes 112Underkusterna. 1995verksamhet längsambulerande
inspektionerochSvinesund-Trelleborg 94på kuststräckanspektioner

kontrollskerTrelleborg-Haparanda. Vidkuststräckanpå gränspassage
utför-kontrollerSju sådanagränskontrollstationer Norge.vid fem mot

underdes 1996.
handels-avvikelser frånuppmärksammatskvalitetskontrollen harI

fall harnågrafelaktig sortering.i form Istandardema huvudsakligen av
i fallhar 106kvalitetskraven. Dettainte uppfylltfisk utdömts un-som

därfiskklassificeringpåminnelserlett till skriftligader 1995 avom
följs.bestämmelsernaangelägenhetenhar påtalatFiskeriverket attav

direkttill fiskarefrågor harallmän information i dessa utsäntsEn även
producentorganisationer-fisk.eller förstahandsmottagare Detvia ärav

skallFiskeriverketkvaliteten.märkaeller fiskarena skall ut ge-somna
gjord.märkningenkontrollerastickprov endast är rättomnom
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Kontroll industrilandningar kontroll artsammansättning iav av
Ängholmensfångsten sker vid fiskmjölsfabrik. Verksamheten bedrivs

fram till i form EU-fmansierat1998-07-01 projekt. För närvaran-ettav
de landas vid fabriken fisk årligen, främst sill/strömming90 000 tonca
och skarpsill. Samtliga landningar kontrolleras vad gäller artsamman-
sättning och storleksfördelning. Provtagningen sköts jourarbe-tvåav
tande kontrollanter. landning kg fiskVid varje 10tas tre prover om var-
dera. Kontrollanterna skall ligga till grund föräventar prover som
Havsfiskelaboratoriets arbete med beståndsuppskattningar.

Kontroll strukturâtgärderav

Vid Fiskeriverket sysselsatta med frågor teknisk7är ca personer om
övervakning strukturåtgärderna. Till stöd för övervakningen regist-av

i Fiskeriverkets information yrkesñskelicenser,databas,reras, om
ñskefartyg, fartygstillstånd, fiskeloggböcker, landningsdeklarationer
och avräkningsnotor uppgifter rörande de strukturâtgärdersamt som
berör fiskefartygen.

maskinstyrka, fis-Kontroll fiskefartygens data, såsom dräktighet,av
utförskeredskap och enligt den gruppering fartyg isegment somav

anslutning till de fleråriga utvecklingsprogrammen MGP, sker i sam-
tidsbegränsadeband med förnyelse fartygstillstånden. Tillstånden ärav

Fiskeriverkets fiskefartygsre-till maximalt fem år. Under år har1995
kontrollförordning-gister utvecklats i enlighet med de krav ställs isom

en.
genomförs,åtgärder för upphöra med fiskeDå t.ex.permanenta att

Fiskeriverket förskrotning eller försäljning till tredje land, ansvarar
samband med skrotningkontrollen åtgärderna de facto vidtas. Iattav

Sjöfartsin-utfärdas tjänsteman vidskall särskilt skrotningsbevis av en
spektionen, Tullverket, Kustbevakningen, Polisen eller annan personav

fartygstillståndet ochFiskeriverket Därmed dras ocksåutser.som
fartyget avregistreras.

fiskestopp sköts Fis-Planering och genomförande temporära avav
keriverket organisationer. Kustbevakningenefter samråd med fiskets
kontrollerar fiske inte sker under sådanaatt stopp.

Kontroll marknadsregleringenav

förden kontroll handelsstandarder utförs inomUtöver av som ramen
kvalitetskontrollen kontroll prisregleringen. produ-sker Näraven
centorganisationerna fastställer sina återtagspriser kontrollerar Fiske-
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med stickprov priserna ligger inom det EG godkändariverket att av
intervallet.

och säljerorganisationerna upprätthåller sina återtagspriser inteAtt
Fiskeriverket stick-produkter under dessa priser kontrollerar genom

återtagsblanketter.provskontroll på avräkningsnotor och
beslutarprodukter från marknadenDå säljare anmäler återtag av
ellerkontrollant huruvida skall inspekterasFiskeriverkets återtaget om

fraktas till syfte förhindraprodukterna omedelbart kan köparen. I attatt
färgas denna fisk.ordinarie marknadenåtertagen fisk kommer på denut

kontrol-hos producentorganisationemagranskning fakturorGenom av
fisk eller liknande.försålts djurfödaleras återtagenatt som

kontrollomfattandeFiskeriverket genomförde under 1996 aven
inte någraverksamhet. Därvid framkomproducentorganisationernas

verksamhet.i organisationemasuppgifter tyder påtagliga bristerpåsom
riskenåtgärder för minimeraforts vidtaDiskussioner har attattom

harlösningmarknaden igen. Enför återtagen fisk förs påutatt som
tillåter återtag.antalet hamnar där Dettadiskuteras begränsaär att man

inspekterakontrollanterför Fiskeriverketsskulle kunna underlätta att
sker i dag.kvantiteter vadänstörre som

ekonomisk kompensationproducentorganisationer ansökerDå om
uppgifter organisatio-kontroll deprodukter skerför återtagna somav

påvisats, såsomvissa felaktigheterredovisar. Vid kontroll har attnerna
felaktigheteruppståttifyllda eller detinte har varit korrektblanketter att

organisa-denhittills inte varitfel harvid beräkningar. Dessa art attav
kompensation.förvägrats ekonomisktionen

Åtgärder bestämmelser följsgällandehändelse intei attav

deñskebestärmnelser främstöverträdelserSverige beivrasI genomav
domstolarna. Iallmännautdöms destraffrättsliga påföljder som av

förordningar1994:1709 EG:soch i lagenfiskelagen 1993:787 om
sådanaföreskrifterfiskeripolitiken finnsden omgemensammaom

regelverk.EG:svid överträdelseroch särskild rättsverkanpåföljder av
månader. Näreller fängelse i högstStraffskalan innefattar böter sex
bötesbeloppetñskelagen,gäller, enligtdet gäller olaga trålñske att

krontalsvenska kronor och högsttill lägst ettettusen somnormeras
fiske-dethästkrafter ietthundra gånger antalet motornmotsvarar

för bogsering trâlen.fartyg använts avsom
och fångster.fiskefartyg, redskap Be-Domstolama kan förverka

överträdelservärdet vidstämmelserna tillämpas i regel så använ-att av
penningbeloppd.v.s.fångster förverkas,da redskap och attupptagna

utkrävs.
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Under 1995 genomförde Kustbevakningen sammanlagt fiskein-386
spektioner inom fiskeområdesvenskt inre territorialhav ochvatten,
ekonomisk dessa medfördezon. 32 någon form anmärkningav av av-
seende bestämmelser och 14 rapporterades till åtal.st

Vid sidan de straffrättsliga påföljdema kan Fiskeriverket ingripaav
administrativt eller tillfälligt återkallande fartygs-permanentgenom av
tillstånd eller begränsning sådana tillstånd avseende giltighetsperiod,av
fångstområden, fångstsätt, redskap och fiskarter. administrativEn
sanktion auktorisering förstahandsmottagareåterkallelseär även av som

fisk. har emellertid inte tillämpats.Dettaav
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FiskeripolitikNationell7

Inledning1

utanför denfiskeripolitiken fallerde delardetta kapitel belysesI somav
regel-avsnitt redovisas hur EG:sfiskeripolitiken. 7.2Igemensamma

nationell lagstiftning.införlivats i grundläggande Denverk gemen-
aspekterbasförordningen allafiskeripolitiken omfattar enligtsamma

nyttjandetmarknads- och strukturfrågorfisket. Förutom även avavses
inomregleringarnabegränsaslevande Däremotalla i vatten resurser.

marinayrkesmässigt fiske i Yr-för resurspolitiken till vatten.ramen
såledesfritidsfiske reglerasvattendragkesmässigt fiske i sjöar och samt

medlemsland.fråga för varje Detinom EUinte ärgemensamt utan en
kompletteran-för sötvattensfiske.vissa marknadsregler Denfinns dock

EG:sfinns i 1994:1709svenska lagstiftning behövs Lagende omsom
Fiskelagenfiskeripolitiken,denförordningar om gemensamma

fis-fisket, vattenbruket ochFörordningen 1994:17161993:787, om
föreskrifteri Fiskeriverkets FIFS.kerinäringen samt

fiske-:533berör fisket LOFO 1981Andra lagar Lagenär omsom
l987:12Vattenlagen Vattenlagen, 1983:291, Lagenvårdsområden,

Naturvårdslagenochmedhushållning naturresurser m.m.om
Miljö-samband medföremål för i1964:822. De är översynsenare

ochmiljölagstiñningenSambandet mellan fisket,balksutredningen.
fisketrestriktionha varit pâmiljövården komplicerat. Frånär att en

nödvän-till bli integrerad del ochmiljöhänsynen alltmerövergår att en
mellanhållbart fiske. Kopplingamadig förutsättning för långsiktigtett

utformning be-fiskeripolitiken i dess nuvarandemiljöpolitiken och
särskilt avsnitt i detta kapitel,skrivs i 7.12.ett

regelverkiGeografiska avgränsningar EG:s7.1.1

nationella komp-geografiska avgränsningama i regelverkEG:sDe gör
för-exempel tills vidareletterande föreskrifter nödvändiga. har tillEU



206 Nationell iskeripolitikF SOU 1998:24

behållit fisket i havet innanför tolv nautiska mil från baslinjema för
medlemsstaternas fiskare för andra nationer traditionelltsamtegna som
fiskar där grundförordningen 3760/92, artikel 6. Medlemsstaterna ges
således långtgående bestämmanderätt i såväl inlandsvatten ien som
marina innanför baslinjen. Detta kommer tillvatten uttryckäven genom
bestämmelsen i basförordningens artikel 10 enligt vilken medlemssta-

under vissa förutsättningar får vidtaterna åtgärder för förvaltning av
fiskas de fiskarena. Artikeln gäller i princip ändaresurser som av egna

i de ekonomiska blir nämndaut geografiska ochzonema men genom
andra avgränsningar främst tillämplig där endast den nationensegna
medborgare får fiska. Utöver det yrkesmässiga fisket förekommer ett
omfattande fritidsfiske med handredskap relativt omfattandesamt ett
fritidsfiske med rörliga redskap, huvudsakligen nät.

7.1.2 Ansvariga myndigheter

Fiskeriverket central förvaltningsmyndighet förär förvaltning fiske-av
Enligt verkets instruktion, förordning 1996:145 med in-resursema.

struktion för Fiskeriverket, omfattas fiskerinäringen, vattenbruket be-
redningsindustri och fritidsfiske. Fiskevård ingår delsom en av upp-
giften bl.a. myndigheten har sektorsansvar för miljönatt ochgenom
därför skall verka för biologisk mångfald och rikt fiskbestånd.etten
Vidare ingår i myndighetsuppgiften främja forskning och bedrivaatt
utvecklingsverksamhet fisketspå område. Någon avgränsning dessaav
uppgifter i förhållande till den fiskeripolitiken integemensamma anges
i instruktionen. Någon ambitionsnivå inte särskilt för områdenanges

ligger utanför den fiskeripolitikens Däremotsom gemensamma ram.
begränsas Fiskeriverkets för fiskevården Fiskeriver-attansvar genom
ket endast får meddela föreskrifter för fiske i havet, längs kusterna samt
i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön till förstasamt upp
definitiva vandringshinder. fiskevårdenFör i övriga vatten ansvarar
fiskevattenägaren. Fiskeriverkets organisation för utföra uppgifteratt
inom den nationella fiskeripolitiken huvudsakligen delarutgörs av av
den centrala myndigheten, Kust- och Sötvattenslaboratoriema inklusive
försöksstationen i Kälarne utredningskontoren.saint

När den samordnade länsförvaltningen genomfördes, 1991, inlem-
mades fiskenämndema i länsstyrelserna för denövertog ansvaretsom
regionala fiskevården för den nationella fiskeripoliti-samt ansvaret att
ken får genomslag på det regionala planet.även Dessa uppgifter full-

vid länsstyrelsemagörs främst expertfunktionen för fiske, länsex-av
Sådana uppgifter kanpert. direkt hänförliga till länsstyrelsernavara

lag eller förordning. andra fallI har handläggningen ärendengenom av
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myndighetsföreskrifter. vissa falllänsstyrelserna Iöverförts till genom
till denärenden skall överlämnasFiskeriverket beslutakan även att

flera länsstyrelser.för beslut ärendet berörcentrala myndigheten om
denregleras den inomBeträffande yrkesfisket i marina vatten ge-

kapitlen och Yrkes-fiskeripolitiken vilket behandlas i 5mensamma
liknanderegleras nationellt enligtde sjöarnafisket i stora en mo-m.m.

skyldigaredskapsbegränsningama. Yrkesfiskaredell där grunden ärär
Fiskeriverkettill Fiskeriverket.uppgifter fisketlämna vissa ut-att om

kon-och Kustbevakningenefterlevnaden reglernatillsynövar avav
verksamhetsområdesittlandning fisk inomtill sjöss och vidtrollerar av

Fiskeriverket kanbestämmelserna fiske.efterlevnaden ävenav om
kontrollen.vissa delar Iandra myndigheteröverlåta till utövaatt av

fisketillsyningsmän länsstyrelsen.fall förordnasövriga av

iregelverk kompletteratsEG:s7.2 Hur

lagstiftningnationellgrundläggande

fiskerilag-den svenskaunderordnadesSverige blev medlem i EUNär
för denutfärdat inomharde förordningar EGstiftningen ramensom

nationell fiskeri-omfattandefiskeripolitiken. relativtEngemensamma
regler. Orsakensidandock finnas vid EG:slagstiftning måste är attav

verkställs åt-förordningarföreskrifter hur EG:sdet behövs samtom
natio-finns bestämmelserskilliga kompletteringar. Därutöver rentav

nell karaktär.
framgårfiskeregleringens EG-rättennationellaDen gräns mot av
förordningoch i denna3760/92. artikel 3.1grundförordningen I 1

princip alltomfattar ifiskeripolitikenden nytt-att gemensammaanges
bered-vattenbruketi och inomlevandejande samtvattenresurserav

med-vattenbruksprodukter inomochavsättning fiskeri-ning och av
fiskevatten ellergemenskapensterritorier eller ilemsstatemas av ge-

denartikel begränsas dockfartyg. 2menskapens I gemensamma resur-
endasttillfiskeresursenhållbart utnyttjandespolitiken att avseav

nödvändigt idärförfiske efter marina Detyrkesmässigt är attarter. na-
basförordningensfiske dels utifrånlagstiftning reglera övrigttionell

ambitionsnivå.utifrån nationellallmänna inriktning, dels
januariochgenomfördes juni 1995 1Efter de lagändringar 1som

till-till den EGfiskerilagstiftningensvenskahar den1996 anpassats av
hänföra tillnormalt gårsystematiken där bestämmelserlämpade att

marknad.struktur eller Resur-politikområdenanågot de tre resurser,av
Fiskelagennyttjande ñskeresursema.innefattar vård ochspolitiken av

både denresursreglering d.v.s.omfattar allt1993:787 sär-avsersom
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skilda regleringen kvottilldelning det marina yrkesfisket in-genom av
den fiskeripolitiken och regleringenom gemensamma av resurserna

inom den nationella delen. Struktur och marknad regleras i lagen
1994:1709 EG:s förordningar den fiskeripoliti-om om gemensamma
ken. förordningenI 1994:1716 fisket, vattenbruket och fiskerinä-om
ringen har i det samtliga regeringsföreskrifter samlats.närmaste Vad

nationella bidrag till fiskevård finns vissa kompletterande författ-avser
ningar bl.a. i Förordningen 1985:440 statsbidrag till fritidsfisket.om

Utöver den fiskeripolitiken finns vissa regler och la-gemensamma
inom andra politikområden påverkar fiskeripolitiken.gar men som

gäller främstDetta naturvårdslagstiftningen, veterinärlagen och lagen
genetiskt modifierade organismer.om

7.3 Nationell lagstiftning

Fiskelagen7.3.1 och förordningen fisket,om
vattenbruket och fiskerinäringen

Grunden för den nationella lagstiftningen på resursområdet följer i hu-
vudsak fiskelagen medan bestämmelserna fiske fiskeförord-iav om
ningen 1993:1097 inför EU-medlemskapet i oförändrat skicknärmast
överfördes till främst kap. förordningen2 fisket,1994:1716 vat-om
tenbruket och fiskerinäringen. egentliga fskebestämmelsemaDe finns i
myndighetsförskrifter kungjorda i Fiskeriverkets författningssamling,
FIFS.

Fiskelagen reglerar det yrkesmässiga fisket såväl fritidsfisketsom
för det geografiska område omfattar fjällen odlings-utom som ovan

och avtalet mellan Finland och Sverige avseende gränsälvama.gränsen
Enligt fiskelagen19 § får regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer meddela föreskrifter för fiskevården.
Regeringen har i förordningen fisket, vattenbruket och fiskerinä-om

ringen endast i fåtal fall utfärdat grundläggande bestämmelser förett
fiskevården långsiktig karaktär. föreskrifternaNärmast i 2av avses
kap. och förbud5 6 fiske efter mal och flodpärlmussla ochmotom

fiske med bedövande eller dödande elektrisksprängämnen,mot ämnen,
skjutvapen eller sådana redskap fisken kanström, med. Attspetsassom

förbud användning gift och vid fångst dödandeochmot sprängämneav
fisk skall införlivas i medlemsstaternas nationella lagstiftning följerav

direktivEG:s 92/43/EEG den maj21 1992, och ha-artnumera av av
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vilda djurbevarande livsmiljöerbehandlarbitatdirektivet samtavsom
och växter.

i huvudsak förts vi-besluta föreskrifter harRegeringens rätt att om
förordningenbemyndigandet i kap.Fiskeriverket 2 7 §dare till genom
Fiskeriverketfiskerinäringen.vattenbruket och Därfisket, attangesom

fisket i havet ochfiskevården berörmeddela föreskrifter förfår som
ochMälaren, Hjälmaren Stor-ilängs kusterna Vänern, Vättern,samt

vattendragkustmynnande vattendrag ochJämtland isjön i samt som
vandringshinder. Fis-till första definitivai de sjöarnastora uppmynnar

skeryrkesmässigt fiskeföreskrivakeriverket får också att som ge-om
endastvisst områdefiskemetod används och inomviss ettatt ennom

bemyndigande harMed stöd sitttillstånd verket.får ske efter avav
ochfisket i Kattegattföreskrifterna FIFS 1993:30verket utfärdat om

föreskrifterna FIFSsötvattensområden,med angränsandeSkagerack
Östersjön sötvattensområdenmed angränsandefisket i1993:31 om

sötvattensområden.vissafisket i1993:32och föreskrifterna FIFS om
och längsfisket i havetendast kan regleraFiskeriverketGenom att
Storsjön iHjälmaren ochMälaren,kusterna i Vättern,Vänern,samt

förvandringshinder, hardefinitivatill det förstaJämtland, ansvaretupp
till fiskevattenägarnaöverlämnatsi de flesta insjövattenbeståndsvården

avsnittvidare 7.6.se

odlingsgränsenStatens7.3.2 vatten ovan

särskilda be-gällerodlingsgränsenfisket påFör statens vatten ovan
detta fiskeRegleri fiskelagen.inte finns intagnastämmelser omsom

Rennäringsförordningen1991:437,Rennäringslagenfinns istället i
upplåtelsetillföreskrifterJordbruksverketsoch1993:384 rätt avom

och påodlingsgränsenmarkoch fiske påsmåviltjakt statens ren-ovan
grunden för länssty-Föreskrifterna1993:95.betesfjällen SJV FS utgör
områden.berörda Avfisket inomförvalta rennä-relsemas uppdrag att

samebymedlemmamasomfattningenframgårringslagen nytt-även av
Norrbottensförvaltningsansvarhartill fiske. län ärjanderätt De ettsom

inte någotFiskeriverket harJämtlands län.län ochVästerbottenslän,
områden.i dessaförvaltningsansvar

har for-fjällområdenaiinriktning förFiskevårdens statens vatten
samiskoch1992/93:32, Samemaregeringensdels imulerats prop.

förNyttregeringens beslut 1993-O7-01,dels ikultur systemm.m.,
od-marksmåviltjakt och fiske påtillupplåtelser statensrätt ovanav

tillämpaslänsstyrelsernarenbetesfjällen. Enligtochlingsgränsen på
inriktning.denna
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7.3.3 insk-svenskaF Gränsälvskommissionen

finnsDet särskild överenskommelse mellan Finland och Sverigeen
reglerar åtgärder i gränsälvama medför byggnation i vatten,som som

Överenskommelsenvattenreglering, förorening och fiske. gäller som
svensk lag, 1971:850 medLag anledning gränsöverenskommelsenav

Överenskommel-den 16 september mellan1971 Sverige och Finland.
skall tillämpas på vattenområdena Könkämä och Muonio älvar, densen

del älv och deTome sjöar där riksgränsen mellan Finland och Sve-av
rige löper, de sjöar och vattendrag vilka sidogrenar eller till-utgör av
flöde till gränsälvama, de särskilda utflöden bildas älvsTomesom av
skilda mynningsgrenar den del Bottniska viken ligger in-samt av som

finska och svenska Nedertomeå socknar.om
Fisket inom överenskommelsens särskilda fiskeområde regleras i

avtalet tillämpas svensk lag. Regeringen eller den myndighetsom som
regeringen bestämmer får under enligt1997 Lagen 1997:201som om

befogenhet besluta fisket inom älvs fiskeområde,Tome meddelaatt om
föreskrifter fisket i dessa områden. beslutar de svenskaF.n. ochom
finska regeringama i samråd föreskrifter rörande fisket i gränsälv-om
sområdet, Svensk-finska GränsälvskommissionenDen beslutar i sär-
skilda fall. Närmare bestämmelser finns förordningeni FIFS 1997: 12

fisket i Tome älvs fiskeområde. Kommissionen består 6 med-om av
lemmar har tillsats vardera regeringar. Ordförandeska-statenssom av

innehas växelvis mellan Sverige och Finland för år gången. Enpet ett
de svenska delegatema skall länsstyrelsen i Norrbottens län.utsesav av

ÖversynRegeringen har tillsatt utredning, det gränsöverskri-en av
dande miljö- och fiskesamarbetet i det finsk-svenska gränsälvsområdet,
dir. 1997:79 i syfte förnya överenskommelsen mellan Finland ochatt
Sverige. Utredningen skall klar den december31 1997.vara

Fiske7.4 i sötvatten

7.4.1 Yrkesfiske

resurspolitikEU:s tillämpas inte yrkesfisketpå i de sjöarna ellerstora
andra stället skerI resursregleringen nationella före-sötvatten. genom
skrifter begränsningar fiskets omfattning. föreskrifterDessaom av om-
fattar licenser, redskapsbegränsningar, förbudsområden och fisketider.
Enligt och fiskelagen21 30-32 föreskrivs fartygstillstånd ochom
yrkesfiskelicens. Samma för yrkesfiskelicens krävs försystem som yr-
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yrkesfiske itillämpaskesñske i marina även sötvatten utanvatten
enskild fiskerätt.stöd av

fiskerinä-fisket, vattenbruket ochkap. förordningenEnligt 2 8 § om
kräftfiske allmäntFiskeriverket föreskrivaringen får vattenäven att

till-får bedrivas endast efterHjälmaren och Storsjöni Vänern, Vättern,
eller länsstyrelsen.stånd verketav av

reglerarvisserligen allt territoriumlagstiftning täckerEU:s men en-
i basförordningenEnligt artikel 2.2marina akvatiskadast den resursen.
verksamheter intetill icke yrkesmässigamedlemsstaternaskall attse

omfattasförvaltningenbevarandet ochäventyrar som avav resurser
svenskabör denresurspolitiken. Detden noteras attgemensamma

struk-för denutarbetats inomstrukturplanen gemensammaramensom
yrkesmässigtinsjöfisket.det yrkesmässiga Ettturplanen omfattar även

in-inträde i unionenblev vid Sverigesinsjöfiske betydelse ett nyttav
omfattar dock inteutvecklingsprogrammen MGPslag. flerårigaDe

storlek i dessareglerar fiskeflottansinsjöfisket eftersom inteEU vatten.
heller utgåStöd kan intetill insjöfartyg kan inte utgå.Skrotningsbidrag

omfattas inteinsjöfisket. Insjöfisketfisk avsedd förtill utsättning av
tillämpas struk-områden. övrigtskydd marina Iheller stödet till avav

havsfisket.med kust- ochi insjöfisket analogtturplanen även

fiskeyrkesmässigtIcke7.4.2

redskapsan-begränsatfiskelagenhar med stöd 21 §Regeringen av
Redskapsbegräns-fritidsfiske.licensierat fiskeför ickevändningen

fisket sker ioberoendeyrkesmässigt fiskegäller allt ickeningen omav
fisket,förordningenkapitel § ieller 2 13marina I vat-söta vatten. om

red-med rörligaden fiskarfiskerinäringentenbruket och attanges som
fisketför och begränsasfrittskap i attärvatten genom en-var ensom

Vida-får användas.handredskap och håvryssja, bur,dast långrev,nät,
Fiskeri-samtidigt.till endast redskapanvändningenbegränsas sexre

redskapsbegränsningen. Nor-frånfrågor undantagverket prövar om
det häryrkesfiskelicens för fiskedockmalt krävs utöversett an-som

ges.
Defi-fiskelagen.redskap definieras i §med fasta 7Vad som menas

oftaanvändningen dessamöjligt särregleranitionen det storagör att av
föreskrivsoch fiskelagenmängdfångande redskap. 10 11och I om

stöd enskildmed fasta redskaptillståndsplikt för fiske rätt samtutan av
allmäntfrån enskilt isådana redskapför utsträckning ut vat-vattenav

fiskerinä-vattenbruket ochförordningen fisket,kap.Av 2 2 §ten. om
tillstånd och så-frågorlänsstyrelsenringen framgår prövar attatt om

bedriverfiskarefår beviljas endastmed vissa undantag,dant, yr-som
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kesmässigt fiske. I Fiskeriverkets föreskrifter FIFS 1993:30 fisketom
i Kattegatt och Skagerrak med angränsande sötvattensområden har

införts tillståndspliktäven för fasta redskap på enskilt Skälet tillvatten.
detta fisket enskiltär västkustenatt i princip likavatten frittär

fiske på allmänt enda undantaget fiske eftervatten, ärsom ostron.
Enligt 13 § fiskelagen har utländska medborgare fiska medrätt att

handredskap i Övrigtutsträckning svenska medborgare.samma som
fiske stöd enskild tillåtetutan i den månrätt är regeringen bestäm-av

Stadigvarande bosatta utländska medborgare harmer. rättsamma som
svenska medborgare. Länsstyrelsen frågor tillstånd tillprövar fiskeom
för utländska medborgare och yrkesmässigt fiskeänannatsom avser
enligt 2 kap. 4 förordningen§ fisket, vattenbruket och fiskerinä-om
ringen.

Fisketurism

budgetpropositionenI 1995/96 uttalades insatser för utvecklingatt av
fritidsfiske och fisketurism bör beaktas med hänsyn till tillgängligamen

och den fiskeripolitikens krav. finnsDet interesurser gemensamma
någon lagstiftning reglerar fördelningen fiskresursen mellansom av
yrkesfiske och fritidsfiske i andra inlandsvatten i de sjöarna.än stora

Enligt nuvarande definition omfattar fritidsfisket både sportfiske och
husbehovsfiske. förInsatser fisketurism ingår bland de satsningar som
får stöd EU:s strukturfonder.genom

Ansvaret för den regionala utvecklingen fisketurismen åvilarav
länsstyrelserna. Många län har lång erfarenhet fisketurism.även en av
Enligt 1996/97:1 konstaterade regeringen i sin sammanfattningprop. av
anslaget C1 fritidsfiske och fisketurismens utvecklingspotentialatt är

fråga berör regionala och lokala aktörer, bl.a. länsstyrelserna.en som

7.5 Uppgiftsskyldighet och tillsyn

Enligt 22 § fiskelagen får regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer meddela föreskrifter skyldighet för den be-om som
driver yrkesmässigt fiske lämna uppgifter fångst, redskap ochatt om
fångstområde. Fiskeriverket meddelar sådana föreskrifter FIFS
1995:23 kontroll på fiskets område. nationella föreskrifternaDeom

uppgiftslämnande behövs både för verkställa EG:s kontrollför-attom
ordning 2847/93 och för det yrkesmässiga fisket inom sötvattensom-
rådet.
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får,bestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen en-som
fiskeredskap ochföreskrifter hurmeddelafiskelagen, vat-§ligt 23 om

skall märkasfiskeredskaphurmärkastenbruksanläggningar skall samt
tillkomplementnödvändigtMärkningstvånginnehavare. utgör ettav

Fiskeri-redskapsbegränsningar.ochyrkesfiskelicensföreskrifterna om
användsredskapmärkningföreskriftermeddelatharverket somavom

vattenbruksanlägg-ochfiskeredskaputrnärkningförochvid fiske av
1994:14.ningar FIFS

efterlevnadenför tillsynföreskrivsfiskelagen överEnligt 34 § att av
regeringenf°arstöd denmedmeddelatsföreskrifterellerlagen avsom

fisketillsynsman. I 5bestämmerregeringenmyndigheteller den utse
be-fiskerinäringenochvattenbruketfisket,förordningenkap. §2 om
harFiskeriverketfisketillsynsmän.förordnalänsstyrelsenmyndigas att

1985:3föreskrifter FIFSutfärdatfiskelagenstöd 6 kap. 8 §med av
fisketillsynsmän.om

föreläg-meddela defårbestämmerregeringenmyndighetDen som
med-föreskrifterellerför lagenbehövsförbudochgande att somsom

förord-Enligtfiskelagen.efterlevas, 35 §skallstöd dendelas med av
Fiske-fårkap. 3 §fiskerinäringen 5ochvattenbruketfisket,ningen om

förbud.förelägganden ochsådanameddelalänsstyrelsenriverket och

Fiskevård7.6

iendastfiskeförbudregler ochspecifikafinnslagstiftning motsvenskI
endast vissaomfattar meto-i allmännaRegleringenfåtal fall. vattenett

genomföraskanbeståndsuppskatmingdenför fisketder ge-samt som
Fiskeriverket. Genom avgräns-inomundersökningsverksamhetennom

be-föröverlämnadesnormgivningsrätt ansvaretFiskeriverketsning av
fiskevattenägarna.tillinsjövattende flestaståndsvården i

statsrådetanförfiskelag, att1992/931232propositionI m.m.om
principbörsjöarnadeinsjövattengäller andradet än stora"när som
någonbeståndsvårdenför utanfiskevattenägarnagälla ansvarettaratt

obetydlig delintestatsrådetenligtDärmed börsärskild reglering. aven
deniInriktningenundvaras."regelbeståndet kunnanuvarandedet nya

föreskrifter-nationellt, begränsareglernasamlavaritfiskelagen har att
länsfiskestagor.länsvisauppdelningmedfortsättaoch inte genomenna

håll-stärkafiskevård förvikten ettbetoning på attTrots större aven
inte någraharmångfaldenbiologiskabehålla den statenfiske ochbart
minskningkraftigellerutfiskningföregripaförtillgåinstrument attatt

fiskerätthardengällerfiskelagenEnligtbestånden. 29 § att somomav
eller förmycketfiska förfisketoch vansköteri enskilt attvatten genom

be-bedriva fiskethonom sättföreläggalänsstyrelsenfårlite att som
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hövs. Fiskeriverket kan åberopa denna vanhävdsparagraf och ska-om
dan mycket omfattandeär då det oftast förär återställasent attmen
fisket. Paragrafen har hittills inte använts.

problemEtt i sammanhanget kan det finns olikaatt typervara av
ägandeförhållanden, enskilt ägande, samfällt ägande, enskilda ägare

bildat fiskevårdsområde Om förett ärsom vatten utsattm.m. som
misshushållning det gäller fisket och vanhävdsparagrafennär därför
borde tillämpas, kan detta inte alltid ske därför fisketatt ägs gemensamt
och det finns inte någon enskild rikta föreläggandeatt emot.person

Över-detNär gäller utplantering fisk gäller habitatdirektiv.EU:sav
klagningar angående utsättningar har ökat starkt.

7.6. Fiskevårdsområden1

När myndigheternas normgivningsrätt inom delarstora sötvatten-av
sområdena försvann fick lagen 1981:533 fiskevårdsområden stör-om

betydelse. tillkomLagen i syfte samordna fiskets bedrivande ochattre
fiskevården främja fiskerättsägamas intressen.samt att gemensamma
Bakgrunden långtså möjligt undanröjaär de hinder för rationelltatt ett
fiske och ändamålsenlig fiskevård i uppdelningensötvattenen som av
det enskilda fisket på många delägare innebär. Genom lagen erbjuds
fiskevattenägama möjlighet till ändamålsenlig förvalt-en gemensam
ning sina vatten.av

Enligt 10 § lagen fiskevårdsområden ansökan bildandegörsom om
fiskevårdsområde hos Länsstyrelsen. Frågan bildande fis-av ettom av

kevårdsområde skall sedan utredas vid förrättning, såvida det inte ären
uppenbart förutsättningar för bildande saknas.att Länsstyrelsen får
dock föregående förrättning besluta bilda fiskevårdsområde,utan att ett

alla fisket dettaägarna 12är §. Av stadgan för fis-om av ense om en
kevårdsområdesförening skall framgå grunderna för fiskets nyttjande
och fiskevården 18 däribland§, frågan huruvida föreningensom
verksamhet skall begränsad till fiske med vissa redskap eller tillvara
fiske efter vissa fiskarter.

Länsstyrelsen skall föra register sina beslut enligt lagen fis-över om
kevårdsområden, 6 kap. förordningen7 § fisket, vattenbruket ochom
fiskerinäringen. Ytterligare föreskrifter verkställighet lagen fårom av
meddelas Fiskeriverket har utfärdat föreskrifter FIFS 1982:3av som

fiskevårdsområden.om
Enligt Fiskeriverkets bedömning har det visat sig de möjligheteratt

lagen fiskevårdsområden erbjuder och den omfattning i vilkensom om
fiskevårdsområden har bildats inte fullt tillgodoser de allmänna in-ut
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medriksintressantaklassatsinlandsvattensådanaitressena somsom
ellerskyddsvärdaharellerfritidsfisket stammar.till arterhänsyn som

fiskevårdStatsbidrag till7.6.2

tillbeviljasFiskevårdanslaget C4,fårregleringsbrevEnligt 1997 års
länssty-fiskevårdsområdesföreningar,bildandeinsatser:typertre avav

utsättningarfiskevård såsomochtill biotop-fisketillsynrelsemas samt
Till beslutenfiskarter.hotade rö-för bevaraochangelägna attarterav

fis-upplåtelsevillkorfogasfiskevårdsområdebildanderande avomav
kronor.miljoner Itill 4,6föruppgår 1997Anslagetallmänheten.tillke

redovisarjordbrukochHållbart fiske1997/98:2propositionen prop.
skallSverigefiskevård.förbättradsatsning påökadregeringen enen

långsiktigtförverkaförsiktighetsprincipentillämpning ettavgenom
ochmiljöaspekterintegrerafiskebärkrafcigtekonomisktoch attgenom

tidigaredesammaInsatsområdenakrav.ekologiska ärbeakta mensom
kustområde-ifrämstñskevårdsinsatser,riktasskallförstärkningen mot

handredskaps-det friaförhållande tillisjöarnadeoch i samtstorana
C4anslagettillförs1997:98:1 yt-budgetpropositionen prop.fisket. I

sammanlagtdärmeduppgårochför 1998kronormiljoner15,4terligare
kronor.miljonertill 20

FörordningenireglerasbidragsärendenHandläggning av
ochområdenvissainomfritidsfiskettillstatsbidrag1985:145 om

änd-fritidsfisket. Genomstatsbidrag till1985:440Förordningen om
möj-upphörde1990:478juli 1990denförordning lsistnämndairing

Bi-fiskevårdsomrâden.bildandestatsbidrag tilllämnaligheten att av
bil-ansökanfalli delämnasfortsättningenidockfickdrag även om

regleringsbrevetGenom1990.septemberdenföre lhade gjortsdande
därde falli ansö-bidraglämnamöjligtblivit ävendetharför 1997 att

1990.septemberefterinkommitharkan

fiskodlingochUtplantering7.7 av

enligtfårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som
tillstånd ochsärskiltpåkravföreskriftermeddelafiskelagen28 § om

fårFiskodlas.ellerflyttas ut-skall fåfiskförvillkor sättas ut,attom
länsstyrelsen,fråntillståndefterendastanläggasodlingellerplanteras

fiskerinäringen.ochvattenbruketfisket,förordningenkap. 16 §2 om
olämpligaellersådana ärförinteTillstånd får stammararter somges

hellerf°ar inteTillståndvattenområdetstillmed hänsyn särart. omges
sjukdomar.smittsammaspridningrisk förfinnsdet av
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Då de biologiska förutsättningarna likartade i odling och vidär ut-
plantering behandlas de i föreskrifter. För bedömning sjuk-samma av
domsfrågor används Statens Veterinännedicinska Anstalt SVA som
officiell remissinstans vid tillståndsprövning. Ansvarig myndighet för
smittskydd i landet Statens Jordbruksverk bl.a.är SJV, bevakarsom
och införlivar EU:s direktiv i svensk lagstiftning. sammanhangetI ak-
tuella föreskrifter bl. Obligatorisk hälsoövervakning odladär fiska. av
SJVFS 1994:94, Hälsokontroll husdjur SJVFS 1993:42, ochav
Anmälningspliktiga djursjukdomar SJVFS 1995:49. Samråd sker som
regel med Fiskeriverket i fiskefrågor.

habitatdirektivEU:s och konventionen biologisk mångfald harom
inneburit strikt odling och utplantering fisk. harDettaen mer syn av
i sin medfört antalet överklagningar till Fiskeriverket odlings-tur att av
och utplanteringstillstånd har ökat kraftigt.

Ytterligare föreskrifter utsättning och flyttning fisk samtom av om
fiskodling och slakt odlad fisk meddelas Fiskeriverket, kap.2 18av av

förordningen§ fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Med stödom
detta har Fiskeriverket meddelat föreskrifter FIFS 1993:29av om

odling, utplantering och flyttning fisk.av

Övrig7.8 reglering enligt Fiskelagen

7.8.1 Samäganderätt fiskeav

fiskelagenI 15 § bemyndigas länsstyrelsen ansökan från någonatt
delägarna fastighet innehas med samäganderätt, beslutaav av en som
hur fisket skall bedrivas.om

7.8.2 Fiskådra

Länsstyrelsen får enligt bestämmelser i 17 och fiskelagen besluta18
fiskådra skall gå i del vad i grund-att änvattneten annan av som anges

reglema medge undantag från bestämmelsen fiskådran skallsamt att
hållas fri från fiskredskap.
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naturvårdenstill intressen7.8.3 Hänsyn

den myndighetEnligt fiskelagen får regeringen eller20 § rege-som
fiskemeddela föreskrifter vilken hänsyn vidringen bestämmer om som

har i kap. förordningenskall till naturvärden. Regeringen 2 12 §tas om
föreskrivit Fiskeriverketvattenbruket och fiskerinäringenfisket, att

länsstyrelsen får be-föreskrifter. Fiskeriverket ellermeddelar sådana
för detmiljökonsekvensbeskrivning skallsluta upprättas göraattattom

utsättningfiskemetod ellermöjligt bedöma vilken inverkanatt av enen
sig.Naturvårdsverket skall tillfällefiskart miljön.har på att yttrages

VattenlagenUppgifter enligt7.9

Vattenlageni princip tillstånd enligtbyggande i krävsFör vatten
landetsi hos någonAnsökan bygga1983:291. görsvattenatt avom

vilketmeddelar tillstånd isin domvattendomstolar, som genomsex
de delargäller för företaget. undantagde villkor Ett utgör avanges som

hand-vattenmålenriksgräns, däroch Muonio älvarTorne utgörsom
Gränsälvskommissionen.Finsk-Svenskaläggs av

vattendomstolensig tillskall FiskeriverketEnligt Vattenlagen yttra
före-fiskeintressetdet allmännavattenföretagets inverkan på samtom

Fiskeriverketskydd för fisket. Ombestämmelser behövs tillslå de som
skallplatsenundersökning påyttrande inte kanfinner utanatt avges

sakkunnig-förordnarvattendomstolen,anmäla detta tillverket omsom
Vattenlagen.utredning enligt §32

skadorvattenlag har bedömningarårsSedan tillkomsten 1918 avav
omfattande uppgiftvarittill följd byggnationer ipå fisket vatten enav

utred-regionalt placeradeoch desscentrala fiskerimyndighetenför den
länsstyrelsernavattenmål ochKammarkollegiet för talan iningskontor.

vattendomar.med anknytning tillundersökningar och tillsynutför bl.a.
ansökningsmål,mål,vattendomstolama förekommerVid tre typer av

vattenlagenförrättningsmål. domar enligtstämningsmål, och De som
vattenkraftan-avseendeför fisket domaroftast har betydelse ärstörst

dessagamla förekommer iflesta sådana målläggningar. Eftersom de är
tidigast efter 10 årvattendom fårfall omprövningar. En omprövasmest

närvarandefall de först efter 30 40 år. Föri många omprövasmen -
måloch Cza 100tillkommer mål år 3010-15 äromprövas.nya per ca

hydrologisk/biologiskundersökning ochunder fiskeribiologisk om-
prövning.
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Faktorer inverkar på den framtida omfattningen för-störresom av
ordnanden i vattenmål bl. utvecklingen energi- och trafikområ-är a.

Öresundsbroprojektetdena. omfattandeNya förordnande t.ex.mer som
och Brunnsbergs kraftverk har tillkommit under år.senare

Ansökningsmål7.9. 1

Flera myndigheter berörs vattenmål, bl.a. Kammarkollegiet, Fiskeri-av
verket, länsstyrelser och Naturvårdsverket.

Påverkan fisketpå i mål byggnation i har samhäl-rör vattensom ur
lets synvinkel viktig faktor beakta, vilket ocksåansetts attvara en
kommer gälla fortsättningeni enligt förslaget till miljöbalk.att

fiskefrågor harI vattendomstolama sedan vattenkraftsutbyggnadens
början förordnat Fiskeriverket sakkunnig, oftast har förordnandenasom
varit utställda på respektive utredningskontor, tidigare personligtsom
förordnande för fiskeriintendenten. Vattendomstolen har hittills utnytt-
jat Fiskeriverket domstolens sakkunnige, främst med hänsyn tillsom
dess opartiskhet och samlade fiskerikompetens praktiskaävenmen av
skäl. Konsultföretagen inom branschen hittills få och oftastanlitasär av
sökanden.

Vattendomstolen kan också med stöd rättegångsbalken och medav
åberopande kap.13 32 § vattenlagen initiativ förordnapå fiske-egetav
sakkunnig i vattenmål. skerDetta i vattenmål och kan gällastörreett
både allmänt och enskilt fiske. många fall kan den skada ingrep-I som

innebär eller effekten de åtgärder krävs för fisket intepet avgö-av som
direkt. fallI sådana kan Vattendomstolen fastställa prövotidras en un-

der vilken frågorna skall utredas vidare.
vattenlagen finnsI särskilda bestämmelser sådana större vatten-om

företag skall underställas regeringens prövning kap.11 1-3som
vattenlagen. vill utföraDen sådant företag skyldig i godärett attsom
tid innan undersökning företaget påbörjas, underrätta bl.närmare av a.
Fiskeriverket i de fall verksamheten bedöms beröra fiskeintresset 11
kap. vattenlagen. företaget8 § Om kan medföra skada eller inverkan

fisketpå har Fiskeriverket förordna nödvändiga utredningar,rätt att om
genomförs på företagets bekostnad kap. vattenlagen.11 10 § Påsom

denna bestämmelse grundade sig exempelvis de omfattande undersök-
Öresundsbron.ningar föregick prövningensom av

yttrandenAtt myndighetsuppgift hittills utförtsär utanavge en som
kostnad i de fall yttrandet kan baseras befintligt material.på Om det
inte möjligt sig undersökning platsen, skallpå Fiskeri-är att yttra utan
verket anmäla detta till Vattendomstolen, förordnar sakkunnig-som om
utredning enligt kap. vattenlagen.13 32 § Kostnader för dessa under-
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inställelsekostnadsökningar och yttranden liksom vid vattendomstolen
täcks den sökande enligt 20 kap. 6 vattenlagen. Fiskeriverket de-§av
biterar enligt särskild fastställd samråd med Riksrevi-iärtaxaen som
sionsverket.

markavvattningsföre-Vattenlagen 12 kap. reglerar prövningen av
Förrättningsmannen då skyldig samråda med Fiskeriverket iärtag. att

de fall fisket kan beröras. Kammarkollegiet kan föra talan vid förrätt-
före-ningen det finns yrkanden fiskets område. Sådana ärendenom

kommer inte år, de kan ibland krävanågon gångän om-mer per men
fattande handläggning.

Vattendomen7.9.2

Vattendomstolens beslut, Vattendomen, kan innehålla bestämmelser
och skydd för fisket och vattenmiljön eller beslut fiske-villkor till om
avgifter. vill utföra vattenföretag kan skada fisketDen ärettsom som

vidta och förenligt kap. vattenlagen skyldig ersättning3 11 § att utan
för fiskenframtiden underhålla sådana anordningar behövs attsom

frameller för fisket skall bestå, släppaskall kunna komma fram att
grundför ändamålet iaktta de villkor i övrigt påvatten samt som av
berörsbehövas till skydd för fisket i detföretaget kan vatten som av

angränsande vattenområde. målvattenföretaget eller i något I rörsom
kanolika åtgärder komma ifråga.allmänt fiskeintresse kan många Det

fiskvä-vattenföringen, biotopåtgärder, byggagälla regleraatt attt.ex.
tid, särskiltförbud arbeten grumligt under vissgörmot vattnetgar, som

föreskrifter kompensationsutsätt-skydd de platser där fisk leker, omav
omprövning, kon-ningar, bestämmelser tidpunkt för upprättaattom

betala vattenavgifter.trollprogram samt att
fortlöpande uppföljningFiskeriverkets utredningskontor utför en av

avseende laxåtgärderna, bl. i de målende skadekompenserande storaa.
laxungarutsättningar omkring miljonergäller årliga 1,8avsom

regleringar krä-minimitappning i samband medlaxsmolt. Frågor om
omfattandefiskeribiologiska utredningar liksomofta omfattandever

kontroll.
det lämp-Enligt kap. vattenlagen får vattendomstolen,10 5 § ärom

betalaför meddela villkor ålägga tillståndshavarenligare, i stället attatt
berörs eller inomsärskild avgift för främja fisket i det vattenatt somen

vattenområde. Avgiften kan fastställasnågot angränsande som en en-
vattendomstolengångsavgift eller årlig avgift. yttrande tillI gersom en

skadekompense-Fiskeriverket utredningskontoren förslag tillgenom
vattenlagen.förslag till avgift enligt kap.rande åtgärder eller 10 5 §en

Även kompensationKammarkollegiet inte yrkar åtgärder somom
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för det allmänna fiskeintresset i målet bedömer vattendomstolen genom
sin officialprövning dessa frågor enligt kap.3 § och 10 kap.ll 5 §
vattenlagen med ledning Fiskeriverkets yttrande.av

Enligt kap. vattenlagen skall10 6 § den innehar tillstånd till fö-som
betala årlig allmän fiskeavgift för främjande fisket inomretag en av

landet vattenföretaget kan skada fisket eller vattenståndsfor-antasom
hållandena. Avgiften utgår enligt avgiftsenhet och storleksklasser enligt

kap.10 och vattenlagen. Kammarkollegiet framställer7 8 yrkandet
förslagpå från Fiskeriverket. Enligt Förordningen avgifter enligtom

vattenlagen skall1983:945 sådana medel användas för bekostaatt
forskning och utveckling inom fiskevården i enlighet med vad Fiskeri-
verket bestämmer. Samråd skall ske med Skogs- och jordbrukets forsk-
ningsråd SJF R då det gäller medlens användning.

Regeringen måste godkänna Fiskeriverkets eller länsstyrelsemas
användning vattenavgiftsmedlen inom den verksamheten.av egna

Omprövningar7.9.3

Villkoren för vattenföretag kan enligt kap.15 3 §omprövasett vatten-
lagen. Beslut kan enligt kap. vattenlagen det15 4 §även omprövas om
visar sig anordningar vidtagits eller de villkor meddelatsatt som som
till skydd för fisket enligt kap. och kap. mindre ända-3 ll § 10 §5 är
målsenliga. Fiskeriverket, utredningskontoren, för desvarargenom
fiskeutredningar och det underlagsmaterial Kammarkollegiet be-som
höver i detta avseende. Utredningama ofta karaktär iär av samma som
ansökningsmål och kan omfattande. hundratal ärenden förEtt ärvara
närvarande under utredning för eventuell omprövning.

målSpeciella7.9.4

Vattenlagen gäller för de äldre kärnkraftverken vid Ringhals och Bar-
sebäck medan miljöundersökningama vid Forsmarks- och Oskars-
hamnsverken Miljöskyddslagen.drivs med stöd de båda äldreFörav
kärnkraftverken föreligger slutdomar, i vilka föreskrivs fortlöpandeett
kontrollprogram under hela drifttiden utförs Fiskeriverket.som av

Öre-omfattande de mål bygge i gällerDet rörmest vattenav som
sundsbroförbindelsen kontrollprogram utförs Fiskeriverket.vars av

ÄlvkarlebyVid utbyggnad vattenkraften vid Dalälvenistatens av
bestämdes i Kungl. Majzts resolution Vattenfallsstyrelsen1913 atten
skulle anlägga, och underhålla laxodlingsanstalt. Driftenutrusta en
sköts Fiskeriverket. årliga avkastningen engångsavgiftDenav av en
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bekostar odling och utsättning lax och havsöring från försöksstatio-av
nen.

roll VattenmålKammarkollegiets i7.9.5

med ärenden, ansökningsärendenKammarkollegiet arbetar två typer av
Kollegiet skall, det behövs, föra talan ioch omprövningsärenden. om

Vattenmål för tillvarata allmänna intressen. innebär Kam-Detta attatt
Ävenoch överklaga be-markollegiet kan framställa yrkanden domar.

för lokala allmänna intressen. saknarrörd kommun har talerätt Däremot
talerätt.andra myndigheter sådan

Fis-talan skall föras kontaktar KammarkollegietbedömaFör att om
Naturvårdsverket.keriverket, Länsstyrelsen och i mål Om Kam-större

först efter det Fis-markollegiet beslutar föra talan synpunkter attavges
fiskein-och länsstyrelsen avgivit yttranden. allmännakeriverket Det

Kammarkollegietofta viktigaste allmänna intressetdetärtresset som
oftastyrkanden i denna del har hittillshar bevaka i vattenmålen ochatt

yttrande.sammanfallit med vad Fiskeriverket föreslagit i sitt
uppträderomprövningsmål det KammarkollegietI sö-är som som

förändra och/ellerOmprövningama går i korthetkande. ut att ny-
villkor för äldre vattenrättsliga tillstånd. Minst 95%skapa ompröv-av

Inför ansökangäller det allmänna fiskeintresset.ningarna en om om-
och hydrologiskakrävs såväl fiskeribiologiska tekniskaprövning som

undersökningar.
vattenla-aktuella enligtde omprövningarMerparten ärsom nuav

verksamhetenavklarade inom fem innebärbör år. Detta attgen vara
plana lägre nivå.därefter kommer påutatt en

Kammarkollegiet läns-till miljöbalk förutomförslagetI ävenny ges
omprövning bådeNaturvårdsverket begärastyrelserna och rätt att av

docktillstånd och miljötillstånd.äldre vattenrättsliga Denna rätt ges
föreslagna omläggningenFiskeriverket. förverkliga deninte till För att

kompetens.myndigheter bygga vattenrättsligmåste dessa upp en

Övriga fiskerifrågor7.10

Veterinära frågorl 0.1

myndighet för Veterinära frågor JordbruksverketAnsvarig är utsom ger
Epizootilagenstöd flertal lagar.föreskrifter berör fisket med ettavsom
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anmälningspliktiga1980:369 reglerar sjukdomar hos fisk. Lagen
provtagning djur obligatorisk hälsoövervakning1992: 1683 rörom av

odlad fisk. djurskyddslagen regleras och sköt-I 1988:534 transportav
sel odlad fisk. 1985:342 kontroll husdjur reglerarLagen om avav
frivillig hälsokontroll odlad fisk.av

91/67/ djurhälsovillkor förFiskhälsodirektivet EEGGenom ut-om
släppande på marknaden djur och produkter från vattenbruk reglerasav
förflyttningar fisk för förhindra spridning sjukdomar. Dettaattav av

behandlar dock inte spridningen främmande populationerdirektiv av
fiskodling och vil-eller ekologiska effekter. skydda svensk denFör att

fiskfaunan har Sverige hos sökt garantier för smittsammada EU att
skall föras in i landet. Jordbruksverket tillståndsjukdomar inte prövar

in-djur för utplantering enligt förordningen 1994:542föra inatt om
djur.försel levandeav

kräftdjur finnsVid införsel fisk, fiskrom, blötdjur och en sam-av
i det före-rådsskyldighet med Fiskeriverket. Fiskeriverket deltar även

frågor.berör fisket och remissinstans i veterinäraskriftsarbete ärsom

Genmodifierade organismer7.10.2

genteknikförordningen 1994:901 in-Gentekniklagen och1994:900
mellanansvarsfördelningregler tillståndsprövning ochnehåller om

organismer.för vattenlevandemyndigheter. Fiskeriverket har ansvar
modifierade vattenle-genetisktVerkets föreskrifter 1995:10FIFS om

organismer reglerar denna verksamhet.vande
in-genmodifierade organismer GMOReglerna för användning av

fiskeripolitiken två EU-inte i dengår styrs avgemensamma men
användning genmodifiera-dels direktivet inneslutendirektiv, avav om

avsiktligoch dels direktivetde organismer 90/219/EEG utsätt-omav
organismermarknaden genmodifieradening och utsläppande av

direktivet "varjeutsättning enligt90/220/EEG. Med avsiktlig menas
kombination GMO iinförande ellerform avsiktligt GMO avav enav

fysiska hinder ellerinneslutning, varmedmiljön särskildutan enavses
vilka syftareller biologiska hinderkombination fysiska och kemiskaav

och med miljön".med människor i allmänhettill begränsa kontakteratt
Fiskeriverket såvälTillsynsmyndighet för vattenlevande organismer är

utsläppandeinnesluten användning, avsiktlig utsättningdet gäller som
marknaden.på

intressetUtvecklingen genteknikområdet går snabbt ochpå att an-
högris-laxfisk, bedömsvända GMO ökar. Vissa organismer, t.ex. som

Riskbedömningarkan spridas till vilda populationer.karter då generna
organismer då erfarenhetsärskilt för vattenlevandesvåraär göraatt
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saknas. Verksamhet pågår inom EU revidera direktiven och ävenatt att
fram förregler riskbedömning. Några svenska ansökningarta ut-om

sättning vattenlevande finns inte förfrågningarGMO inne-av men om
sluten användning har förekommit.

Fiskeriverket har i detta fall för alla vattenlevande organis-ansvar
och inte enbart de omfattas i fiskelagstiftningen d.v.s. fisk,mer som

kräftdjur och blötdjur.
Utbildningsdepartementet har tillsats parlamentarisk utred-Inom en

ning avseende bioteknik under hösten Dir. Biotekni-1997, 1997:120,
ken i samhället möjligheter risker.och-

Dumpning10.3

finns förbud dumpa avfall, fast vätska ellerDet ämne,ett mot att gas
1971:1154inom Sveriges sjöterritorium ekonomiskaoch lag, omzon,

förbud dumpning avfall i Enligt kan undantagmot vatten.av
från föreskrifterlagens beviljas regeringen eller myndighetav

regeringen bestämmer. Enligt Dumpningskungörelsen,som
medger Naturvårdsverket sådana1971:1156 undantag efter

samråd med Fiskeriverket. Medgivandet skall visst slag och vissavse
mängd avfall tiden, platsen och för dumpningen.sättetsamt

vrakUndanröj ande för fisket hindrande7.10.4 av

Sjöfartsverket möjligheten undanröja fartyg eller andra störreprövar att
föremål sjunkit i vattenområden där fiske bedrivs och vållarsomsom

förfång Sjöfarts-väsentligt för sådant fiske viss omfattning.ärsom av
verket skall samråda med Fiskeriverket vid prövning sådana ären-av
den.

förhållandeMiljöpolitik i till7.1 1

Fiskeripolitik

Sektorsansvaret för milj7.1 1.1 ön

Fiskeriverket har sektorsansvar för miljön och skall enligt sin instruk-
tion i samråd med naturvårdsmyndighetema verka för biologisken
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mångfald och därmed för rikt och varierat fiskbestånd. Samhälls-ett
sektoremas miljöansvar fastställdes riksdagen i samband1988 medav
den miljöpolitiska propositionen prop. 1987/88:85. Varje samhälls-
sektor skall för förhindra miljöskador uppstår ochatt attansvara nya
för lösa de problem redan finns. sektorsansvaretGenom ochatt som
hur dessa frågor betonas i instruktioner och regleringsbrev avvägs an-

för miljön nyttjandet den biologiskasvaret mot av resursen.
I regeringens proposition Hållbart fiske och jordbruk prop.

1997/98:2 redovisas föråtgärder hållbart fiske. Regeringen bedö-ett
sektorsansvaret förutsättning för framåtsyftande miljö-äratt ettmer en

arbete fisketspå område och skall tillämpas i fortlöpande dialog meden
miljöns företrädare det utvidgade sektorsansvar föreslåssom anses vara

angelägenhet för såväl myndigheter näringssidan.en gemensam som
Viktiga åtgärder framhålls i detta sammanhang Sverigeär attsom ge-

tillämpning försiktighetsprincipen aktivt skall verka för ettnom av
långsiktigt och ekonomiskt bärkraftigt fiske integrera miljö-attgenom
aspekter och beakta ekologiska krav. Genomförandet den intematio-av

Östersjölaxennella aktionsplanen för skall prioriteras och satsningama
ökar för förbättra fiskevården.att

Vid konferens miljöFN och utveckling i Rio de Janeiro 1992:s om
Agenda långsiktigt handlingsprogram för hållbar21antogs ett ut-som

veckling. Som central myndighet för areell näring och med sek-etten
för miljön och den biologiska mångfalden berörs Fiskeriver-torsansvar

ket flera kapitlen i Agenda för verkets ansvarsområde21. De tvåav av
viktigaste kapitlen i agendan kapitel bevarandet den biolo-15är om av
giska mångfalden och kapitel 17 skyddet för och hav. Detom oceaner

kapitlet behandlar innanhav och kustområden skyddetäven samtsenare
den marina miljön och de marina tillgångarna. Eftersom fisket utgörav
viktig del dessa ingår rekommendationer skydd för fiskresur-en av om

Fiskeriverket har särskiltpå regeringsuppdrag redovisat arbetet iserna.
anslutning till Agenda i skrivelse i oktober21 1996.en

I särskilt regeringsbeslut i december har Fiskeriverket till-1996ett
med antal andra statliga myndigheter fått i uppdrag in-ett attsammans

igå pilotprojekt, Miljöledningssystem förvaltning. Myndig-i statligett
heterna skall under 1997 miljöutredning, fram förslag tillgöra taen en
miljöpolicy påbörja och så långt möjligt utarbeta hand-samt som en
lingsplan för fortsatt integration miljöhänsyn i myndighetens verk-av
samhet. Fiskeriverket den enda sektorsansvariga myndighetenär som
fått sådant uppdrag.ett
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direktivochNaturvårdspolitiken EU:s7.11.2

fisket främstbegränsande påinverkakanNaturvårdens intressen ge-
skyddasvissaochfredas från fiskeområdenvissa arterattatt avnom

exploatering.mot
i hu-reglerasgemenskapenEuropeiskaNaturvårdspolitiken inom

fâgeldirektivetoch92/43/ EEGhabitatdirektivetochvudsak art-av
naturområdenskallhabitatdirektivetochEnligt79/409/EEG. art- som

skyddas.gemenskapenförintresseellerinnehåller arternaturtyper av
fågel-enligtskyddsområdensärskildamedtillsammansområdenDessa
Natu-benämnsnätverksammanhängandeskall ingå idirektivet ett som

i2000bildandet Naturabidra till ut-land skallVarje2000. enavra
territoriumpå dessomfattningentillproportionstår isträckning som

direktiven. Na-ioch habitatlivsmiljöerdeoch typer angessomavav
medarbetadelför Sverigesuppdragregeringensturvårdsverket har att

sektorsmyndigheter.länsstyrelser ochmedtillsammans2000Natura
åt-nödvändigavidtahabitatdirektivetenligtskallMedlemsstaterna

listafinnsdirektivetdjur.och Iskyddaförgärder växter om-somatt en
särskilda bevaran-bevarande krävervilkasoch djur attfattar de växter

deområden utses.
främst Natur-lagstiftningi svenskinförlivatsdirektiv harEU:s

avsnitt 7.13.5.vårdslagen,

mångfaldBiologisk7.11.3

Janeiro 1992Rio deutveckling iochmiljökonferensVid FN:s un-om
Konventionensmångfald.biologiskkonventiondertecknades omen

nyttja desshållbartmångfalden,biologiskadenbevara attmål är att
fördelningrättvisfrämja nyttanbeståndsdelar upp-samt att somaven

riksdagenbeslöt1993genetiska Höstennyttjandetvidstår resurser.av
hållbartmångfald ochbiologiskbevarandestrategi försvensk avom en

mångfalden.nyttjande av
mångfald,biologiskförStrategi är1993/94:30,propositionEnligt

skal-ochfiskområdefisketsinommiljövårdenoch attförmålen natur-
naturligtlivskraftiga,iskall bevarasnäringsorganismeroch derasdjur
alla fis-slå vaktbl.a.inkluderasdettareproducerande bestånd. I att om

inomvariationerbevaraväsentligt arteri landet. Detkarter attär även
for-likalydandeprincipbetydelsefull. Ifallden i mångaeftersom är

8 17-1452
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muleringar finns i proposition 1993/942158, fisket där sär-om m.m.,
skilt bevarandet lax, flodkräfta och mal nämns.av

Fiskeriverket har haft uppdrag utarbeta aktionsplan forett att en
miljöfrågoma inom fisket. budgetpropositionenAv för framgår1997 att
regeringen planerar återkomma under året beträffande de förslagatt

Fiskeriverket redovisat. framgårDetta också propositionsom av
1996/97:75, Skydd hotade aktionsplanen för biologiskarter samtav
mångfald.

7.1 1.4 Naturresurslagen

Lagen hushållning med NRL 1987:12 berörnaturresurserom m.m.
områden direkt kopplade till fisket. Ett sådant områdetre är ärsom yr-

kesfiskets och vattenbrukets riksintressen, 2 kap. lagen5 § hushåll-om
ning med Fisket berörs också riksintressennaturresurser m.m. genom
for naturvård, 2 kap. lagen6 § hushållning med naturresurserom m.m.
och riksintressen for friluftslivet, 2 kap. 6§.

Enligt tillämpningsförordningen 1993:191 beslutar Fiskeriverket
riksintressen för yrkesfisket.om

Naturvårdsverket beslutar riksintressena enligt kap. efter2 6 §om
samråd med Fiskeriverket. Fiskeriverket självt kan således endast fast-
ställa riksintressen för yrkesfisket och vattenbruket och inte for fisk och
fiske i allmänhet. förhållande,Detta fortfarande består i förslagetsom
till miljöbalk, skall i ljuset vad i verkets instruktionsägsses av som om
sektorsansvar for miljön, biologisk mångfald, rikt och varierat fiskbe-
stånd och fiskemöjligheter for allmänheten.

kap.I 3 6 lagen hushållning§ med finnsnaturresurserom m.m.
vattenområden införda där vattenkraft eller vattenöverledning för vat-
tenkraft inte får utföras. berör i högDetta grad fiskets intressen och
Fiskeriverket har varit involverat i den skett ochöversyn ut-som som

i utredningen Omtankar vattendrag.mynnat om

Naturvårdslagstiftningen7.1 1

Naturvårdslagen 1964:822 reglerar skyddet såväl biotoperav som
och djur från naturvårdensväxter synpunkt. Lagen inte Fiskeriver-ger

ket några direkta befogenheter eller skyldigheter. Indirekt berör dock
lagen verkets ansvarsområde. Ansvarsfördelningen oklar mellanär
Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas befogenheter förhållandei till
Fiskeriverket vid skydd grundar sig naturvårdsmotiv.som
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nationalpar-skydd frånolika graderfinnsVid skydd biotoper avav
denaturvårdsområden. Fleraochtillker reservatnaturreservat somav

kontro-uppfattasfisket och kansärskilt intresse förhavet ärrör somav
be-ñskelagstiftningenframgår intenaturvårdslagenversiella. Av att

grundläggandedetreservatsbildning i fall därtillmöjligheternagränsar
vattenlevandeochvattenlevande blötdjurfisk,skydd försyftet är

för fis-föreskrifterfinnsñskelagstiftningenförkräftdjur. Inom ramen
fredningsområden,för bildandetill grundkan läggaskevården avsom

jämförelseredskapsbestämmelser Enfredningstider,införande m.m.av
blötdjurvattenlevandefiskar,avseendeundantag,med detkan göras

till miljö-i förslageti kap. §finns 9 1vattenlevande Kräftdjuroch som
särskildameddelaMiljöbalkenmed stödmöjlighetenbalk, där att av

föreslagnaregleras. Detför djur ochtill skyddbestämmelser växtarter
naturvårdslagenmöjligheter enligtnuvarandeinnebärundantaget att

införalänsstyrelsernaochNaturvårdsverketb föroch 14 att§§ 14 a
avseende fisk utgår.med påskyddsbestämmelser

grundinförasskyddsbestämmelserf°arnaturvårdslagenEnligt av
konventionerbl.a. iåtaganden finnsSådanaåtaganden.internationella

skyd-tonfiskenatlantiskasmåvalar.tonfisk och Denskyddrörande av
for theConventionInternationalkonvention,internationelldas enav

föreunder tidenharSverigeICCAT.of AtlanticConservation Tunas
bevakasi ICCAT. Numeraobservatöri deltagitmedlemskapet EU som

densker ismåvalarskyddmedArbeteEU.Sveriges intressen avav
ofConservationthesammanslutningen Agreementinternationella on

där Sve-ASCOBANSNorthand Seasof the BalticSmall Cetaceans
medverkar iFiskeriverketNaturvårdsverket.rige representeras ar-av

nivå.nationellbetet på
påavseendemedbehörighetnationellfrågandet gällerNär om

ñskeripolitikendenbör beaktaskonventionernämnda att gemensamma
akvatiskalevande marinaallaomfattargrundförordningenenligt resur-

vattenle-bl.tonfiskinklusiveall fiskförutom ävenSåledes ingår a.ser.
fiskelagstifiningensvenska avgränsasvalar. Denvande däggdjur som

vattenle-blötdjur ochvattenlevandeendast fiskgälladock till samtatt
vattenlevandenyttjandevård ochFöreskrifterkräftdjur.vande avom

JaktlagenEnligt §jaktlagstiftningen. 2stället ifinns idäggdjur
Med jaktfåglar.ochvilda däggdjuri lagenmed vilt1987:259 avses

efter, spårasyfte sökasådantoch ieller döda viltfånga attattavses
bemyndigas iNaturvårdsverketochLänsstyrelsenförfölja vilt.eller
jakt.frågorbesluta iavseendeni olikajaktlagstiftningen att om
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Milj7.11.6 öskyddslagen

Vid prövning ärenden enligt miljöskyddslagen 1969:387 skallav
Koncessionsnämnden för miljöskydd bl.a. samråda med de statliga och
kommunala myndigheter har väsentliga intressen bevaka i frå-attsom

finnsDet dock inte något lagstadgat krav för Fiskeriverketgan. att avge
yttrande i dessa ärenden på det i Vattenlagen finnssätt ettsamma som
krav verket skall yttrande. Praxis innebär Fiskeriverketatt be-attavge
reds möjlighet inkomma med yttrande till Koncessionsnämnden.att I
enlighet med verkets sektorsansvar för miljöfrågor inom fisket avgör
Fiskeriverket från fall till fall ärendet sådan betydelse för fis-ärom av
ket det bör bevakas.att

7.1 1.7 Förslaget till Miljöbalk

Miljöbalksutredningen lämnar i sitt betänkande Miljöbalken, skärpten
och samordnad miljölagstiftning för hållbar utveckling, SOUett
1996:103, förslag till miljöbalk. betänkandetI Följdlagstiftning tillett
miljöbalken, SOU 1997:32 förändringar i lagar inte ingår ianges som
miljöbalken. Enligt planerna skall proposition lämnas till riksdagenen

vårenunder 1998 Miljöbalken skall komma gälla från och medattom
den januari1 1999.

miljöbalkenI sammanförs bestämmelserna i flera centrala miljö-
och resurslagar, såsom miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturre-
surslagen, gentekniklagen, vattenlagen tiotal andra lagar, tillsamt ett en

miljö- och resurslagstiftning. Fiskelagen föreslås inte ingå igemensam
miljöbalken.

delarDe Vattenlagen ingår i miljöbalken har skrivits in i ka-av som
pitel 11, Vattenverksamhet i förslaget till miljöbalk. Vissa förändringar
förekommer. Den viktigaste förändringen det kommer finnasär att att

lag med särskilda bestämmelser Vattenverksamhet. dennaIen ny om
lag, 6 kap. kommer5 § finnas bestämmelser särskilda fiskeav-att om
gifter får bestämmas istället för det meddelas villkor enligt kap.attsom

första11 8 § stycket, förslaget till miljöbalk. Vattendomstolama av-
skaffas och ansökan tillstånd kommer miljödomstolenprövasattom av
eller i vissa fall länsstyrelserna. Omprövning får ske tillstånds-av av
myndigheten miljödomstolen efter vad skäligt och domstolenärsom
kan ändra beslut, upphäva eller meddela villkor eller andra be-nya
stämmelser. Omprövning kan bl.a. ske följande skäl, efter 10 årav
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med-Sverigesgrund vad följertid påeller den kortare avav somsom
eller denföreskrivs regeringenEuropeiska unionenlemskap i myn-av

miljökvalitetsnorrn interegeringen bestämmer,dighet upp-om ensom
kontrollen, det visarförbättraväsentligen skulleteknikfylls, omom ny

med stödskydd för fisket 11vidtagits tillanordningarsig att avsom
bestämmelsersärskildalag medenligt kap. §eller 6 5 vat-kap. 8 § om

tillsyn kommerfrågaändamålsenliga.mindre Itenverksamhet är om
kap.i avd.lagen 26i författning. 5preciseras Idenna troligen att anges

degeneralläkaren,Naturvårdsverket,tillsyn skall§ stat-3 utövasatt av
och kom-länsstyrelsenregeringen bestämmer,myndigheterliga som

munerna.
uppgifterFiskeriverketsintetill miljöbalk reglerasEnligt förslaget
skall hafortsättningenFiskeriverket itidigare vattenlag. Omisom

Fiske-i författning.dessa reglerastidigare måsteuppgifter somsamma
utökaskan kommaMiljöbalkenuppgifter enligtriverkets attatt genom

omfattas.miljömål i övrigtvattenmålinte endast ävenutan
till Miljö-medför förslagetlagstiftningnuvarandeförhållande tillI

följdlagstiftning tilltillförslagetförändringar. Enligtmateriellabalk få
in-fiskelagen.och Dettaförändring i 20 37föreslåsmiljöbalken

straffbelägger brottfiskelagenbestämmelse inebär den motatt som
fö-med anledningområdemeddelats för visstharñskeförbud avsom

motsvarande be-dåupphävseller äldre lagvattenlagenenligtretag
mil-miljöbalk.förslaget till Begreppetfinnas istämmelse kommer att

tillanalys. Motivetmedfrskelagenjökonsekvensbeskrivning i ersätts
förbehålls sådan åt-miljökonsekvensbeskrivningändringdenna är att

miljöbalken.enligtgärd
iñskelagstiftningentillhänvisningemellertidsaknasförslagetI en

syftetgrundläggandeoch detskall bildas ärmarintde fall reservatett
andrailänsstyrelsenskyldighet förFiskbestånd.skydda Någon attatt

medsamrådañskevårdfiske ochberörreservatsbildningfall somav
skyldighetökadfårheller. FiskeriverketinteFiskeriverket finns atten

miljöskyddsmål.iallmänna ñskeintressenbevaka
ochframtidenförhållandena ipåverkakommaMiljöbalken kanHur att

expertfunktion dettaFiskeriverketsdet kan få förvilka effekter om-
mel-i samverkanklargörasEventuellt dettaoklart. måsteråde ännuär

Naturvårdsverket.Fiskeriverket ochlan
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fiskeriadministrationNationell8

utförs främstnationella fiskeripolitikendenAdministrationen avav
fiskeenhet,Jordbruksdepartementetslänsstyrelserna.Fiskeriverket och

Kustbevak-politiken.inriktningenövergripande förhar ett avansvar
såväl det kust-kontrollövervakning ochuppgifter inomningen har av

Även fritidsfisketi de sjöarna.yrkesfisketyrkesfisket storanära som av
sjöarnaoch i vissa deutefter kusterna över-allmänna storavatten av

Kustbevakningen.vakas av
för fisketdetadministrationen tillkommerstatligadenUtöver ansvar

nyttjare dessatill privatapåankommer vat-ägare vatten samt avsom
delentillfinansierasFiskevården privatapå störstavattenten. genom

till ñskevattenägarestöd utgårñskekort. Statligtföravgifter tas utsom
ñskevårdsomrâden.organiserafrämst för att

natio-finns för denadministrationdenkapitel beskrivsdettaI som
admi-beskrivsnödvändigtñskeripolitiken. sånella Där gränsen motär

fiskeripolitiken.dennistrationen gemensammaav

nationell politikOmfattning8.1 av

ñskelagen, lagenfiskeripolitiken finns inationellaför denGrunden om
med till lagarnarennäringslagenvattenlagenfiskevårdsomräden, samt

m.fl. finnsnaturresurslagennaturvårdslagen,hörande författningar. I
kapitel 7.ñskeripolitikenpåverkarbestämmelseräven som

det intei den månalltfiskeripolitiken omfattarnationellaDen vatten
statligaomfattar detSverigesdet gällerreglerat EU. När sötvattenär av

sjöarna, Vät-fisket de Vänern,regleringenvad gäller storaansvaret av
vattendragJämtlandStorsjön iHjälmaren ochMälaren, samttern, upp

iodlingsgränsenvandringshindret,första samttill statens vatten ovan
fördockFiskeriverket harägdaövrigt statligt ettvatten. exem-ansvar

mellanfördelas såi övriga Ansvaretbiologisk mångfaldpelvis vatten.
för samtli-FiskeriverketJordbruksverketFiskeriverket och att ansvarar

Jordbruksver-därodlingsgränsenfördessa vattenvatten utom ovanga
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ket ansvarig myndighet och länsstyrelserna utförär uppgifter i anslut-
ning till detta fiske.

Gränsälvama Muonio och älvarTome med biflöden regleras genom
särskilt avtal mellan Finland och Sverige och administrerasett av

finsk/svenska Gränsälvskommissionen.
För privata bildandeGenom fiskevårds-ägaren.vatten ansvarar av

områden kan samordnas för eller flera vattendrag. bil-Föransvaret ett
dande fiskevårdsområden utbetalas statligt bidrag. För 60 % deav av

Övergripandeprivata har bildats fiskevårdsområden. fiske-vattnen
vårdsbestämmelser Fiskeriverket.utges av

Den nationella fiskeripolitiken omfattar:

Fiskevård biotopvård och utsättningar, insatser for bevarandet.ex.0 av
hotade arter
yrkesfiske i sötvatten
fritidsfisket, d.v.s. sportfiske och husbehovsfiske
expertförordnanden och utredningar i samband med vattendomar
fisketillsyn.

8.2 Jordbruksdepartementet, fiskeenheten

Jordbruksdepartementet, fiskeenheten för den nationella poli-ansvarar
tiken fisketspå område vissa nationella förvaltningsfrâgor bl.a.samt
överklaganden avseende Fiskeriverkets normgivning. fiske-Frågor om
politiken i området odlingsgränsen hanteras Jordbruksdepar-ovan av

och utbildningsenheten.tementets same-

8.3 Fiskeriverket

Enligt förordningen med instruktion for1996:145 Fiskeriverket skall
Fiskeriverket verka för ansvarsfull hushållning med fisktillgångamaen
på långsiktigt medverkar till livsmedelsförsörjningen ochsättett som
vårt välstånd i övrigt. Vidare skall iverket enlighet med sitt sektor-

för miljön, i samråd med naturvårdsmyndighetema, verka försansvar
biologisk mångfald och därmed för rikt och fiskbestånd.varieratetten

Fiskeriverket har därför uppgiften produktionsmåletavvägaatt mot
miljömålet.

FiskeriverketsI instruktion några detaljerade områ-ävenanges mer
den för den nationella delen verksamheten. Fiskeriverket skall:av
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medverka till öka fiskemöjlighetema för allmänheten, ochatt0
främja forskning och bedriva utvecklingsverksamhet fisketspå0 om-
råde.

punkten allt fiske således både inom denDen senare avser gemen-
fiskeripolitiken och nationellt.samma

Uppgifter8.3.1

Fiskeriverket utfärdar föreskrifter avseende både det fiske reglerassom
reglering-den fiskeripolitiken och den nationellagenom gemensamma

författningssamling,Föreskrifterna kungörs i Fiskeriverkets FIFS.en.
delänsstyrelserna omfattande föreskriftsrätt1993 hadeFöre genomen

upphävdes emellertids.k. länsfiskestadgoma. Föreskriftsrätten genom
ñskeforordningen Avsikten med indragningen länssty-1993:1097. av

regelgivningen förrelsemas föreskriftsrätt samla delenstörreattvar av
för bespa-bättre samordning och översiktuppnå görasamt attatt en

förordningen fis-ringar i administrationen. heller 1994:1716Inte om
föreskriftsrätt.länsstyrelsernaket, vattenbruket och fiskerinäringen ger

avseendefår i vissa fall meddela undantaglänsstyrelsernaDäremot
föreskrifts-förbud.gällande regler, tillstånd och utfärda Genom attge

myndighetendetta arbete vidhar samlats hos Fiskeriverket harrätten
blivit betydande.

för Fiskeriverketmyndighetsansvaret ingår skyldighetI även atten
frånremisser kommerfrån regeringen. Flertaletpå remissersvara

kanoch från Miljödepartementet,Jordbruksdepartementet ävenmen
Kommunikationsdepartementetfrån departementkomma andra som

remisser från Miljödepartementetoch Näringsdepartementet. Antalet
verkets uttalade sektorsansvarhar ökat, främst beroendepå årsenare

och sek-myndighet fiskets områdefor miljön. centralSom som
Särskiltfrån andra myndigheter.torsmyndighet besvaras remisseräven
harofta i sina regeringsuppdragbör Naturvårdsverket attnämnas som

samråda med Fiskeriverket.
myndighet läm-skall varjeEnligt Förvaltningslagen 1986:2234 §

hjälp till enskilda ivägledning, råd och sådanupplysningar, annanna
serviceskyl-verksamhetsområde.frågor myndighetens Dennarörsom

och omfattandeverksförordningen. viktigdighet följer En7 §även av
i form publikationerdel verksamheten information, såvälär att avav ge

upplysningar.material i form muntligaoch skriftligtannat som av
föranleds bl.a.information gäller till del fiskeregler ochDenna stor av

gradInformationen gäller också i högverkets författningsutgivning.
fiskerikontroll och strukturstöd.områden som
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Med anledning författningsarbetet följer också krav i lagenav
kungörande mål och myndighet1977:65 i ärenden hos Avom m.m.

följer myndigheten skyldig vidtaförarbetena till denna lag äratt att
för bekantgöra föreskrifter hos allmänheten.lämpliga åtgärder att

Några särskilda uppgifter8.3.2

Enligt fiskelagen får regeringen eller den myndighet36 § som rege-
föreskriva avgifter för myndighets verksamhetringen bestämmer om

föreskrifter meddelats med stöd den.enligt lagen eller enligt Isom av
fiskerinäringenkap. förordningen fisket, vattenbruket och6 2 § om

meddela föreskrifter ansökningsav-föreskrivs Fiskeriverket fåratt om
gift i sådana ärenden.

fiskela-länsstyrelsens beslut enligtfiskelagen föreskrivs§I 51 att
fårmeddelas med stöd deneller enligt de föreskrifter över-avsomgen

förordningen fisket,Fiskeriverket. kap. 6klagas hos I 6 § vatten-om
fårföreskrivs beslut länsstyrelsenbruket och fiskerinäringen att av

hos Fiskeriverket.överklagas

Verksamhetsområden8.3.3

i förhållande till områdenVerksamhetsmålen uppdelade målär tre
fiskeri-fritidsfisket. det gällerfiskerinäringen, fiskeresursema och När

administrationen fullständigt i dennäringen ingår nästan gemensamma
heltfritidsfiske omfattasfiskeripolitiken. Verksamhetsområdet av na-

administrationFiskeriverketstionell administration. blandasDäremot
tillkommerVerksamhetsområdet fiskeresursema. Dettainom även sy-

för detta områderegleringsbrevets målfonnuleringar 1997i somnes
fiskeresurser skall:bl.a. följande Avseende områdetsägs.

fiskets område ochFiskeriverket verka för biologisk mångfald på0
hosreproduktionsstömingarsärskilt forskningsprogrammetatt om

Östersjöfisk genomförs.

Fiskeri-regleringsbrevet skallAvseende fritidsfisket enligt målet i
beaktandeutvecklingsmöjligheter ske medverkets insatser för dess av

fiskeripolitikens krav.tillgängliga medel och den gemensamma
återfinns endast detBland de preciserade kraven ett som avsermer

defisket redovisning utnyttjandenationella nämligen av resurseren av
förfogande vattendomar s.k. medel.ställts till 10:5genomsom
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FiskeriverketsI årsredovisning för räkenskapsåret 1995/96 förupptas
varje Verksamhetsgren operativa mål och prestationer. verksam-För
hetsgrenen fiskerinäringen inte några mål eller prestationer medupptas
anknytning till nationell fiskepolitik. verksamhetsgrenenFör Fritidsfis-
ke operativa mål och prestationer:upptas tre tre

ÖkadMål upplåtelse fiskevatten god kvalitet.av av
Prestation Beslut fiskeriverket fördelning statsbidrag till0 av om av
fiskevårdsområden.

Mål Förbättrad kunskap de svenska fritidsfiskets, särskilt0 om
sportfiskets omfattning inriktning och samhällsekonomiska värde.
Prestation Undersökningen fritidsfisket i Sverige 1995.0 om

Mål Fler konkurrenskraftiga3 verksamheter inom fisketurismen och0
aktiviteter främjar fisketurismens utvecklingsmöjligheter.som
Prestation fisketurismens3 Rapport samhällsekonomiska förut-0 om
sättningar och konferensen Fisketurism naturlig näring.en-

Fiskeriverkets bedömning utfallet och resultatet behovetattav var
statsbidrag till bildandet fiskevårdsområdet kvarstår och deattav av

bidrag utgivits under året har följt reglerna och uppgått till 1,4som
miljoner kronor. Kunskaperna det svenska fritidsfisket har ökat vä-om
sentligt fisketurismen och konferensen.rapportengenom om

Verksamhetsområdet fiskeresurser omfattar både verksamhet som
regleras enligt den fiskeripolitiken och den helt nationel-gemensamma
la. Fiskeriverket i sin inledning det krävs tillgång till kunska-attanger

dels beståndssituationer, dels det fisketryck bestånden ärper om som
för kunna skapa ändamålsenliga fiskebestämmelser och förutsatta att

kunna bedriva tillfredsställande fiskevård. under året fram-Deatt en
resursöversiktema speciellt betydelsefulla eftersom de liggertagna är

till grund för verkets nationella föreskrifter fiske. natio-Enom annan
nellt betingad övergripande uppgift föraktionsplanupprättaattvar en
biologisk mångfald. Under Verksamhetsområdet redovisas mål och
prestationer resultat för olika områden. Området, resursregle-samt tre
ring vissa bestånd, två områden helt kan hänföras till denupptarav som

fiskeripolitiken, nämligen sillfisket och torskfisket. Detgemensamma
Östersjöntredje delområdet laxfisket i laxrör ärattsom genom en

vandringsfisk både berör den fiskeripolitiken och dengemensamma
nationella. Delområdet omfattar fyra mål och fyra prestationer. dettaPå
område blandas nationella mål och mål enligt den fiske-gemensamma
ripolitiken. Fiskeriverkets bedömning utfallet och resultatet deär attav
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åtgärder har vidtagits har haft betydelse för uppvandringenstorsom av
lekande vildlax under 1996 och förhållandevis stark årsklass föratt en
1997 torde utvecklas vilket ökar möjligheten förhindra utslagningatt
eller genetisk utarrnning de vilda bestånden. För området fiskeri-av
kontroll finns inga mål angivna har med den nationellagöraattsom
politiken. fiskevårdOmrådet däremot enbart mål har medtar upp som
nationella regleringar inledningen anförs förvaltningenIgöra.att att av
bestånd inte regleras nationella kvoter till del paral-ärstorsom genom
lell med regleringen kvoterade mål ochSex prestationerarter.av sex
upptas.

Mål Utveckla och kvantitativa resursskattningsmodellerpröva0
anpassade för kustfisket viktiga bestånd följa beståndens vari-samt
ationer och för viktigare bestånd.ge prognoser

Fiskeriverket har genomfört provfiskenPrestation med standardi-0
serad teknik i sammanlagt områden för viktiga12 några arter samt
givit för tre arter.prognoser

Mål Följa beståndsvariationer2. och för fisk i sötvat-0 ge prognoser
och i kustmynnande vattendrag utveckla fiske- och fiske-ten samt

vårdsmetoder viktiga fiskarter främst i de sjöarna.storaav
har samlats frånPrestation Data 21 kustmynnande vattendrag och0

vattendrag4 i inlandet från provfiskade vattendrag i lan-1300samt
Årligadet. ekoräkningar m.fl. undersökningstekniker har använts

för beräkning ñskbestånden i och Mälaren. Fis-Vänern, Vätternav
kestatistik har samlats in från yrkesfiskare i inlandet. Kvalitetskon-
trollerade data från provfisken avseende uppföljning miljööver-av
vakningen och effekter kalkning. Effekter avrinning och tem-av av

på laxfiskbestånden har utvärderats.peratur

Mål Med stöd resursöversikter och olika föreskrifter medverka0 av
till förutsättningarna förbättras för både fritidsfiske och yrkesfis-att
ke.
Prestation utredningar rörande nationella13 regleringar har utar-0
betats. har legat till grund för nationellaDessa regleringar. Besvär

länsstyrelsemas beslut med stöd Fiskeriverkets föreskrifteröver av
dispensansökningar har behandlats Informationi 37 ärenden.samt

fiskebestämmelser har lämnats i antal fall.ett stortom

Mål Utforma siklöjetrålar så fångsten icke könsmogna fis-att0 av
kar reduceras.
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Försök med s.k.Prestation sorteringspanel har utförts och över-0
levnaden har kontrollerats sumpning.genom

Mål Utveckla ñskevårdsmetoder och utarbeta åtgärdsplaner för0
flodkräfta, sjölevande laxñskar vissa hotadesamt arter.

Utvecklingsarbetet har redovisats i vetenskapligaPrestation tre0
artiklar, elva i råd och anvisningar.rapporter samt

Mål Utveckla ñskevårdsmetoder för strömmande vatten.0
Resultat från studier har redovisats i tio vetenskapligaPrestation0

artiklar i sammanfattande volym med råd och anvisningar.samt en

Fiskeriverket bedömer utfallet genomfördaoch resultatet så att
analyser har givit god bild tillståndet olika bestånd vilketi mångaen av
har legat till grund för regleringar fisket. fall har detmångaI ävenav

fullt målinneburit möjligheter till ökat fiske. uppnåFör att uppsattaut
krävs tillförlitligare modeller, förbättrat underlagsmaterial, utökade
övervakningsinsatser det efterlevnad beslutade före-så blir bättreatt av
skrifter fortsatt minskning miljöstörande verksamheter. Ensamt en av

resursövervakningen kust-betydande ökning insatserna avseende påav
och sötvattensbestånd har skett omprioriteringar i verksamhe-genom

insjöbeståndenUnder har samlad översikt kust- och1996 överten. en
för första levererats Fiskeriverket bedömer sådanagången och över-att
sikter kan bättre underlag for beslut ändrade fiskeregler.ge om

Organisation och administration för nationell8.3.4

reglering

för verk-Fiskeriverkets organisation inte indelad såär att resurserna
samheten inom den nationella delen och den del den gemen-som avser

EU-inträdet harfiskeripolitiken kan särskiljas fullt Sedanut.samma
organisationen till kraven i den ñskeripoliti-anpassats gemensamma
ken. Ytterligare förändringar under har medfört anpassningar1997 men
det behövs fler för särskilja den nationella administ-åtgärder kunnaatt
rationen från administrationen den fiskeripolitiken.av gemensamma

Utredningen översiktlig beräk-uppdrog Fiskeriverket göraatt en
des-ning hur fördelas för olika enheter delar uppav resurserna om man

i för administrera och uppfylla den nationella ñskeripoli-attsa resurser
tiken och for den ñskeripolitiken. Den 1resurser gemensamma mars

hade Fiskeriverket årsarbetskrafter. dessa1997 sammanlagt 228 Av var
ñskeripolitik och72 inriktade uppgifter inom nationell 126 motmot
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uppgifter den fiskeripolitiken. fördelningEn mellanmot gemensamma
enheter skulle uppstå enligt nedanstående tabell.

Tabell Fördelning Fiskeriverkets personal vid uppdelning påav en
nationell och fiskeripolitik CFP, antal årsarbetskrafter.gemensam

Nationell CFP Gemensamma
funktioner

Verksledning, stab 5
Svensk Fisk 3

Administrativa avdelningen 21

och miljöavdelningenResurs- 6 5

Marknads- och strukturavd. 11

Fiskerikontrollavdelningen. 21

Utredningsavdelningen 2 2 1

Summa centralt 8 39 30
Sötvattenslaboratoriet 13 13

ÖrebroFilalkontor, 3 2

ÄlvkarlebyFiskeriförsöksstat. 5 5
iskeriförsöksstat. KälarneF

Summa Sötvattenslab. 30 20

Havsfiskelaboratoriet 32

Östersjölaboratoriet 7

Undersökningsfartygen 17
Summa Havsfiskelab. 56

Summa Kustlab. 14 11

Utredningskontor, Luleå 7

-- Härnösand 5

-- Jönköping
Summa utredningskontor 16

SWEDMAR 4

Summa SWEDMAR 4

Summa totalt 72 126 30

ochResurs- miljöavdelningen arbetar med frågor avseende både den
och den nationella fiskeripolitiken. Fiskevårds- och mil-gemensamma

jöfrågor frågor fritidsñske och turistfiske hör till den natio-samt om
nella delen. Avdelningen medverkar i internationella förhandlingar om
fångstkvoter och ñskeregler, beslutar förregler fisket såsom fis-om
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kekvoter, redskapsbestämmelser, fredningstider, minimimått isommm
princip hör till den fiskeripolitiken.gemensamma

för frågor tillMarknads- och strukturavdelningen ansvarar som
den fiskeripolitiken. Yrkesfisket be-delenstörsta avser gemensamma

frågorhandlas helhet, därför handhar avdelningen även avseen-som en
sjöarna inte direkt reglerasde yrkesfrsket i de EUstora som genom

administreras avdelningen.av
endast för frågorAvdelningen för fiskerikontroll svarar som avser

den ñskeripolitiken.gemensamma
administrerar central nivå både utred-Utredningsavdelningen

forskning nationelloch undersökningsverksamhet ochnings- som avser
olika platser ifiskeripolitiken påfiskeripolitik och den gemensamma

landet.
för hela verket ochadministrativa avdelningenDen utgör en resurs

intembudgeten övriga verksamheter.dess verksamhet fördelas i på

enheterLokala

kapi-lokala enheter beskrivs iLaboratorier, utredningskontor och övriga
endast översiktligt vilka enhetertel och detta kapitel redovisas4 I som

nationella fiskeripolitiken någotarbetsuppgifter avseende denhar samt
vid utredningskontoren.ingående uppgifternamer

Örebroenhet i ochi Drottningholm medSötvattenslaboratoriet en0
Älvkarleby har arbetsuppgifterKälarne ochFiskeriförsöksstationer i

nationell fiskeripolitik. Viddel knyter tilltill mycket stor ansom
Örebro landsom-utvecklas RASKA-projektetkontoret i engenom

användas förinsjövatten skallfattande databas för kust och re-som
syfte förbättra ochmodellering och isursöversikter, attprognoser

rikta fiskevården.
Öregrund Ringhals,personal i Forsmark,Kustlaboratoriet i med0

arbetsuppgifter tillharBarsebäck och GöteborgSimpevarp, som
ñskeripolitik uppdrags-del knyter till nationellmycket samtstor an

verksamhet inom miljöområdet.
Härnösand haroch Luleå iUtredningskontoren i Jönköping samt0

reglering.med få undantag knyter till svenskuppgifter som an
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Fiskeriverkets utredningskontor

Fiskeriverket och miljöavdelningen förharInom ären-ansvaretresurs-
hörden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen. Utredningskontoren

sedan till utredningsavdelningen utredningskontorens1991 men upp-
Uppgifternagifter används främst och miljöavdelningen. bestårresurs-

dels yttranden i ansökningsärenden enligt vattenlagen, dels ii att avge
utföra utredningsuppdrag i samband med vattenmål och vissa insat-att

forskningskaraktär.ser av
Arbetsuppgifterna utförs huvudsakligen verkets utrednings-två

kontor i Jönköping och Luleå. i Luleå har personal iKontoret även
HärnösandHärnösand. Fiskeriverket samordnade kontoren i Luleå och

inte tillsätta tjänsten fiskeriintendent iunder 1996 Här-attgenom som
flytta verksamheten vid utredningskontoret inösand. Frågan attom

gällerJönköping till det centrala Fiskeriverket har f.n. attutretts men
inriktningen stärkaJönköpingskontoret finns kvar. Fiskeriverket har att

integrationen med och miljöavdelningenresurs- .
utredningskontor/ñskeriintendentdistrikt under långAntalet var en

följd sju kontor fanns förutom i Luleå, Härnösand och Jönköpingårav
Örebro, Kalmar och Göteborg. Minskningen antaleti Gävle,även av

vattenkraftutbyggna-kontor berodde huvudsakligen den minskade
medför antalet utredningar successivt minskar. sambandden vilket Iatt

fiskestadgoma bort krävdes ocksåmed de tidigare regionalaatt togs
mindre insatser utredningskontoren.av

i huvudsakUtredningskontoren leds ñskeriintendent ären somav
övrigtförvaltningsanslag medan personalen ifinansierad via verkets är

eller andrafinansierad uppdragsverksamhet i vattenmål upp-genom
fiskeri-Uppgifterna betalas enligt särskild Vid sidandrag. taxa. aven
kontor-intendentema finns tio biologer och fiskerikonsulenter tvåsamt

särskiltsassistenter anställda vid kontoren. Till detta kan komma an-
i Jönköping harställd personal under fáltsäsongen. Utredningskontoret

anställda projekt eller tidsbe-vissa tider haft till tio it.ex. upp personer
gränsat. .

verk-Verksamhet relaterad till vattenmål omkring 40%upptar av
Härnösand och verk-samheten i Luleå, 65% verksamheten i 75% avav

handla-samheten i Jönköping. Under budgetåret 1995/96 månader18
mål krävdesvid de utredningskontoren vattenmål. dessades 439 Avtre

omfattande utredningar i fall mindre utredningar i 13565 samtmer ca
cirkamål. Antalet förordnanden sakkunnig för närvarande 70ärsom
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deNågrautredningskontorenvid de ären-stycken sammantaget.tre av
prövotider ochlångaförenade medförordnandenaden äravsersom

sekelskiftet.efterslutföras förränintekommer att
bred kompe-vattenmål krävsmedpersonal arbetardenFör ensom
och statistik,biologifiskeribiologi, allmänkunskaper inombl.a.tens,

kun-liksomfältundersökningarfrånpraktiska erfarenheterocksåmen
utred-karaktärspeciellafiskeriteknik.exempelvis Deniskaper som

vattenlagensockså kunskapkrävervattendomstolen harningar om
under-genomförandetarbetssätt. Förvattendomstolamasochregler av

formiutredningskontorendisponerarsökningarna exem-avresurser
telemetriutrustning.elfiskeutrustning ochfiskeredskap,båtar,pelvis

Länsstyrelserna8.4

fiskefrågormeduppgifterlänsstyrelsernasbeskrivsavsnittdettaI avse-
länsstyrelsernasredovisaskapitelregleringen. 6nationella Idenende

EU-stöd.medarbete

länsstyrelsernavidfiskefrågorförAnsvar8.4.1

förordningenfiskelagen,ifiskefrågor reglerasiLänsstyrelsen ansvar
irennäringslagenfiskerinäringen,vattenbruket och samtfisket,om

län-det finnasskallinstruktionlänsstyrelsernasEnligtvattenlagen. en
länsstyrelsensunderskallfiske.sakområdet Länsexpertenförsexpert

samordningtillmedverkasakområde ochför sitthaledning ett ansvar
be-länsstyrelsenlänsstyrelsen. Innaninomsakområdenmellan olika

Fiskeri-medsamråd skeskallför fiskeförordna länsexpertslutar att
Länsstyrelsen inteochFiskeriverketfall ärdetverket. I an-om enense

förregeringentillhänskjutas avgöran-ärendet tidigareskulleställning
ochSkåne länförlänsförvaltningsamordnadmedförsökende. När nu

införts§länsstyrelseinstruktionen 3har i attutvärderatsKalmar län
upphör.besvärsrättensamrådet ochbeslutar efterlänsstyrelserna att

falllän. någralänsfiskekonsulent I ärnärvarandefinns förDet peren
län.Västmanlands IochGotlands länbl.a.gällervakanta.tjänster Det

mellan fle-länsexpertsamordningavseendeutredningfall hardessa av
samordning.medgerinstruktionenlän pågått. Den nyara

tillöverlämnasskallärendenfall beslutafår i vissaFiskeriverket att
länsstyrelser.berör fleraför beslut detverket om
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8.4.2 Verksamhetsmål för fiskeverksamheten

regleringsbrevetI för länsstyrelserna för 1995/96 fastställdes två ge-
övergripande mål och Verksamhetsmål förettmensamma gemensamt

fiskeverksamheten.
De övergripande målen länsstyrelserna skulle medverka tillattvar
ansvarsfull hushållning med fisktillgångama och länsstyrelsernaen att

skulle medverka till utvecklingen konkurrenskraftiga företag inomav
fiskerinäringen. Endast dessa mål, det första, avsåg den natio-ett av
nella politiken.

Verksamhetsmålet länsstyrelserna skulle prioritera insatserattangav
inom för EG:s strukturstöd till vattenbruket, fiskberedningsin-ramen
dustrin och infrastrukturen fisketspå område.

regleringsbrevetI för 1995/96 fick Fiskeriverket i uppdrag att utar-
beta för redovisning och uppföljningett länssty-gemensamt system av
relsemas uppgifter på fiskets området. Uppdraget skulle utföras i sam-
råd med länsstyrelsema. Under 1996 redovisades uppdraget till Jord-
bruksdepartementet och resultatet länsstyrelserna i redovisarär att en-
ligt mall i sina årsredovisningar vilket medför det ären attgemensam
lättare sammanställa länsstyrelsemas samlade uppgifteratt på området.

8.4.3 Resurser

Enligt länsstyrelsemas årsredovisningarr uppgår antalet årsarbetskrafter
för verksamhet inom fiskeområdet till för budgetåret54,2 1995/96 om-
räknat till kalenderår. Enligt den enkät utredningen lät länsstyrel-som

utföra uppgår antalet årsarbetskrafter vid samtliga länsstyrelserserna
för uppgifter avseende strukturstödEU:s till Antalet11. årsarbets-ca
krafter för nationell fiskeriadministration uppgår enligt denna beräk-
ning till 43. Variationen mellan länen dock ganska I vissa länär stor.
åtgår alla för administrationnästan den fiske-resurser av gemensamma
ripolitiken och i andra län åtgår mycket administration för nationella
frågor. Jämtlands,I Norrbottens och Västerbottens län förvaltas statens

länsstyrelserna vilket medför viss tillkommandevatten administra-av
tion.

8.4.4 Uppgifter

Länsstyrelsemas fiskeadministration kännetecknas de flestaattav ar-
betsuppgifterna författningsstyrda. finnsär Därutöver arbetsuppgifter
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dele-uppgifterregleringsbrevfrån länsstyrelsemashärledda samt som
viltskadekungö-enligtNaturvårdsverketFiskeriverket ochfrångerats

verksamhets-regionalahar definieratlänsstyrelserrelsen. Vissa egna
område varierarfisketsuppgifter påLänsstyrelsemasmål för fisket.

för-geografiskautifrån deövrigt ochförutsättningarna iutifrånäven
hållandena.

här utifrånredovisasfiskeadministrationenLänsstyrelsemas del i
ochlänsstyrelsemasanvändsåterrapporteringstruktur förden avsom

ñskenäringen,iindelasFiskeriverket.för Dendensammaär somsom
fiskeresursema.fritidsfisket och

Fiskenäringen

fiskerinäringenochvattenbruketfisket,förordningenEnligt om
fiske-EU-stöd,licenser,arbete medlänsstyrelsernautför1994:1716

Följandevattenbruk.redskap,med fastatillstånd fiskarilån, samtatt
Fiskeriver-förhållande tillipolitik utförsnationellaavseendeuppgifter

ket:

lånadministrationavseendefiskerilån av
redskap allmäntfastafiska medtillstånd för vatten-beslut attom

kronoholmarområde och
fiskodlinganläggatillståndbeslut samtvattenbruk avseende attom0

skyldigLänsstyrelsenfisk i odling.insättning är atttillstånd till av
odlingar.registerhålla över

1993:29föreskiftFiskeriverketsreglerasFiskodlingar även av
länsstyrelsendär1994:94,föreskrift SJV FSJordbruksverketssamt av

anläggningar.vissakontrollbesök vidmedtillsynskyldig utövaär att
anstalt.veterinärmedicinskafall till Statensi dessaRapportering sker

viltskadeskyddområdeangränsandefiskerinäringen ärtillEtt som av-
säls-motverkatilloch bidragsälskadorersättning förbeslut attomser

i jakt-1996/97:1uppgift framgårLänsstyrelsens samtkador. av prop.
till fiskareutbetalasbidragErsättning och1996:727.förordningen

skadan,tillupphovetNaturvårdsverket dåsker medsamarbetetmen
ansvarsområde.Fiskeriverketsiinte ingårdäggdjursälen, är ett som
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Fritidsfiske

Länsstyrelserna har arbetsuppgifter avseende fiskevårdsområden och
vissa statliga nationella stöd.

Fiskevårdsområden regleras i 1981:533 och FIFS 1982:3.0 Länssty-
relsen initiativ till och beslut bildandetar fiskevårdsområdeom av

skyldig hålla registerär fiskevårdsområdensamt att över i länet.
Statliga stöd handläggning, beslut och kontroll fiskevårds-0 avser av
bidrag handläggning och beslut statligtsamt stöd till biologiskom
återställning kalkade Fiskevårdsbidragen delegeradevatten. ärav
från Fiskeriverket medan Naturvårdsverket har för kalkadeansvaret
vatten.
Fritidsfiske och fisketurismens utvecklingspotential fråga förär en

regionala och lokala aktörer, bl.a. länsstyrelserna.

Fiskeresurser

Områden medför arbete för länsstyrelserna utsättning fisk,är:som av
fisketillsyn, dispenser, vissa uppgifter enligt vattenlagen uppgiftersamt
på några speciella områden. Författningar länsstyrelsens med-styrsom
verkan i arbete med fisk främst förordningenär 1994:1716resursen

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och olika föreskrifterom av
ÄvenFiskeriverkets författningar. vattenlagen 1983:291 och fiskela-

bestämmelser fiskådra medför vissa uppgifter för länsstyrel-gens om
serna:

För utsättning fisk och kräftdjur krävs länsstyrelsens tillstånd.0 av
Fisketillsyningsmän förordnas och utbildas länsstyrelserna.0 av
Dispenser avseende diverse undantag från författningar,0 att ut-som
färda elfisketillstånd, tillstånd till rotenonbehandling och tillstånd
för utländska medborgare fiska i vissa Dispenser medde-att vatten.
las från antaläven paragrafer avseende fiskeett med fastastort t.ex.
redskap, förbudstider och redskapsförbud.
Länsstyrelserna fattar beslut avseende, förklaraäven område0 att ett
för kräftpestsmittat, vid särskilda skäl, tillstånd till fiske malge av
och flodpärlmussla använda sprängmedel, dödandesamt elleratt
bedövande för vetenskapligt syfte.ämnen Enligt fiskelagen beslutar
länsstyrelserna flyttning fiskådra meddelar dispens frånsamtom av



Nationellfiskeriadministration 245SOU 1998:24

hurbeslutLänsstyrelserna fattarfiskådra.fiska iförbud ävenatt om
fastighet.samägdbedrivas påfisket ska

tillsynsmyndigheter. Länssty-länsstyrelsernavattenlagenEnligt är0
rensningsföre-anmälningarskallñskefunktionrelsernas motta om

vissaanvändningbygdeavgiftsmedelbesluta samttag, avomom
kap.vattenlagen 10 5vattenavgiftemedel enligt

delegationefterskötsenligt vattenlagenuppgiftensistnämndaDen
områ-myndighetcentralFiskeriverket såsomFiskeriverket.från är

till-det gällerfall. Dåi övrigasamarbetspartenfrämstadendet även
länsstyrelsenkräftpestbestämmelserangåendeståndsplikten somom

frånsammanställningvarje årFiskeriverketbeslutfattar gör avenom
kräftpestutbrott.inrapporteradelänsstyrelserna

länsstyrelsernabedriveruppgifternaförfattning stadgadeideUtöver
Rådgivningallmänhet.ochtillrådgivningvarierande gradi avnämare

åklagar-kontakter medfiskebestämmelsemainformationoch samtom
omfattandeñskerilagstiftningenpolismyndigheten ärväsendet och om
reglerade iinteuppgifterdessa ärför länsstyrelsernauppgifter trots att

dåFiskeriverkettillunderlagLänsstyrelserna lämnarförfattning. även
och informerarförslagensigföreskrifter överupprättas samt yttrarnya

älvfisketstatistikinsamlar ocksåLänsstyrelserna överallmänheten.
Statistikenlicensierade fiskare.bedrivs ickekustfiskeoch det avsom

Även förekom-länsstyrelsernainomtill Fiskeriverket.vidarebefordras
naturvårdsä-ochplanärendenbl.a. iñskesakkunnigarådgivning avmer

renden.

länsstyrelserNågra uppgifter i vissasärskilda

renbetesfjällen för-och påodlingsgränsenFisket i vattenstatens ovan
ochVästerbottens-Norrbottens-,berörda län,länsstyrelsema ivaltas av

frågornaförJordbruksdepartementetJämtlands län. genomansvarar
viltvård. Denochför jakt-funktionenutbildningsenheten,ochsame-

före-Jordbruksverket,upprätthållsmyndighetsfunktionencentrala av
frskerätt.jakt- ochmarkupplåtelsefunktionen förtagsenheten, samtav

speciellt beslutsorgan, rennä-finnslänsstyrelserVid berörda ett
övrigakaraktär.principiell Ii frågorbeslutarringsdelegationen, avsom

länsstyrelserna.beslutarfrskeupplåtelser,huvudsakligenfrågor,
handredskapsflske,förfiskekortomfattar allmäntFiskeupplåtelser

Allmäntavsalu.förfiskeredskapmed rörligafiskatillstånd samtatt
upplåterLänsstyrelserna ävenåterförsäljare.fiskekort säljs genom

fiske-däri vissatillståndsärskildahandredskapsfiske vattengenom
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upplåtelsen begränsats, kvoterat fiske. Länsstyrelserna beslutar även
underupplåtelser till medlem i sameby, sammanslutningom av same-

bymedlemmar eller fastighetsägare delar till medrätt vatten staten.som
Tillstånd till fiske för avsalu kan lämnas till fiskesamema, licensierade
fiskare och innehavare fjällägenheter. Information till allmänhetenav

vilka upplåtna, upplåtelsetider,vatten är regler för fisketom som m.m.
årligen i form broschyrerutges och bilagor till fiskekort.av

Fisketillsynen i i fjällen sker i förstastatens handvatten sär-genom
skilt förordnade fisketillsyningsmän på länsstyrelsens uppdrag ut-som
för bevakning. Insatsema samordnadeär mednära tull- och polisverk-
samheten i fjällområdet.

Berörda länsstyrelser har samarbete i frågornära berörett sta-som
i dessa områden.tens harvatten Detta bl.a. fört med sig fis-att samma

keupplåtelseavgifter tillämpas i de berörda länen. Samverkan sker ock-
så vid utvecklingen olika metoder för kvotering fisket och andraav av
metoder för behålla uthålligt fiske.att ett

intäkternaAv upplåtelseavgiftema fiskekortavgiftema går 1/3av
till samefonden, 1/3 länsstyrelsen och 1/3 till berörda samebyar. Läns-
styrelsens andel finansierar administration upplåtelsema, infonna-av
tion, provisioner till återförsäljare, fiskevård inklusive fiskeundersök-
ningar tillsyn. Länsstyrelsemas organisationsamt påverkas uppgif-av

liksom resursbehoven.ten även Inom vardera berört län används för
detta speciella arbete inom fiskeadministrationen fiskerikonsulent,1ca
1/3 assistent och årsarbete för tillsyn och fältarbete.

8.5 Kustbevakningen

Kustbevakningens övervakning avseende fisket omfattar både uppgifter
enligt EG:s kontrollförordning det yrkesmässiga fisket isom avser ma-
rina och övervakning enligt nationellvatten lagstiftning i kustvatten,
Vänern och Mälaren. Den nationella övervakningsuppgiñen bådeavser
det yrkesmässiga fisket i dessa fritidsfisket.vatten samt
Fram till EU-inträdet utfördes fiskerikontrollen till havs och i de stora
sjöarna i Sverige helt Kustbevakningen. Yrkesfisket såväl fri-av som
tidsfisket kontrollerades.

En ansenlig del kontrolltiden och rapporterade förseelser avsågav
det kustnära yrkesfisket, fritidsfisket och husbehovsfisket.
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Övriga myndigheter8.6

Jordbruksverket8.6.1

fiske påavseende frågormyndighetsfunktionencentrala sta-Den om
före-Jordbruksverket,upprätthållsodlingsgränsenvattentens avovan

och fiskerätt.mark jakt-upplåtelsefunktionen förtagsenheten, samtav
Fiskeriverket har inte någotlänsstyrelser.utförsFörvaltningen treav

och förvaltningdetta fiske. Statensförvaltningenför ansvaravansvar
regleras påområdeinom detta sätt.fiskeresurserna annatav

Naturvårdsverket8.6.2
.

biolo-miljöövervakning ochavseendeverksamhetNaturvårdsverkets
verk-LänsstyrelsemasochFiskeriverketstillmångfaldgisk gränsar

administra-lagrum.enligt andra DendockVerksamhetensamhet. styrs
Fiskeriverketsupphandlingi frågakommakantion avavsersom
miljöövervak-recipientkontroll ochundersökningar,avseendetjänster

vattendomarkrävs ifiskexpertisfrågor därningsuppgifier. Andra är
dom-kompetensenfrågor köpsdessakoncessionsärenden. Ioch i av

både Fis-remisser därbesvarandeområdeYtterligarestolarna. ärett av
skalllänsstyrelsernaochkeriverket svara.

Kammarkollegiet8.6.3

utredningskontorFiskeriverketssidanhar vidKammarkollegiet enav
talan iför det allmännasKammarkollegietsvattenmålen.roll iviktig

ochvattenvårdsmedel 1025förfondernaförvaltarvattenmålen och
fiskeintresset.det allmännabevakar10:6 samt
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Forskningens roll9 och organisation

Inledning1

förutsättning för svensk fiskeripolitik det finns undersöknings-En är att
och FoU-verksamhet området. Sådan verksamhet bedrivs vid Fiske-på

Laxforskningsinstitutet, och vidriverket, Sveriges lantbruksuniversitet
olika institutioner vid övriga universitet.

kartläggning under-Utredningen skall enligt direktiven göra aven
FoU-verksamheten inom området fisk och fiske i Sveri-söknings- och

särskilt granska Fiskeriverkets verksamhet på området. Medochge
föreslå åtgärder fördenna granskning bakgrund skall utredningensom

FoU-verksamhet området.effektiviserad undersöknings- och påen

Definitioner9.2

vadinnebär besvara frågeställning på vetenskapligtForskning sättatt etten
för erhålla kunskap.gäller metodik och analys att ny

ochgrundforskning, tillämpad forskningForskning indelas vanligen i
områdena flytande. Medutvecklingsarbete mellanFoU, gränserna ärmen

tillämpningbestämd igrundforskning fram kunskap någonatt ta utanavses
grundinnefatta forskning med avsikt läggasikte kan även att en sommen

forskningtillämpning. Med tillämpad forskningkan komma att avsesge
Utvecklingsarbete innebär utnyttjanderiktad bestämd användning.mot av

för fram produkter,befintliga forskningsresultat att ta processer,nya
förbättringar redan existerande. Vidare användseller väsentligasystem av

undersökningsverksamhet med vilken sådant arbetetermen somavses
metodik genomföra återkommande under-innebär med vetenskapligatt

sökningar rutinkaraktär.av
långsiktigt byggaStrategisk forskning med målsättningenFoU attavser

problem ellerspecifikt område med förväntadekunskap inom ettupp
Med sektors-för långsiktig förnyelse eller strukturförändring.möjligheter
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forskning inom område i samhället, i tillFoU avgränsat motsatsettavses
forskning eller allmän inomvetenskaplig forskning. vilkendisciplinär

forskningavseende samhällsnytta. Med tvärvetenskapligbedrivs påutan
inom flerasådan för genomföras kräver insatserFoU attmenas som

naturvetenskap och samhällsvetenskap.vetenskapliga discipliner t.ex.
fiskarFiskeribiologi innefattar vetenskapliga undersökningar ochav

Området omfattar allmännaskaldjur för exploatering/fångst.är utsattasom
beståndsundersökningar ochundersökningar avseende biologi och ekologi,

inverkanpopulationsdynamiska modellermed hjälp samt avprognoser av
mänsklig påverkanomvärldsfaktorer, såväl naturlig antropogensom

förutom fiskeri-fiskeriforskning innefattarfiskar och skaldjur. Begreppet
fångstmetodik, förundersökningarbiologi tekniskaäven t.ex. processerav
ekonomiska aspekter inomberedning och lagring studiersamt avm.m.

olika regleringsåtgärder.fisket, effektent.ex. av

Övergripande mål undersöknings- ochför9.3

fisk ochinom områdetFoU-verksamhet

fiske

mål och syftenAllmänna9.3.1

1996/97:5samhälleForskning ochregeringens propositionI attanges
övergri-i samhället.behoven Ettforskningens inriktning skall motsvara
få framområdet fisk och fiskeför FoU-verksamheten påpande mål är att

varaktigt utnyttjandetill grund förkunskap kan liggasådan ett avsom
biologiska mångfalden. Ettoch bibehållande denfiskresursema annatav

frågeställningar.inomvetenskapligamål för forskningen besvaraär att
efter inomforskningspropositionen börEnligt sträva att sammaman

grundläggande forskning.organisation främja såväl tillämpad som mer
de biologiskavård och utnyttjandeSektorsansvar för det gällerFoU när av
Jordbruksde-inominom området fiske och vattenbruk liggerresurserna

Fiskeriverket.ochfördelar till SJFR, SLUpartementet som resurser
mellangrundläggande tillämpad.Forskningen både och Ansvaretär

huvudsak skaFiskeriverket iFiskeriverket och fördelas såSJFR att
tillämpad forskningutvecklingsverksamhet och vissfinansiera och bedriva

grundforsk-för finansieringenmedan i allt väsentligt skallSJF R avsvara
Institution förhar dessning och tillämpad forskning. SLU vatten-genom

området produk-för utföra inombruk det huvudsakliga FoUattansvaret
problematiken kring detta.tion konsumtions- och sättfisk ochav
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Fiskeriforskningen bör bidra till skapa bärkraftig fiskesektor, så-att en
väl ekologiskt ekonomiskt och underlag för förvaltningsåtgär-utgörasom
der omfattande biologisk rådgivning, redskapsteknologi, socioekonomiska
aspekter effektivt och kvalitativt utnyttjande fiskrâvaran.samt ett Förav
detta fordras förståelse biologiska sammanhang, olika förvaltningsstra-av
tegiers biologiska och socioekonomiska effekter kunskaper fisksamt om

råvara för livsmedel. Problemställningama kräver ofta tvärvetenskap-som
liga angreppssätt.

Då fisken del miljön påverkas denär omgivningen, fiskenen av av men
och därmed fisket påverkar också självt miljön. Naturvårdsverket har det
centrala för miljöfrågor. Som sektorsmyndighet för fisket kommeransvaret
Fiskeriverket i kontakt med miljöfrågor berör fisket, vilket även ärsom
uttalat i verkets instruktion, verket fått sektorsansvar föratt ettgenom
miljön. kringFör FoU miljöproblem gäller allmänt den ska bidra tillatt att
kunskap erhålls både orsaker och effekter. Forskningen ska ligga tillom

förgrund miljöarbetet så hot kan upptäckas, och förebyggas.att mätas
Inom miljöövervakningen studier akvatiska ändamålsenligt iär systemav
och med och därmed eventuella föroreningar samlas frånatt vatten ettupp

tillrinningsområde och därigenom utjämnar tillfälliga förändringar.stort
Att använda fisk miljöindikator har fördelar då provtagning ärsom en-

kel och fiskar individer långlivade. det gäller bevarandeNär denärsom av
biologiska mångfalden fordras kunskap de biologiska systemenmer om

Ävenoch dess reaktioner mänskligtpå utnyttjande. det gäller övervak-när
ning den biologiska mångfalden kommer fisk betydelsefullattav vara en
variabel.

Mål för9.3.2 inom denFoU gemensamma
fiskeripolitiken CFP

Enligt EG:s rådsförordning 3760/92 gemenskapssystem för fiskeettom
och vattenbruk, artikel skall gemensamhetsbestämmelser bygga på
tillgängliga biologiska, socioekonomiska och tekniska analyser. Kommis-
sionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté STECF
sammanställer årligen fiskeresurser och utveckling fisket.rapporten om av

förlitarEU sig i detta avseende på det material enskilda länder tagitsom
fram och redovisat antingen Internationella havsforskningsrådetgenom

ellerICES direkt till kommissionen. Förutsättningar för tilldelasatt
fiskeresurser bestånd innebär förpliktelser bidra tillattav gemensamma
arbetet med beståndets förvaltning. bidraAtt med data och kompetens är

del dennai förpliktelse. Omfattningen erforderlig datainsamling ären av
fastlagd pågår inom för forrnaliseraDG XIV kraven påattmen en process
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medlemsländerna i detta avseende. i den årligaSTECF rapportenanger
behov finns ytterligare vetenskapligt underlag, bl.a. haräven om av

efterlystSTECF ekonomiska analyser motsvarande de biologiska analyser
erhålls från ICES.som

för forskning inom fiskområdet har övergripan-EU:s ramprogram som
de mål vetenskaplig bas för långsiktigt utnyttjande fiskere-att ettge en av

ökad kunskap de akvatiska ekosystemen och samspeletsurserna genom om
mellan fisket och miljön. genomförandet förutsätts det finns natio-För att
nell forskning detinom de prioriterade områdena. pågåen-EU Inomav nu
de prioriteras bl.a. se vidare punkt EU-stöd:4:e 9.5.3ramprogrammet om

miljöfaktorers inverkan akvatiska resurser
fiskets effekter miljönpå

biologi för optimering inom vattenbruketarters
aspektersocioekonomiska på fiskerinäringen

förförbättrade metoder beståndsuppskattningar.

stöd för genomförande direkt stöd från DGSom CFP:s utgår XIVäven
tillämpadtill FoU-verksamhet inom prioriterade områden avseende mer

och direkta undersökningar. Följande områden för närvarandeFoU är
prioriterade vidare punkt EU-stöd:se 9.5.3 om

beståndsuppskattningar,insamling data behövs för förbättradeav som
tillvarauppskattningar discards del fångst utantassomav av

slängs bordöver
inte övervakas kontinuerligtutvärdering beståndav som

sambandet fiskeinsats och beståndspåverkan
fiskets inverkan på miljön

forskare och fiskare.förbättrad kommunikation mellan

Även insatser.för genomföra detta krävs nationell kompetens ochatt
utnyttjas lång-målsättningen fiskeresursema påFör uppnå ettatt attom

ansvarsfullt fordras såväl biologisk rådgivning kunskapsiktigt sätt som om
socioekonomiska effekter olika förvaltningsåtgärder inomtyperav av

fisken. regleras endast det yrkesmässiga fisket i marinaaktuella CFPInom
förutsätts övrig reglering, d.v.s. fiske i kust ochDet sötvatten,vatten. att av

kompletteras med nationell reglering. förvaltningenDen gemensamma
medlemsländer-omfattar nyttjande alla levande i inomvattenav resurser

sill, skarpsill,territorier. Kvoterade för närvarande: torsk,ärarternas
havskräfta,makrill, kolja, vitling, gråsej, bleka, kummel, rödspotta,tunga,

Östersjön.räka lax isamt
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denFör biologiska rådgivningen lämpliga fångstuttag krävsom en
långsiktig övervakning bestånden. Detta dels analysgörsav genom av
fångststatistik landadpå fisk loggböcker, fångst och fiskeansträngning
med hjälp så kallade populationsdynamiska modeller ocksåsamtav genom
fiskeoberoende övervakning i form provfisken för erhålla relativaattav
beståndsuppskattningar trender. I och med tillförlitligheten i statisti-att
ken från landningskontroller inte tillräcklig efterfrågar kommissionenär en
utökning fiskerioberoende data provfisken med medlemsländer-av genom

undersökningsfartyg.nas
Befintliga beståndsuppskattningsmodeller inte slutgil-representerar en

tig metodik utvecklas ständigt. närvarandeFör pågår utvecklingutan t.ex.
flerartsmodeller, vilka till skillnad från använda enartsmodeller tarav nu

hänsyn till sambandet mellan inkludera predationsförhål-arter attgenom
landen, d.v.s. hänsyn till den dödlighet orsakas fisk fisk.tar äterattsom av

utvecklaFör och kvalitetssäkra befintliga modeller ocksåatt utvecklamen
modeller utgår stöd till undersökningar från kommissionen bl.a.nya som

stöd från DG XIV. genomförandetFör krävs utnyttjandenämntssom ovan
kompetens i de olika medlemsländerna.av

långsiktigtFör förstå beståndsvariationer och kunnaatt göra prognoser
utvecklingen, fordras ökade biologiska kunskaper inte minst vad gällerom

Ökaderekryteringsprocessema. kunskaper behövs sambandt.ex.om
mellan d.v.s. predationsförhållanden födoval och för dearter samt vanor
enskilda Vidare behövs ökad kunskap omgivningsfaktorersarterna. om
påverkan på bestånden, såväl naturliga variationer variationersom p.g.a.
mänsklig påverkan, inte minst det gäller reproduktionen och därmednär
rekryteringen. Kunskap behövs det allt intensiva fiskets långsikti-om mer

effekter på bestånden, effekter fångst oönskadet.ex.ga p.g.a. av ar-
ter/storlekar och förändrade sammansättning bestånden och därmedav
eventuella effekter på ekosystemet. dennaFör kunskapsinhämtandetyp av

stödutgår via EU:s För genomförandet krävs samverkanramprogram.
mellan forskare i de olika medlemsländerna.

beslutaFör förvaltningsåtgärder krävs information fiskeflot-att om om
vad kapacitet, effektivitet och aktivitetsgrad. detta sammanhangtan, Iavser

fordras kunskap fiskeriemas ekonomi och sociala aspekter. Kunskapom
kostnadsstrukturen och sambandet mellan denna och exploaterings-om

på fordras, liksom kunskapmönstret marknadens reaktioner.resurserna om
Kommissionen efterfrågar ökad fokusering inom detta problemkomplex.

förvaltningsåtgärderFör fordras kunskap effektivitet ochäven om se-
lektionsmönster vilka och vilka storlekar målarten fångasarter av som
hos olika fiskeredskap och båttyper. Av betydelse kunskapstor är om
selektivitetsgraden för i fisket undvika fångst individeratt av yngre som

ska rekryteras till fisket. för kunnaDetta utfärda föreskrifterattsenare om
lämpliga maskstorlekar och minimimått.



SOU 1998:24roll ochForskningens254 organisation

fiskproduktenbegränsade förutsättsDå fiskeresursema ävenär att ut-
fordrasoptimalt resursutnyttjandeekonomiskt bästanyttjas på Försätt. ett

under hela produktions-bevara kvalitetenkunskap metodikdärmed attom
Standardiserad kvali-till försäljning ocksåkedjan från fångst att enmen

tetskontroll utarbetas.
utbudet fiskprodukteroch för ökaskapa sysselsättning ärFör attatt av
gemenskapen. dennaVerksamhetsgren inom Motviktigvattenbruket en

struk-föremål för gemenskapensvattenbruketbakgrund utvecklingär av
bl.a.ökade kunskapervattenbruket krävsturstöd. utvecklingFör omav

effektivitet iteknik för ökadutveckla metoder ochbiologi samt attarters
miljöeffekter.minska vattenbruketsproduktionen och för att

försötvattensdirektivhabitat- ochi enlighet med EU:sFör att svara
fordras grundläg-utanför CFP-regleringoch biotoperbevarande arterav

både biologiskamiljökrav,utbredning ochkunskap fiskartemasgande om
påverkan.mänsklig Föreffekterbiologiska faktorer,och icke attsamt av

beståndaktuellakartläggning/övervakningkrävsfullfölja målsättningen av
åtgärder,vidtagande lämpligaförmiljöproblemeventuellaoch samt, av

biotopvård.fiske- ochkunskap om

vid sidan CFPMål för FoU9.3.3 av

grundInternationell

havsforskningsrå-Internationellatill konventionenanslutetSverige är om
rådet medförseförbundit sig artikel 5därföroch hardet, ICES, att

fullföljs ikonventionens måltillbidrarupplysningar samt attattsom
samordnade forsk-rådetdenutsträckning underlättamöjliga attstörsta av

internationelladeltagande i andraSverigesgenomförs.ningen Genom
fiskerikommissionen NEAFC,Nordostatlantiskaorganisationer som

Östersjön laxorganisa-Nordatlantiskaför IBSFC,Fiskerikommissionen
frånhämtar råd ICESNordsjökonferensen, vilkaochtionen NASCO

tillupplysningar ICES.med erforderligaSverige bidrarförutsätts att
skall kuststaten,artikel 61.2Havsrättskonventionenlighet med FN:sI

adekvataunderlagvetenskapligafrån bästamed utgångspunkt genom
ide levandeförvaltningsåtgärderbevarande- och garantera att resurserna

överexploatering.inte hotasekonomiska EEZden exklusiva avzonen
exploateringsgrad.beståndsstatus ochfordras kunskapdettaFör om

fiske detansvarsfulltUppförandekod förEnligt FAO:s attett anges
detrådgivning ochvetenskapligfisket behövsför all förvaltning ärattav

finns.för dettaerforderligatillserespektive lands att att resurseransvar
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Nationell grund

FiskeriverketsI instruktion 1996: 145 Fiskeriverket skall verkaattanges
för ansvarsfull hushållning med fiskeresursema långsiktigt med-en som
verkar till livsmedelsförsörjningen. Vidare skall Fiskeriverket i enlighet
med sektorsansvaret, i samråd med naturvårdsmyndighetema, verka för
biologisk mångfald och därmed för rikt och varierat fiskbestånd. Vidareett
skall verket medverka till förutsättningar skapas för livskraftigatt en
fiskenäring till vilken också vattenbruket hör.

nationelltI FoU-program Fiskforskning för Sverigedel 1 1987ett
och del utarbetat2 1988 SJFR och dåvarande Fiskeristyrelsen ettav anges
övergripande forskningsprogram på fiskets omrâde. Enligt detta ansvarar
Fiskeriverket för undersöknings- och utvecklingsverksamheten inom
yrkesfisket, fritidsfisket och fiskevården liksom stöd till detta, medan det
övriga för FoU-stöd, d.v.s. i huvudsak till grund- och tillämpadansvaret
forskning, ligger på SJF R.

Vid sidan långsiktiga mål och prioriteringar har i regleringsbrev tillav
Fiskeriverket under de åren angivits områden särskilt skallsenaste som
beaktas:

Östersjön,frågor fisket i bl.a. undersökningar rörande torskfis-rör0 som
ket
utveckling det yrkesmässiga insjöfisket och kustnära fisket0 av
selektivitet hos fiskredskap grund för balanserat utnyttjandeettsom
Verka för forskningsprogrammet reproduktionsstömingar påatt0 om
östersjöfisk genomförs
sektorsansvaret för fiskets miljöfrågor
bevarandet laxstammarna0 av
verka för biologisk mångfald.0

Vidare har regeringen uppdragit Fiskeriverket utreda och verkaatt
för bevarande och återuppbyggnad flodkräftbestånden. Verket har påav
uppdrag regeringen också utarbeta aktionsplan för miljöfrågomaattav en

fisketinom i syfte åtgärder för bevarandet biologisk mångfaldatt ange av
och hållbart nyttjande fiskeresursema.ett av

ICES-underlag

förvaltningFör bestånd med fiske krävs uppgiftergemensamt attav om
fiskeriema samordnas för målet långsiktigt ansvarsfullt nyttjan-att om
de skall uppnås. planerasInom ICES samordning nationell FoU.av
Vidare sker resultatbearbetning underlag för ICESen gemensam som
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internationellaolikavilken utnyttjas irådgivningbiologiskaårliga or-
omfattar be-Rådgivningenanslutet.till vilka Sverigeganisationer är

analys fångst-och byggerfångstuttagoch lämpligaståndsstatus av
provfisken.fiskeoberoendeuppgifter frånstatistik påsamt

fastlagd.undersökningar FörerforderligaOmfattningen är att upp-av
nivå.dock vissrådgivningen krävsbiologiskakvalitet i denrätthålla en

fångstdatanationellaoch övrigasvenskahar kvaliteten påUnder årsenare
ansvarigameddelatvilket rådetotillfredsställandevaritenligt ICES

gälleravsikt dethar förmedlemsland. Rådet näri respektiveministrar att
fisket.försiktighetsprincipen inomtillämpafortsättningenirådgivningen

bestånd bedömsdata gällandeinnebärakommer när ettDetta attatt vara
medfångstuttagrekommenderarådetknapphändiga kommeralltför att

undersökningsverksamhet nedan.vidare krav påsäkerhetsmarginal se

med jiskeresursernaHushållning

uppfylla må-instruktion 1996:45Fiskeriverketsenlighet mediFör att
inlandsvattenimed fiskeresursemahushållningansvarsfulllet om en

beståndsutvecklingeninformationkrävs motsva-i kustzonenoch om
delägre påexploateringsgradenmedoch ärden i havet. Irande att

fångst-kanmed i haven,jämförtinsjöfisket,ochbestånd i kust-flesta
Dettautnyttjasundantagsfalli sätt.fisket endaststatistik i samma

utsträckningbeståndsutvecklingen i högreföljadet förmedför attatt
registreramåttrelativaanvändandedvs.provñskeinsatser,krävs av

kuststräckor.och utmedsjöarolikatrender, i typer av
och använd-insamlingförsvårardessutomomständighetEn som

annorlundadetinlands- och kustvattenförfångststatistik ärning av
omfattar inteNyttjandetflertaletförexploateringsmönstret arter.av

ochfritidsfiske sport-betydandeoftayrkesfisketbara även ettutan
statistik. Sammantagetupptagningförsvårarvilkethusbehovsflske av

följautvecklas förmodeller behöveralternativa attmedför detta att
inlands- och kustvatten.bestånd i

kunskapfiskeresursemahushålla med äransvarsfullt kunnaFör att
kun-viktig förfångstkapacitetselektivitet och attfiskeredskapensom

selektivite-förbättraBehovbestämmelser.lämpligautfärda attavna
vårdaförfinnsfiskeredskapenutformninglämplig attten avgenom

storlekar,oönskademinska fångstbättre. Syftetbestånden är att av
Ändamålsenligatill fisket.skall rekryterasindividerd.v.s. somyngre

bevarandesynpunktviktigtocksåselektivitetredskap med hög är ur
fångstermångfalden såbiologiskaupprätthålla denoch för attatt av
minskas.däggdjur kanochfåglarfiskarter liksomönskvärdaicke av
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Konkurrenskraftiga företag

ledmålarterfångstredskap och fisken efterUtveckling utgör ettnyaav
detinte minstkonkurrenskraftiga företagskapai målsättningen näratt

effek-fisket.insjöñsket och det kustnära Ettutvecklingen inomgäller
åstadkomma godocksåselektera fångstentivt attsätt att pro-enmen

fisken hålls levande.utveckla redskap därdukt är att
godhushållning med fiskeresursemauppnåFör ävenatt att ger av-

utvecklaföretag, finns behovkonkurrenskraftigakastning och attav
inverkan påexploateringsmönstersmodeller där olikabioekonomiska

långsiktigaskatta denvärderas föroch lönsamheten kanfisket att po-
fisken.olikatentialen inom typer av

biologisk mångfaldiskevårdsåtgärderF -

for biologiskStrategipropositionmed regeringensi enlighetFör att
fiskeresurser-bevarandeuppfylla målet1993/94:30mångfald avom

kunskapmångfalden behövsbiologiskaverka för denattsamt omna
mellanavvägningarfiskevårdsåtgärder möjliggörlämpliga utnytt-som

fiskeribio-fordrasbeståndsvårdbiotop- ochoch bevarande.jande För
åtgärder,olikabedömningar effekterförkunskaplogisk göraatt avav
och/ellersäkerställakunskaper förgoda ekologiskaminst krävsinte att

rekryteringsmiljöer.återskapa
åtgärd förviktigutplantering fiskrad sammanhang attI är enaven

lämpligtkunskapdetta krävsbestånd. utsätt-och bevara Förvårda om
ochbakgrundgenetiskaegenskaper,formningsmaterial i stammarsav

sjukdomsspridning.förriskerom
ochfiskmed målsättningbiologisk mångfaldbevarande attFör av

livskraftiga,skall bevaras inäringsorganismeroch derasskaldjur natur-
utbredning ochkunskapreproducerande bestånd behövsligt status,om

därmed kräverhotade ochochförmiljökrav ärarter stammar spe-som
bevarandeåtgärder.ciella

och miljönFisket

bådeomgivning behövs försinfisken påverkasoch medI att resurs-av
mil-kunskapmångfald,biologiskoch för bevarandebevarande omav

omfattarMiljöstömingarolika bestånd.effekter påjöstömingars stor-
rinnandesjöar ochförsurningmiljöförändringarskaliga t.ex. avsom

ochinlandsvatten, kustzonendrabbar såvälövergödningvatten, som
anrikas ivilkaspridande giftiga substanser nä-miljön i haven, samt av

9 17-I452
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ringskedjan. Miljöstömingar omfattar störningar från lokalaäven
punktkällor med effekter i närområdet, olika industrianläggningar.t.ex.

Fiskets miljöfrågor har de fångstuttagen och utvecklan-storagenom
det vissa redskap alltmer kommit i fokus. Fisket påverkar miljönav

flertal det gällerNär bestånden kommersiellt viktigasätt.ett arterav
torsk och sill fisket den enskilda faktor iärt.ex. störst ut-som som

sträckning påverkar bestånden. och med dessaI har centralatt arter en
roll i ekosystemet påverkar fiskeuttaget ekosystemets struktur ochäven
funktion. Fisket påverkar vidare bifångster andra fiskarterävengenom

målarten liksom andra djurarter sält.ex. och sjöfåglar.än Dessutom
påverkas havsbottnen och dess fauna redskap släpas bott-påattgenom

Kunskap fiskets effekter denpå omgivande miljön begrän-ärnen. om
sade, varför behov undersökningar effekten fiskets omfattningav om av
och användandet olika fiskemetoder föreligger.av

Allmänna9.4 krav på inom området fiskFoU
och fiske

Allmänt ska FoU-verksamheten hög relevans bidra till samhäl-genom
lets utveckling. Att kunna nyttiggöra forskningsresultaten till-samt att
gängliga används på effektivt viktig del rele-sätt ärettresurser en av

fiskerisektom efterfrågasInom FoU utvecklas i lin-vansen. som
je/parallellt med inriktningen den förda politiken. Såväl grundläg-av
gande tillämpad verksamhet hög kvalitet behövs for säker-attsom av
ställa underlag for god rådgivning och förvaltning.

Fiskeriforskningen präglad den består rad olika dis-är attav av en
cipliner och kräver analys alltifrån biologiska till ekonomiska, soci-av
ala och tekniska aspekter, d.v.s. innefattar integrerade lösningar. Sve-I
rige forskningen fiskets område splittrad forsknings-seär

Fiskforskning för Sverige och forsk-ningspolitiskadenprogrammet
propositionen Forskning och samhälle 1996/97:5. Speciellt univer-
sitetsforskningen bedrivs i forskargrupper.små

9.4.1 på undersökningsverksamhetKrav

Övervakning fiskresursema liksom miljöövervakningen kräver förav
ändamålsenlig dels långsiktighet, dels den bedrivs i tillräck-att attvara

lig omfattning. Endast med fleråriga undersökningar kan förändringar
och trender påvisas. Provfisken bara användbara under förutsättningär
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jämföras. åstad-till kanfångststatistiken från år För attett annatettatt
tidsserier.analyser krävs ofta långatillförlitligakomma

fångststatistik omfatta allaomfattningen måstedet gällerNär t.ex.
täcka helaspecifikt bestånd och dessutomnyttjarfiskerier ut-ettsom

datainsamlingen måste kanomfattandebredningsområdet. Hur vara
statistisktanalysnivåfastställa. uppnåsvårt För attatt som gerenvara

med nuvarandeinsatserresultat krävs mycketsäkra stora resursersom
dataunderlagetomfattningengenomförbart. mått påinte Ettär om

med tillämpningenerhållas i sambandtillräckligt kankan avvaraanses
använda sig i sinhar för avsiktförsiktighetesprincipen ICES att avsom

rekommendationer kommeri sinainnebär ICESrådgivning. Detta attatt
fall där tillräckligtsäkerhetsmarginal i demedfångstuttagföreslå ett

dataun-utifrån tillgängligtkanbeståndsuppskattningar intesäkra göras
till underut-därmed ledaundersökningar kanUndermåligaderlag. ett

fiskeresursema.nyttjande av
undersökningarna hållerändamålsenliga krävsFör även attatt vara

Insamling måsteför insamling data.gäller metodikkvalitet vadhög av
användas lång-för kunnaformer och bör,standardiseradeske under att

kvalitetssäkras.siktigt,

på forskningKrav9.4.2

primär målsätt-relevansforskningenssektorsforskningenInom är en
ock-måsteanvändarnas behov. KravForskningen skallning. motsvara

Granskningkvalitet.forskningenstillförlitligheten, d.v.s.så ställas på
jämförelse.internationellvidoftast baravetenskaplighet kan görasav

forskningsresultatkvalitetsgranskningerhålla löpande ärEtt sätt att av
varvidtidskrifter,vetenskapligainternationellastudierna ipubliceraatt

internationelladetgranskningpublicering genomgårförresultaten av
vetenskapliginternationellanlitaforskarsamhället. Ett sätt är attannat

forskningsområden.utvärdering olikaexpertis vid av
medproblemställningarlösa aktuellainte baraForskningen måste

okända be-och delvisomedelbar tillämpning även motutan nyasvara
forskninggrundläggandeperspektiv behovi dettahov. Det ävenär av

innebär i ochFiskeriforskningeninriktning.strategiskmed långsiktig
analyserintegreradeproblemställningarkomplicerademed allt sommer

både relevans,krav påflera discipliner. För att motspänner över svara
forskarrniljöerkrävs detvetenskaplighet och långsiktighethög av en

samlas ochdiscipliner kandelvis olikastorlek där kompetens inomviss
stabilitet uppnås.period så vissverka längreöver atten

forskare,antalSverige, med begränsatlitet land ärFör ettett som
delför kunnainternationella arbeteti detdet viktigt delta att taatt av
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forskningsutvecklingen. Forskningsresultat områden där den svenska
forskningen liten kan sålunda snabbtär tillgängliga samtidigtgöras som

kontinuerligt utbyte idéer och resultatett inom det internationellaav
forskarsamhället bidrar till kvalitetssäkring den svenska forsk-en av
ningsverksamheten.

9.5 Svensk fiskforskning översikten-

Inom utredningen genomfördes tidigare enkätundersök-nämntssom en
ning för kartlägga FoU-verksamhet i Sverigeatt vilkenägervar rum,
verksamhet bedrivs och hur den finansieras. Målsättningensom attvar
få information all FoU-verksamhet omfattande fisk och fiske i vidom
bemärkelse, d.v.s. inte bara de tillämpade inriktningarnaom mer som
beståndsövervakning, ñskevård och vattenbruk grundläggan-ävenutan
de ämnesområden ekologi, genetik, fysiologi förfråganEnetc.som
utgick till olika institutioner kunde förväntas ha verksamhet inomsom
området: Fiskeriverkets laboratorier och utredningskontor, LFI, SVA,
SLU institutioner vid övriga universitet och högskolor.samt Samman-
ställningen förhållandena under 1997 och redovisas i bilagamotsvarar 2
där resursåtgång redovisas huvudaktör uppdelat Fiskeriver-samtper
kets laboratorier och utredningskontor respektive fördelat de olika
universiteten. följerHär kort sammanfattning. indelningarFör ochen
definitioner bilaga.se

Enligt enkätsvaren uppgår Jordbruksdepartementets stöd till under-
söknings- och FoU-verksamheten till sammanlagt miljoner44 kronor
1997 vilket 33% de totala Stödet fördelar sigmotsvarar av resurserna.
på miljoner22,8 anslag till Fiskeriverket, 2,8 miljoner till SLU ochsom

miljoner18,4 stöd via SJFR. Motsvarande bidrag inom Miljöde-genom
ansvarsområde uppgår till miljoner9,8 kronorpartementets 7,7% via

och förNV Utbildningsdepartementet till 18,4 miljoner 15% i form av
institutionsanslag vid universiteten 12,7 miljoner och stöd viagenom

5,7NFR miljoner.
övrigaAv finansiärer uppgår EU-medel tillstörre undersöknings-

och FoU-verksamheten inom fisk och fiske i Sverige till 12,3 miljoner
kronor 1997, motsvarande 13,7% de totala Av EU stödetav resurserna.

medlen ungefär lika fördelade mellan stöd via forskningsprogram-var
direkt från DG XIV respektive strukturstöd. Vidare indust-men, svarar

rin, framförallt kraft- och skogsindustrin, för stöd i form medel tillav
recipientundersökningar och avgifter enligt vattendomar. Dessagenom
motsvarade enligt enkätsvaren 20,4 miljoner eller 16% de totalaav re-

1997.surserna
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antalet årsarbetskrafter inom undersöknings- ochsammanlagdaDet
fiske tillFoU-verksamhet området fisk och uppgår enligt enkätenpå

medårsarbetskrafter forskande personal personerfördelat på 105272,
finnsoch doktorander. dessa 84projektansvar, assistenter 88 Av79

vid vid och 128,5årsarbetskrafter vid Fiskeriverket, 10 LFI, 37 SLU
övriga universitet.vid

området fisk och fiskemedel for inomtotala FoUDen upp-summan
ellermiljoner. Hälften 49% 62,4under till 126går 1997 resursernaav

universite-Fiskeriverket. Till verksamheten vidförbrukas vidmiljoner
utförare miljonerövriga åtgår 13,4miljoner 32%. Avåtgår 40,3ten

miljoner vidvid och 6,5 LFI.SLU
och FoU-verksamheten inom is-undersöknings- FFinansieringen av

budgetmedel. Anslag viadelenkeriverket tillutgörs största externaav
anslag medel 10%. Reste-övriga interna 10:6och29%motsvarar som
medel.medfinansierasrande 61% externa

bestånds-monitoringResursförbrukning uppdelat påTabell 9.1:
fis-tillämpade områden fiskevård,miljöövervakning,uppskattningar,

grundlägganderespektivevattenbrukfiskeriekonomi,keriteknik, om-
genetik under 1997.fysiologi, etc.råden ekologi,

Ämnesområde resursförbrukningtotal resursförbruk-
vid Fiskeriverketning

6l,9%34,3% 39,643,4Monitoring
28,3%19,9% 18,1områden 24,5Tillämpade

9,8%6,358,5 46,3%Grundläggande områden

forskningskategorier 1997.uppdelat påResursförbrukningTabell 9,2:
vidresursförbrukningtotalForskningskategori resurs-

Fiskeriverketförbrukning
58,3%32,6% 37,5Undersökningsverksamhet 41,2
31,3%24,0% 20,1Tillämpad forskning 30,3
10,4%6,7grundforskning 29,7 23,5%Riktad

forskning 25,2 19,9%Inomvetenskaplig

lax,vandringsfiskarfiskar, Sötvattensfiskar ochUppdelat marinapå
kommer-kommersiella ickeinkluderande såvälhavsöring och ål som

fiskar, förför marina 37%fördelar sig på 36%siella arter, resurserna
marina fiskarnavandringsfiskar. deSötvattensfiskar och för För27%

bestånduppskatt-till tillämpad FoUåtgår merparten somresursernaav
grundläg-del, tillendast liten 19%,och fiskeriteknik ochningar meren

Även hälften FoU-sötvattensfisk åtgårforskning. förgande över av
fiskevård,inriktningar beståndsövervakning,till tillämpaderesursema
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vattenbruk medan grundläggande forskning 36%. Verksam-motsvarar
heten det gäller vandringsfisk däremot tillnär delen, 54%,utgörs större

grundläggande inriktningar.av

9.6 Aktörer och intressenter

dettaI avsnitt redovisas de huvudsakliga utförama FoU-verksamhetav
inom området fisk fiskeoch i Sverige. olika aktörernasDe organisation
och verksamhet beskrivs liksom hur verksamheten finansierad ochär
vilka de primära Pågående projekt redovisas förutgör avnämama.som
varje organisation eller organisatorisk enhet.

Fiskeriverket9.6. l

Fiskeriverket skall i enlighet med instruktionen förverka ansvarsfullen
hushållning med fisktillgångarna i enlighet med sitt sektorsansvarsamt
för miljön verka för biologisk mångfald och därmed rikt och varieratett
fiskbestånd. instruktionenI vidare Fiskeriverket skall främjaattanges
forskning och bedriva utvecklingsarbete fisketspå område. enlighetI
med uppdraget inom Fiskforskning för Sverigeprogrammet ansvarar
Fiskeriverket för undersöknings- och utvecklingsverksamhet inom yr-

Övrigtkesfisket, fritidsfisket och fiskevården och stöd till detta. FoU-
d.v.s. i huvudsak till grund- och tillämpad forskning, ligger påansvar,

SJFR. nå dessa mål och uppfyllaFör de krav ställs, bedriveratt som
Fiskeriverket och stöder forsknings-, undersöknings- ochexternegen
utvecklingsverksamhet. Resultaten grunden för verkets beslut ochutgör
åtgärder inom resursförvaltning och inkluderar fiskeriteknik och fiske-
riekonomi, fiskevård, fiskets miljöfrågor, bevarande och biologisk
mångfald. Fiskeriverket bedriver med budgetmedel undersökningsverk-
samhet och stödjer forskning angelägen för verketsärextern som myn-
dighetsutövning. bedrivs inomDessutom Fiskeriverket med externa
medel sådan stödjer och kompletterarFoU undersökningsverksam-som
heten.

Forsknings- och undersökningsverksamhetens uppgift förseär att
Jordbruksdepartementet, Fiskeriverket och internationella organisatio-

till vilka Sverige anslutet med kunskapsunderlag. samladeDenärner
FoU-kompetensen finns inom verket har lett till också andraattsom
myndigheter, länsstyrelser, kommuner enskilda företagäven vän-men
der sig till Fiskeriverket med FoU-uppdrag. den FiskeriverketI mån
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uppdragsådanaerhållaskunskap kan ävendenbedömt att genomsom
uppgifter.sådanaverket åtagit sigharverkets intresseligger i

Utrednings-organiserad inomFoU-verksamhetFiskeriverkets är
enhe-forsöksstationema ingårochlaboratoriemadäravdelningen som

Miljöavdelningen därochinomutsträckning Resurs- ut-och i visster
inomorganiseratdessa enheterinomArbetetingår. ärredningskontoren

områden:följande

resursövervakning
fiskevård/bevarande
miljö
Fiskeriteknik/ekonomi.

vadgrundasFoU-verksamhetFiskeriverketsPrioriteringar av
särskiltriksdagochregeringinstruktion,i verketsformuleras avsom

forskningsprogram.områden inom EU:sområdenangivna samt
miljöavdelningenochinomkunskapsunderlag ResursBehovet av

feminomformulerasstrukturavdelningenochMarknads-och inom
beställning till Ut-fackavdelningamashuvudområden, d.v.s. utgör

redningsavdelningen:

prognosverksamhetResursövervakning,0
kust-både hav-,förresursutnyttjande behövslångsiktigtsäkraFör ettatt

resursöversikt.årligformrådgivning iinsjöñsketoch enav

Miljöövervakning0
fiske-ochför fisketbetydelsemiljöforhållandenöversiktårligEn avav

skallutredningskontorenochLaboratoriemaönskas.vården vara re-
miljöfrågor.i olikamissinstans

Fiskevård/bevarande0
upprätthållaförfiskevårdsmetoderutvärderingoch attUtveckling av

fiskresursema.nyttjandeoptimaltmångfaldbiologisksåväl ett avsom
regelverk.åtgärder ochñskevårdandeolikaEffektstudier av

Fiskeriteknik0
ochlångsiktigberoendeutvecklingfortsattaFiskerisektorns är av en

Därför be-fångsten.utnyttjandehögtförvaltningbärkraftig samt ett av
oönska-ochstorlek,vadredskapselektivautveckling arthövs avserav
kanfisklevandefångstförredskapUtvecklingbifångster.de geavav

resurshushållning.och bättreutbyteekonomisktökat en
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Fiskeriekonomi0
Belysning ekonomin krävs såväl på företags- regional ochav som na-
tionell nivå i olika slag fisken och vid tillämpning olika strategierav av
för fiskeriförvaltning. Sportfisket och turistfiskets ekonomiska betydel-

tillkommer viktig faktor.se som

Till dessa områden skall läggas forskningsperspektiv, d.v.s.även ett
behov stödjande undersökningar i form grundläggande FoU forav av
kunskapsuppbyggnad.

Fiskeriverkets FoU-verksamhet behandlas i verkets Rådgivande
för forskningsfrågor i vilken finns för yrkesfisket,representantergrupp

vattenbruket, sportfisket, fiskevattenägarna och det övriga forskarsam-
hället universitet, Laxforskningsinstitutet.SJFR, den rådgivandeI

diskuteras/godkänds inriktningar och prioriteringar.gruppen

Havsfrskelaboratoriet

Havsfiskelaboratoriet beläget i Lysekil där verksamheten startadeär
då havsfiskelaboratorium1929 Statens invigdes under den Hydrogra-

fisk-Biologiska kommissionen. Arbetsuppgifterna omfattade redan från
början fiskeribiologiska frskeritekniskaoch undersökningar. Laborato-

Årriet inlemmades i den nyinrättade1948 Fiskeristyrelsen. 1991 till-
Östersjölaboratorietkom avdelning, i Karlskrona, med sinen ny som

belägenhet avlastar laboratoriet i Lysekil det gäller undersökningarnär
Östersjön.och provtagningar i Lysekil arbetarI 36 och ipersoner

Karlskrona sju. Laboratoriets Verksamhetsinriktning i sammanfattning
är att:

och beräkningar utvecklingen fisk- och skal-göra0 prognoser av av
djursbestånden i havet
utveckla selektiva fiskemetoder med syftet minska mängden ickeatt0
önskad bifångst
studera fiskets effekter på den omgivande miljön miljöns in-samt0
verkan fiskresursema.på

denFör materialinsamling fordras för undersökningarna förfo-som
laboratoriet forskningsfartygen U/F och U/F Ancylus.Argosövergar

Expeditioner genomförs i samarbete med parallelltSMHI med densom
biologiska provtagningen utför insamling hydrografiska data. ochIav
med fisktillgångama i havet fiskas och administreras tillsammansatt
med andra nationer inom för EU:s fiskeripolitikramen gemensamma
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CFP, sker FoU insatserna vid Havsfiskelaboratoriet imerparten av
samarbete med motsvarande forskningsinstitut i andra länder, framför-
allt inom för ICES.ramen

Resurs

Resursövervakningen de marina fiskbestånden syftar till bildaattav
utgångspunkt för bedömning bestånden i form beståndsstorlekav av
och rekrytering de för fisketpå viktiga målartema. Insamlade data be-
arbetas i samarbete med övriga nationers laboratorier ärsom engagera-
de i respektive bestånd och grunden för den biologiska rådgiv-utgör
ningen lämpliga fångstuttag inom ICES:s rådgivning.om

Övervakningen bestånden utförs analys den till Fiske-av genom av
riverket inrapporterade fångststatistiken från ñskarenas loggböcker och
förstagångsköpamas avräkningsnotor kompletterad med biologisk
provtagning regelbundet utförs landningarpå i det kommersiellasom
fisket. uppgifterGenom loggböcker erhålls data redskap, tid-ur om

fångstområdepunkt och och från avräkningsnotor, uppgifter om
fångstmängder. Kompletterande uppgifter fås stickprov varvidgenom
ålderssammansättning, medelvikt åldersgrupp, könsmognadper m.m.
kan uppskattas.

oundgängligt komplement till analyser de kommersiellaSom ett av
fångsterna utför laboratoriet fiskeoberoende undersökningar med forsk-
ningsfartygen i form hydroakustiska undersökningar ekolod påav
pelagisk fisk sill, skarpsill och trålundersökningar på bottenlevande
fisk torsk, kolja, vitling m.fl.. Vid hydroakustiska undersökningar
uppskattas fiskbiomassan mätning intensiteten i akustiskagenom av
ekon. sker i kombination biologiska förDetta med bestämmaattprover
artfördelning, åldersstruktur Vid trålundersökningar utförsm.m.
tråldrag bestämda förpå stationer med standardiserad utrustning skatt-
ning förändringar i bestånden. uppskattning mängdenGenomav av
lekmogen fisk och rekrytering ungfisk olika erhålls indexarter ettav

kan användas i prognosmodeller. beståndsutvecklingenTrenden isom
kan beskrivas föroch de åren kan beräknas.1-2närmasteprognoser
Prioriterade torsk, sill, skarpsill, havskräfta och råka. Laborato-ärarter
riet två gånger år resursöversikt där beståndsutvecklingenutger per en
för de intressanta marina målartema för svenskt fiske redovisas.

ñskeribiologiska modellerDe används inom resursövervak-som
ningen inte färdig metodik utvecklas ständigt. skerDettautgör utanen
varefter förståelsen för biologiska och ekologiska ökar. Havs-processer
fiskelaboratoriet deltar, i samarbete med institutioner i andra länder,
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framförallt inom olika EU-projekt. Pågående projekt redovisas med
finansieringskälla inom parentes:

Trålundersökningar pelagisk och demersal fisk Cl, EU.av
Hydroakustiska Översikter pelagisk fisk Cl, EU.av
Fångstanalys fisk och skaldjur C1, EU.av
Separation sillbestånd i Västerhavet C1, EU.av

ÖstersjönFångstanalys torsk i C1.av
ÖstersjönBifångster vid industritrålfiske i C1.

ÖstersjönStandardisering beståndsanalys torsk i Cl, EU.av av
Östersjötorskens reproduktionsbiologi Cl, EU.

Miljö

Undersökningar fiskets påverkan på miljön respektive miljöns in-om
verkan på ñsktillgångama ökad prioritet inom både ochEU ICESges
och ingår i Fiskeriverkets sektorsansvar. Vid Havsñskelaboratoriet på-
går för närvarande undersökning trålningens effekter på botten-en om
faunasamhället och fiskbestånden i område där trålfiske varit förbju-ett
det. Vidare studeras övergödningens effekter på havskräftebeståndet i
Kattegatt effekterna återkommande syrebristsituationerattgenom av
årligen följs. Utbredning och täthet beståndet analyseras i förhållan-av
de till hydrografiska data. i formData trender i beståndsutvecklingenav

i sig värde för miljöövervakningenutgör det gäller påverkan påett när
Fiskbestånd. Uppgifter utvecklingen inom olika bestånd tillställsom
därför Helsingforskommissionen. Pågående projekt är:

Effekter på fisk och bottenfauna trålning i Gullmarsfjorden0 av
NMR, NV, EU.
Havskräftebeståndet i Västerhavet C1, WWF.0

iskevård/bevarandeF

Vid Havsfiskelaboratoriet pågår, inom EU-projekt, sammanställningett
äldre trålundersökningar för utvärdera eventuella förändringar iattav

frekvensen icke kommersiella Vidare pågår arbete medarter. att taav
fram strategier för lämpliga fiskevårdsåtgärder hummer och krabba.av
Pågående projekt är:

Hummems ekologi Cl.0
Utvärdering effekter utsättning odlad plattfisk Cl, EU.0 av av av
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eknik/ekonomiT

Ökad Selektivitet hos fångstredskap vikt för undvika fångstär stor attav
fisk och därmed bättre uppnå långsiktigt utnyttjandeettav yngre av

finna maskstorlek för optimalt fiske på respekti-fiskresursema. Att rätt
prioritet inom den fiskeripolitiken.målart högges gemensammave

genomför rad försök olika metodik medHavsflskelaboratoriet meden
Östersjöntorsk i och havskräfta iinriktning på framförallt trålning av

varvid selektion hos redskap och överlevnad utselekte-Västerhavet av
rade individer undersöks.

både sida har ökat behov fiskeriekono-Från EU:s och ICES:s ett av
biologiska råd-kunskap efterfrågats komplement till denmisk ettsom

bedömningardå förvaltningsåtgärder bör innefattagivningen även av
ekonomiska utbytet liksom sociala konsekven-åtgärdens effekt på det

och socioekono-balans mellan resursbevarandetuppnåFör att enser.
Havsfiskela-efterfrågas bioekonomiska modeller. Vidmiska aspekter

institutionen vidbedrivs, i samarbete med Miljöekonomiskaboratoriet
olika explo-universitet, för närvarande undersökning därGöteborgs en

utvärderas. Projektinverkan fisket havskräftaateringsmönsters av
pågår är:som

havskräftefisket R.Bioekonomisk modellering MISTRA, SJFav
Överlevnad fisk och havskräfta EU.utselekterad C1,av

räktrålSelektion rist i C1, EU.genom
Östersjöngamñsket torsk i EU.Selektivitet i på C 1

,Östersjöntrålñsket torsk i C1, NMR.Selektivitet i EU,
selektivitet i plattfisktrålUtveckling C1, EU.av

selektionsdatabasUpprättande EU.av
siklöjetrålSelektion i 10:6, EU.

Avnämare

utförs iHavsfiskelaboratoriets verksamhetdelenDen största sam-av
deltagande imed motsvarande institut i andra länderarbete genom

Uppgifter rörandeoch inom olika EU-projekt.arbetsgrupperICES:s
förutom tillredskapsförsökbeståndsövervakning, rapporterasm.m.

fiskeridirektorat.Fiskeriverket till respektiveICES EU:säven
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Finansiering

Enligt i den enkät Fiskeriutredningen utfört se vidare bila-svaren som
2 omfattar Havsfiskelaboratoriets FoU-verksamhet 1997 totalt 17,7ga

miljoner kronor. Finansieringen sker till 46% anslag C1. Reste-genom
rande medel erhålls finansiering. Medel från EUexterngenom svarar
för 35%. Den delen bidrag från förstörsta DG XIV projekt tillär stöd
for genomföra CFP, d.v.s. kompletterande biologiskatt provtagning
både inom det kommersiella fisket och fiskeoberoende provtagningar,
vidareutveckling beståndsmodeller undersökningar selekti-samtav av
vitet hos olika redskap. Vidare erhålls medel i mindre omfatt-typer av
ning från MISTRA 2,8%, NMR 3,4%, SJFR l,7%, NV l,4%

från privata stiftelser.samt

Kustlaboratoriet

Kustlaboratoriet överfördes till Fiskeriverket från Naturvårdsverket
NV 1991. Verksamheten bedrivs flerapå platser Sveriges kust.runt

Öregrund ÖvrigModerlaboratoriet beläget i där 12 arbetar.är personer
verksamhet bedrivs i Göteborg 7 personer, Ringhals 2 personer,
Barsebäck 1 ochperson Simpevarp 4 Laboratorietspersoner. huvud-
sakliga verksamhet omfattar att:

beräkningar och fiskebeståndengöra i kustzonen0 ge prognoser om
för beståndsvårdande åtgärder och utveckling kustfisketav
utveckla rekryteringsmodeller för kustfiskbestånd
utveckla fångstteknik, både för ökad selektivitet i redskap och nya
metoder för främja fiskets utvecklingatt
undersöka långsiktiga effekter på fiskfaunan inom miljöövervak-0
ningsprogrammen
bedriva olika recipientkontroller övervaka miljötillståndettyper0 av
utanför industrianläggningar.

Delar Kustlaboratoriets verksamhet bedrivs uppdragpå vat-av av
tendomstolar och koncessionsnämnden för miljöskydd. Kustlaboratoriet
deltar vidare med anslag från i denNV nationella miljöövervakningen
för kustområden. När det gäller för marin miljöövervakningprogram

Kustlaboratoriet Sverige internationellt inomrepresenterar ICES, Hel-
singforskonventionen, HELCOM och Oslo-Pariskonventionen,
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flera områden pågår samarbete med Finland ochOSPRACOM. Inom
förfogarde baltiska Laboratoriet avtal med Forsmarksstaterna. genom

kraftgrupp biotestsjön.den s.k. Anläggningen fullskaligöver utgör en
experimentanläggning och består inneslutet område utanför käm-ettav
kraftverket i Forsmark. Kraftverkets kylvatten leds sjön varvidgenom
kontrollerade studier effekter fisk och det övriga ekosystemet kanav
utföras.

Resurs

Kustlaboratoriets beståndsövervakning baseras i huvudsak kontrollpå
relativa också påbeståndens förändringar med tiden, d.v.s. mått, menav

kommersiella fisket för kvantitativaanalys fångststatistik inom detav
underlag för eventuella begräns-skattningar. Informationen skall ge

ökade fis-fisket överexploaterade bestånd också förningar påav men
enkät-lågt exploaterade bestånd. Arbetet bedrivskeinsatser på genom

fångststatistik och standardiseradeförfrågningar, bearbetning prov-av
dels i antal referensområden också inomfisken. Provfisken sker ett men

miljöövervakning.kämkraftskontrollen och finansieradexterntannan
Även tilluppdrag med kortare varaktighet innebär komplement resur-

ökad geografisk täckning.sövervakningen, inte minst i form av
ochstatistisk analys utvärderas beståndsförändringarMed hjälp av

ungfisk producerade underårsklass-styrka antalutifrån skattningar av
yngeltäthet inom område, Ileksäsong i form görsett prognoser.aven

sik och abborre.följs beståndsförändringama IBottniska viken av
Östersjön skrubbskädda, torsk och ål,följs abborre, gädda,egentliga

beståndsuppskattning-kvantitativavid västkusten torsk och ål. Dåsamt
kustbestånd i samarbete medtillämpa på flertalet pågårsvåraär attar

rik-baltiska utvecklingsarbeteinstitut i Finland och de staterna ett som
Studier har påbörjatsutveckling alternativa metoder. äventas mot av

inte utnyttjas för konsumtionför vissa för närvarandearter mensom
i framtiden, valthomssnäcka.kan komma exploateras såsom Enattsom

Följandesammanställs årligen och tillställs Fiskeriverket.resursöversikt
projekt pågår:

kustnära fiskbeståndBeståndsövervakning Cl,av0
kustfiske och kustfiskfauna C1.Beskrivning Sveriges0 av



Forskningens270 roll och organisation SOU 1998:24

Miljö

De primära målen kunskap miljöstömingars effekter fiskpåär att ge om
och därmed fisket och fiskets effekter miljön. Undersökningarna

underlag för bedöma stömingars omfattning och eventuellautgör att
åtgärder. Flertalet undersökningar bedrivs uppdragpå vattendom-av
stolar och koncessionsnämnd. Bl.a. laboratoriet för sakkun-ansvarar
skap i kämkraftsmål och för genomförandet kontrollpro-svarar av

vid landets kämkraftsanläggningar. Laboratoriet vidareärgrammen
Öresundsförbindelsenförordnat övervaka bygget förståatt samt attav

recipientundersökningar utanför skogsindustrier,två ochVärö- Möns-
terås bruk. Kustlaboratoriet har uppgift följa storska-även attsom mer
liga miljöförändringar undersökningar i antal referensområ-ettgenom
den inom Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram. Dessutom
utförs mätningar i lokalt opåverkade områden vilka används jämfö-som
relsedata till recipientkontrollen.

Beståndsutvecklingen för typiska kustarter följs i vissa områ-samt
den så kallade indikatororganismer abborre och tångla-även t.ex.som
ke, varvid fortplantning, tillväxt och miljögiftsbelastning följs.även
Resultat från miljöövervakningsundersökningama redovisas löpande

Fiskeriverkets rapportserie. rapportering till Fiskeri-Förutomgenom
verket resultaten tillgängliga för Naturvårdsverket, Strål-görs även
skyddsinstitutet och länsstyrelser.

Kustlaboratoriet bedriver vissa undersökningar vad fis-även avser
kets och vattenbrukets miljöeffekter. Exempelvis undersöks miljöför-
bättrande effekter blåmusselodlingar musslomas filtreringav genom av

och därmed och reduktion närsalter. Laboratoriet be-vatten upptag av
driver vidare undersökningar för utveckla sälsäkra fiskeredskap ochatt
minska säldöden nedan.se Pågående projekt är:

Integrerad fiskövervakning i referensområden NV, Cl.0
Kärnkraftens miljöpåverkan kämkraftindustrin.0
Recipientkontrollprogram löpande och enstaka undersökningar0 av
skogsindustrin skogsindustrin, NV.

Öresunds-Påverkan fiskpå byggande i vattendomar bl.a.vatten0 av
Öresundskonsortietförbindelsen m.fl..

Regional miljöövervakning i Kalmar län Kalmar läns kustvatten-0
förbund.
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miljöförbättrande åtgärd MISTRA, EU, Vatten-Musselodling som0
riksförbund.brukamas

föda finansieringutnyttjande intagenfiskEnergifördelning hos av0
andra projekt.förinom ramen

evarandeiskevård/bF

uppväxtför-lek- ochrörandeundersökningarKustlaboratoriet bedriver
fiskresursemaupprätthållandeförockså utsättningarhållanden avmen

bevarande ochförLämpliga åtgärdermångfalden.biologiskadenoch
medsamarbeteutvecklas irekryteringsmiljöerviktigarestaureringar av

länsstyrelser,förbetydelseNaturvårdsverket även t.ex.är avmen
m.fl.kommuner,

antalprovtagningar istandardiseradebaseras påAnalysema ett
omvärldsfaktorersochuppskattasoch tillväxtYngeltäthettypområden.

följs.årsklassvariationen Ana-inverkan påtemperaturensframförallt
för in-rekryteringsmodellerutvecklingtill grund förliggerlysema av

rekryteringprocessema. Re-påomvärldsfaktorernaturligaverkan av
rekryteringspotenti-områdensbedömning olikaförutnyttjassultaten av

förbeståndsövervakningeninomdärmed utnyttjasoch kan även pro-
beståndetstärkamöjligheternaochRekryteringen att ge-avgnoser.

ochtill VästerhavetRekryteringviktiga.särskiltutsättningar ärnom
utifrånÖstersjön framutsättningarförvarvid riktlinjerundersöks tas
arbets-i denKustlaboratoriet deltarårsklassvariation.skattningar av

Följande projektñskrekrytering.medarbetarICESinom somgrupp
fiskevård/bevarande:områdetinompågår

NV.rekryteringsmiljiSer1/HSTRA,Restaurering av0
1016, C1.utsättningsstrategier förochRekrytering0

eknik/ekonomiT

fiskresursemabibehållafisketdet kustnärautvecklaMed syftet samtatt
utvecklingundersökningarKustlaboratorietbedriver avsom avser

ökadinriktatredskapsutvecklingenArbetet medfångstteknik. är mot
ochungfiskstorlekaroönskadefångstenminskaselektion, d.v.s. av

möjlig-förbättra näringensSyftetsjöfåglar.säl ochäven är attarter
kräverlevande vilketfiskenfånga och hållakunna attheter attgenom

utvecklas.lagringsmetodikäven
exempelvislevande,fiskenfångarredskapUtveckling rys-somav

effek-detinnebär, förutomredskapprioritet. Sådanahög mestsjor, ges
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tiva selektera oönskad fångst,sättet god produkt och möjlig-att även en
het till långtidsförvaring i syfte skapa jämnare och tidsbestämda le-att

bl.a. abborre. Delar arbetet sker på uppdragarterveranser av som av av
länsstyrelser utmed ostkusten inom projektet utveckling kustfisket iav
Östersjön. I projektet utvärderas den ekonomiska potentialen.även
Ytterligare försök pågår utveckling sälsäker fångsttek-ett som avser av
nik för motverka skador på redskap och minimera säldöd. Pågåendeatt
projekt är:

ÖstersjönUtveckling kustñsket i bl.a. utveckling levande-0 av av
fångande redskap länsstyrelser, EU.
Utveckling selektiva fiskemetoder bl.a. sälsäkra redskap0 av
MISTRA, NV, EU, WWF.

Avnämare

Genom inom olika miljöövervakningsprogram sker resul-engagemang
tatredovisning förutom till Fiskeriverket till och berördaNV, SSI in-
dustrier. detNär gäller resursskattningar, ñskevårdsåtgärder och fiskets
utveckling resultaten underlag för bl.a. länsstyrelser ochutgör även
kommuner.

Finansiering

Kustlaboratoriets FoU-verksamhet motsvarade enligt utredningens en-
kät miljoner17,9 1997. Verksamheten finansieras till del, 43,5%,stor

medel från industrin uppdrag formi kontrollprogram ochav genom av
till mindre del, anslagsmedel.16%, Laboratoriet har nyligen bliviten av

i MISTRA-projekt inom "sustainable coastalstörreengagerat ett zone
management vilket den20% totala finansieringen. Imotsvarar öv-av
rigt erhålls medel från länsstyrelserNV 5,7%, och6% EU:sgenom
strukturfonder 7%.

Sötvattenslaboratoriet

Sötvattenslaboratoriet beläget vid Drottningholm där verksamhetenär
startade 1932. ochI med ñskefrågoma överfördes från1948 Lant-att
bruksstyrelsen till den nybildade Fiskeristyrelsen medföljde också Söt-
vattenslaboratoriet. Vid laboratoriet arbetar 36 vid5personer varav

Örebrokontoret i där arbete med resursövervakning i de sjöarnastora
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Laboratoriet förfogarnationell databas för sötvattensñsk pågår.och en
Älvkarleby ekolo-arbetar medförsöksstationen i där 3över personer

havsöring. Anläggningen, SELrörande lax ochgiska frågor
strömvattensakvari-laboratoriet, bestårströmvattensekologiska ettav

särskilt utformadinomhus och utomhusmed rinnande vatten enum
Även fåra utnyttjas därDalälvens naturligaexperimentbäck. del aven

Även ifisk kan kontrolleras.och in- och utvandringvattenföring av
formexperimentella anläggningar iDrottningholm finnslaboratoriet i

det vetenskap-Laboratoriet harakvarier och utomhusdammar. ävenav
Sötvattenslabo-nedan.för försöksstationen i Kälarne seliga ansvaret

omfattarratoriets verksamhet att:

första hand all-och vattendrag på iövervaka ñskbestânden i sjöar0
mänt vatten

för beva-fiskevårdsåtgärderlämpligabedriva undersökningar om0
medoch rinnandefisk i sjöarrande och nyttjande vattenav resursen

och fritidsfisketbåde yrkes-inriktning mot
för framtagandekommersiella hotadeickeundersöka arteräven men0

bevarandestrategierav
miljöstömingarsregistreramiljöövervakningsprograminom olika0

fiskbestândeninverkan på
fisk i inlandsvatten.administrera märkning av0

Resurs

övergripandesamla data förbedrivs i syfteResursövervakningar att en
användsAnalysemafisk ihurbedömning sötvattenstor resursenav

omfattar i förstafritidsfisket. Arbetetyrkes- ochutveckling bådeför av
fis-yrkesverksammadelen detsjöarna där denhand de störstastora av

och âl. demed lax, öring Iockså vattendragket storaäger menrum
fångststatis-insamladbearbetautförs övervakningensjöarna attgenom
första handform trålningar på ioch provñsken itik, ekoräkningar av

tillutförs med hänsynspigg. Analysemabytesfisk siklöja, ochnors
bytesfiskSiklöjanoch öring.effekten på utsättningar lax är menenav

och iimycket viktigsamtidigt också kommersiellt Vänernartär en
Mälaren.

Resursövervakningför projekt RASKA sötvattens-Inom avramen
respektive laxd.v.s.och anadromainklusive katadromafisk arter,

ochmed utredningskontorenlaboratoriet i samarbeteöring utföroch
radfrånoch utvärdering datainsamling, registrering,ocksåLFI enav

Verksamhetenfiskeklubbarlänsstyrelser,olika källor t.ex. m.m.som
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syftar till upprätthålla nationell databas och komma medatt översik-en
för fisk i inklusive lax, havsöring ochter sötvatten i sjöar och kust-

mynnande Laboratoriet handhar den nationella databasenvatten. även
för fisk i rinnande elñskedatabasen. denna databasI registrerasvatten
provñsken i hela landet inklusive uppgifter från de nationella och regi-
onala miljöövervakningsprogrammen. Databasen innehåller fysi-även
kaliska, kemiska och biologiska omvärldsfaktorer och viktigtutgör ett
redskap i utvärderingen fisk och ñskeresurser i olika regioner.av

Vidare administrerar Sötvattenslaboratoriet självfinansieringgenom
all märkning fisk i inlandsvatten. databasDenna utnyttjas för be-av
dömning fiskevårdsåtgärder så lämplighet utsättningar ochav som av
optimal utsättningsstorlek i olika Resultatet fråntyper vatten.av resur-
sövervakningen utnyttjas förutom Fiskeriverket också länsstyrel-av av

och fiskeorganisationer.ser
anslutningI till resursövervakningen pågår antal stödjandeett pro-

jekt för ökad kunskap rekrytering och beståndsutvecklingatt ge om av
bl.a. lax, siklöja och signalkräfta. Pågående projekt inomgös, området

är:resurs

Övervakning de pelagiska ñskbestånden i Vänern, Mäla-Vättern,I av
och Storsjön ekoräkningar 10:6, länsstyrelser.ren genom

Resursövervakning sötvattensñsk inklusive katadroma och0 av
anadroma RASKA paraplyprojekt 10:6.arter

nationellElfiskedatabas databas för provfisken 10:6, NV.
Fångststatistikanalys licensierat yrkesñske i inlandsvattenav
budget.
Utveckling rekryteringsmodeller för 10:6.gösav
Vandringsvägar, tillväxt och överlevnad hos märkning ochgös
återutsättning 10:6.
Introduktion och beståndsutveckling signalkräfta 10:6.av
Föryngringsproblematiken hos siklöja i Mälaren 10:6.
Utbyte och effekt lax- och öring utsättningar i ochVänern Vät-0 av

10:6.tern
Märkning fisk i inlandsvatten självñnasierad försäljning0 av genom

märken.av

Miljö

bakgrundMot ñsksamhället beroende den miljö i vilkenatt ärav av
fisken lever övervakning miljöns tillstånd och kunskaputgör av om
eventuell påverkan på fisk viktig del i hur bevarandeåtgärder utfor-en
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utnyttjas. Laboratoriet utför miljööver-och hur fisken som resursmas
kalkningseffekter, övergödningomfattar försumings- ochvakning som

nationella miljöövervakningen idatavärd för denstår sötvat-samt som
bedrivs i huvudsak uppdragUndersökningarna NV.ten. av

provfiskendatainsamling standardiseradeArbetet omfattar genom
rinnande och i opå-elñske i både påverkade sjöar ochochnät vatten

genomför i detta sammanhangreferensvatten. Laboratorietverkade
övervakningenutveckla metodik och kvalitetssäkraarbete föräven att

nordisk provfiskestandard. Ar-deltar i arbetet med utvecklaattsamt en
kvalitetssäkra metodik för ål-med förbättra ochbete pågår även att

dersanalys fisk.av
utnyttjas för bedömningarfrån övervakningsprogrammenResultaten
också för övervakningoch mänsklig påverkanmiljötillstånd avmenav

för närvarandeanslutning till detta pågårbiologiska mångfalden.den I
fiskfauna därFennoskandiensRiksinventering 1996 ochprojekten

Sådanunder 1900-talet analyseras.och förändringfiskfaunans status
utvecklingen iutvärdera den naturligakunskap behövs för kunnaatt

delpåverkan. Vid laboratoriet bedrivsförhållande till mänsklig även en
fisksam-erhålla ökad kunskapgrundläggande projekt för att ommer

till förbättrad analysoch därmed möjlighethällenas funktion över-av
projekt:närvarande pågår följandevakningsdata. För

miljöövervakning i referenssjöar NV, C1.Nationell0
resursövervakningmiljö- ochprovfiskemetodik inomUtveckling av0

C1.NV,
förändring åroch 100och nordisk fiskfaunaSvensk överstatus0 -

1026, NMR, NV.
fisk miljööver-datavärdskap för inomför sjöprovfiskenDatabas0

C1.vakningen NV,
miljötillstånd i sjöarbedömningi fisksamhällen förIndikatorer av0

och rinnande C1, SLU.vatten
återställningsåtgärder kalkade NV.iUtvärdering vattenav0
kalkningseffekter IKEUUppföljning NV.0 av

WWF,skogsbruksmetoder längs vattendrag SILVASkonsamma
skogsbolag.EU,

iskevård/bevarandeF

bevarande-lämpliga fiskevårds- ochsyfte fram kunskapMed att ta om
fiskevårdsbidrag,för Fiskeriverkets handläggningåtgärder Vattenav-av

bl.a.genomför Sötvattenslaboratorietgifismedel och strukturstödEU:s
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grundläggande undersökningar fiskars ekologiskamer krav. Under-om
sökningarna omfattar och bestånd nationelltarter intresse.av

Arter prioriteras lax och havsöringär där studier livshistoriasom av
och populationsdynamik ett bestånds utveckling tiden pågår iöver
samarbete med LFI och flera universitet. Vidare pågår undersökningar

gäller kompensationsodlingens påverkan fiskenspåsom beteende och
genetiska sammansättning hur utsättning odlade fiskarsamt kan på-av
verka de vilda bestånden. Detta arbete sker framförallt vid försökssta-

Älvkarleby.tionen i Vidare studeras ål, viktig för bådeärarten som
insjöñsket och det kustnära fisket och minskat under deavsevärtsom

decennierna. Utvecklingensenaste i både naturliga och introducerade
bestånd studeras bl.a. i kontrollerade sjöar med syfte få kunskapatt om
optimala fiskevårdsåtgärder. För bedömning utsättningseffekterav
krävs grundläggande kunskaper ålens livsstrategi varför under-mer om
sökningar ålens ålder, tillväxt och könsval pågår. detNär gäller ålenom

Sötvattenslaboratorietrepresenterar Sverige i ICES och European In-
land Fisheries Advisory Commission EIFAC.

Arbete pågår med framäven åtgärdsprogramatt förta flodkräf-ett
bevarande alltifrån inventeringartans till âtgärdsförslag. I samarbete

med NV och Riksmuseet pågår också arbete med fram bevaran-att ta
destrategier för vissa hotade fiskarter mal, nissöga, grönling, vårlekan-
de siklöja, groplöja, och röding i södra Sverige. Inom områdetasp,
Fiskevård/bevarande pågår följande projekt:

Flodkräftans bevarande l0:6, NV, SJFR, stiftelse.0
Habitatval och interaktioner i fisksamhällen SJFR.0
Analys storleksfördelningar i fisksamhällen för förvaltning0 av av
sötvattensfisksamhällen EU.
Livsmönster hos anadrom laxñsk inklusive effekter kompensa-0 av
tionsutsättningar 10:6.
Planer för åtgärder för hotade och fisk bl.a.0 arter mal,stammar av

groplöja, vårlekande siklöja 1026, NV, WWF.asp,
Effekter och utbyte ålñskevård 10:6.0 av

Tekn iir/ekonomi

Vid laboratoriet pågår tillsammans med personal från övriga laboratori-
försök med selektion i siklöjeñsket i Vänern.er
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Avnämare

Sötvattenslaboratoriets vid Vid sidanavnämare representerar en grupp.
de uppdragFiskeriverket den huvudsakligaNV avnämarenär genomav

Laboratorietlagt laboratoriet.NV på NV:sutgör närexpertorgansom
omfattandefisk i Med länsstyrelserna finnsdet gäller sötvatten. ett ut-

gäller det kunskapsöverföring från Sötvattenslaboratorietbyte. Främst
kompetensen vid länsstyrel-Sötvattenslaboratoriet utnyttjar ocksåmen

med provfiskedatabaser.i samband med arbetett.ex.serna
Kunskapsöverforing i form rådgivning sker också till kommuner,av

vad gäller lämpliga fiske-fiskevårdsområden och ideella organisationer
Sötvattenslaboratoriet Sve-vårdsåtgärder. Internationellt representerar

och hav-också det laxrige i framförallt EIFAC ICES när rört.ex.men
i miljöövervak-Laboratoriet deltar tillsammans med SIDAsöring. även

bl.a. Indien och Baltikum.ning och resursutnyttjande i

Finansiering

miljonerenligt enkäten totalt 17,3 1997.FoU-verksamheten omsatte
medel från Fiskeriver-finansieras verksamheten medTill delenstörsta

Cl-medel och anslag ianslagsmedel 22,5%ket. 32% utgörs avav
miljöövervak-Medel från för olikaform medel. NV10:6 typer avav

tillkommer fleraningsuppdrag 27% Dessutommotsvarar av resurserna.
forskningsråd länsstyrelserbl.a. 5,5%,mindre finansiärer, 4%,EU

stiftelseroch privata 3,5%.2%

försöksstationenKälarne

Lantbruks-redan under 1920-talet iVerksamheten vid Kälarne började
anlägg-bildades medföljderegi. Fiskeristyrelsen 1948styrelsens Då

under inuvarande form byggdes 1981-83ningen. Stationen, i sin upp
fullskalig for-Anläggningennationellsyfte ärutgöraatt resurs. enen

Specialfastigheter Sverigeför närvarandesöksfiskodling och ägs av
loka-med Fiskeriverketdotterbolag till Vasakronans AB,AB, ett som

iVerksamheten bedrivsstationen arbetar niolanvändare. På personer.
ochockså med länsstyrelsersamarbete med framförallt LFI,SLU men

för verksamheten harvetenskapligautredningskontoren. Det ansvaret
iSötvattenslaboratoriet.
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Verksamhetens inriktning områdena ñskevård,rör bevarande och
vattenbruk med avseende på laxfisk och omfattar att:

bevara hotade lax- och öringstammar inklusive metodik för0 att upp-
rätthålla genetisk variation
utveckla biotopvård, utsättningsstrategier och återintroduktion0 av
laxfisk i främst rinnande vatten
i samarbete med SLU bedriva avelsarbete laxfiskstammar för0
konsumtionsodling.

Stationen fungerar genbank med avel på utrotningshotadesom en
lax och öring.stammar av

prioritetHög till utveckling avelsmetodik i kombination medges av
regelbunden analys genetisk variation.av

För underlag för råd fiskevårdsåtgärderatt avseende både be-ge om
varande och nyttjande fisk i rinnande utvecklasvattenav resursen me-
toder för utsättningsstrategier och återskapande naturliga ekosystem.av
Undersökningarna omfattar både grundläggande biologi och uppfölj-
ningsåtgärder. Verksamheten drivs i samarbete med bl.a. SLU, länssty-
relsen, utredningskontoret i Härnösand och Sötvattenslaboratoriet. Vi-
dare pågår avel för utveckla för produktion sättfiskatt inomstammar av
ñskevård och konsumtionsodling varvid kartläggning egenskaperav
hos olika i form tillväxt och könsmognad viktigstammar del.ärav en
Överskott försöksñsk Försäljning sker sättfisk för fiske-avyttras.av av
vårdsåtgärder, till konsumtionsodlare och för "put and take-fiske
iordningsställda för spöñske.vatten
Pågående projekt vid stationen är:

Bevarande Gullspångslax och Gullspångsöring 10:5, WWF.av
Bevarande genetiska och egenskapskartering hos laxfiskav resurser
i odling länsstyrelsen, fiskförsäljning.WWF,

ÖstersjölaxFryst genbank vattenregleringsföretag.av
Avelsprogram på regnbåge för matfiskodling EU, SLU, vattenbru-0
kamas riksförbund, SJFR.
Avelsprogram på röding for matfiskodling EU, SLU, stiftelsen0 vat-
tenbruksutveckling.
Nyttjande fiskbestånd biologisk och ekonomisk optimering EU,0 av -
länsstyrelsen, kommuner, 10:6, SLU.
Beskattningsmodeller för strömfiskbestånd finansiering klar.
Skonsamma skogsbruksmetoder längs vattendrag SILVA 1026.
Effekter skogslandskapets utseende akvatiska ekosystem0 av
finansiering klar.
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Finansiering

enligttotalt miljoner2,6FoU-verksamheten vid stationen 1997omsätter
strukturfondsmedel fråndel medsker tillFinansieringenenkäten. stor

till mindre del,ochmedel från länsstyrelserna 20 %och31 %EU en
till-medel.Fiskeriverket 10:6 Härutöverfrånanslag15 %, genomav

till deldrift. finansierasstationenskostnader för Dennakommer stor
för närvarande 3,1betalas hyran,ñsk. Vidareförsäljning avgenom

anslagmed C1.miljoner

Älvkarleby; KompensationsodlingFörsöksstationen i

Älvkarleby förfiskodling sedan 1871bedrivitsistatlig regi har attI
utbyggnadenDalälven. Vidhavsöringbestånden ilax- ochfrämja av

Älvkarleby resolutionKungl. Majtzsbestämdes ividvattenkraften en
underhållaochanlägga,Vattenfallsstyrelsen skulle1913 utrustaatt en

Älvkarleby Lantbruks-drift skulle skötaslaxodlingsanstalt vid avvars
Fiskeristyrelsen. Genomtillöverfördes 1948uppgifterstyrelsen. Dessa

ålägganden till-avgifter ochDalälven harkraftverkmål ii olikadomar
bl.a. i formkompensationsodling lax,vad gällerkommit storaavav

skallavkastningenårligavattenlagen.engångsavgifter enligt 10:5 Den
försöksstatio-havsöring frånlax ochoch utsättningbekosta odling av

respektivesmolt lax-till cirka 140 000Odlingskapaciteten uppgårnen.
år.havsöringsungar per

Utredningskontoren

regio-hade tidigareFiskeristyrelsen,Fiskeriverket,tillFöregångaren en
uppgifter vidnuvarandeDelarsju kontor.organisation mednal ut-av

regionkontoren.förlagda tilloch länsstyrelsernaredningskontoren var
och iHärnösandLuleå, iutredningskontor; ihar verketSedan 1991 tre
Lule-frånadministreras fr.o.m. 1998HärnösandiJönköping. Kontoret

utredningskontoren 18vidSammanlagt arbetaråkontoret. personer
fältpersonal.säsongsanställdsamt

vattenmåliFiskeriverketsUtredningskontoren expertorganutgör
såledesverksamhetenhuvudsakligamiljöskyddsärenden. är attoch Den

gällerdetvattendomstolamayttranden tillFiskeriverketsför närsvara
Arbetetvattenföretag.olikaallmänna fiskeintressetdetinverkan på av

undersök-ochskydd för fisketbestämmelser tillföreslåinnebär att om
genomfö-fördomstolarnauppdragbehövas påningar svaraavanses
föreskriv-vattendomarkontrollera i vissadessarandet ävensamt attav
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åtgärder, bl.a. vad gäller laxutsättningar. Utredningskontoren beva-na
kar vidare miljöskyddsärenden där betydande inverkan på fisk och fiske
kan befaras och utför på uppdrag undersökningar kontrollprogram.av

Vid sidan detta bedriver utredningskontoren uppdragsverksamhetav
och, i samarbete med Fiskeriverkets laboratorier, del FoU-även en
projekt enligt nedan.

Resurs

Utredningskontoren för uppföljning lax- havsö-ochstatussvarar av av
ringbestånden i de viktigaste vattendragen elñske, utvandrings-genom
kontroll smolt laxungar och insamling ñskestatistik vilken liggerav av
till grund för den årliga resursövervakningen i samarbete med Sötvat-
tenslaboratoriet RASKA. Samarbete pågår vidare med Kustlaboratori-

det gäller kartläggningnäret t.ex. resursutnyttjandet i kustfisket.av
Följande projekt pågår inom området resurs:

Övervakning lax- och havsöringbestånd i vildlaxälvar i Botten-0 av
viks- och Bottenhavsområdet 10:6, länsstyrelser.
Övervakning siklöjebestånden i Bottenviken budget, 10:6, EU.0 av

hosStatus älvlekande kustsik EU, villkorsmedel.0
Teknik- och metodutveckling elfiske från land och från båt0 av
10:6.
Undersökning beståndet harr i stiftelse.Vättern0 av av
Beståndsutveckling hos laxñsk i Fylleån, Halland länsstyrelsen.0
Beståndsutveckling hos lax i Emån och Mörrumsån 10:6, SJFR.0

ÖrekilsälvenKontroll laxñskbeständen i Munkedals bruk.0 av
Uppföljning och kontroll laxfiskstammama i Gullspângsälven0 av
10:5.

Fiske vård/bevarande

För säkerställa naturlaxstammama bedriveratt utredningskontoren ar-
bete med levande genbankerupprätta laxatt insamlas ochattgenom
sedan hålls i odling. Kontoren för drift och personal vid avels-svarar
stationema i Kukkola Luleå, Viforsen Härnösand och Gullspång
Jönköping. ñskevårdssammanhangI efterfrågas utredningskontorens
kompetens varför rad olika uppdrag utförs för andra myndig-t.ex.en
heter, länsstyrelser, kommuner m.fl. Vidare pågår mindre antalett mer
grundläggande FoU-projekt rörande Fiskevård/bevarande enligt nedan:



SOU 1998:24 Forskningens roll och 281organisation

Uppföljning biotopåtgärder i flottledsränsade vattendrag 1026,0 av
länsstyrelser.EU,

Positionsbestämning fisk med hjälp radiotelemetri i samband0 av av
med vandringsvägar 1026.
Betydelse och utsättningsmiljö för utsättning harruppväxt-0 av av
10:6,
Fiskvägar funktion och utveckling 1026.0 -
Effekt smoltproduktionpå jordbruksbevattning lO:6, länsstyrel-0 av
ser.

Finansiering

Omfattningen utredningskontorens FoU-verksamhet uppgår underav
1997 till 2 miljoner, till delen finansierad61 % med 10:6- ochstörsta
villkorsmedel från Fiskeriverket medel från länsstyrelser 15 %samt

strukturfonderoch 20EU:s %.

Laxforskningsinstitutet LFI9.6.2

bakgrund den alltmer intensiva utbyggnaden vattenkraften iMot av av
de norrlandsälvama tillsattes 1946 Vandringsñskutredningen förstora

utreda hur skadorna vandringsfisken kundepå begränsas. Verksam-att
inriktades från börjanheten lösa problemet med upprätthållaatt att

lax- och havsöringstammama i de utbyggda älvarna. Vandringsñskut-
redningen omvandlades till Laxforskningsinstitutet1961 LFI. LFI är

förening kraftindustrinideell med och fiskeintresset intressen-en som
Fiskeriverket huvudintressentema. Ordförandeposten skallärter. en av

enligt stadgarna besättas fiskeintresset och har åren innehaftsav genom
Fiskeriverkets generaldirektör. Vattenkraftintressena förav svarar mer-

verksamhetens finansiering medan Fiskeriverkets andel enligtparten av
i vilket andraprotokollanteckning bör minst 20% statli-utgöra ävenen

bidrag får inräknas, bidrag från Institutet beläget iSJFR. ärt.ex.ga
Älvkarleby och verksamheten omfattar 15 några projek-samtpersoner
tanställda.

uppgiftInstitutets bedriva forsknings- och utvecklingsarbete iär att
frågor betydelse för kompensera vattenkraftutbyggnadens skade-attav
verkningar vandringsfiskbestånden. uppgift utföra ochEn ärstor att
bearbeta märkningar i samband laxmed smoltutsättningar och hav-av
söring fastställts vattendomar.som genom

Verksamheten organiseras inom områden: basresurs, märkningtre
och uppföljning projektverksamhet. omfattarBasresurs LFI:ssamt ge-
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administrationskostnader kostnader för den utåtriktadesamtmensamma
verksamheten, d.v.s. kontakt med intressenter, allmänhet publice-samt
ring. finansierasBasresursen bidrag från intressentema i relationgenom
till deras smoltutsättningsvolym. Området, märkning och uppföljning,
liksom projektverksamheten väl definierade verksamheter därär LFI
tillhandahåller tjänster till i första hand intressentema. Kostnaden för
märkningsverksamheten fördelas enligt självkostnadsprincip och för-
delas enligt kraftintressentemas andel i vattendomar fastställda ut-av
sättningsskyldigheter. FoU-verksamheten problemorienterad ochär
drivs projekt initierade beställningar från finansiärer, isom genom
första hand inom intressentkretsen.

styrelse har till förfogandeLFI:s sitt vetenskapligt råd beståendeett
med god inblick i laxforskningsproblematiken. Rå-externa experterav

det bistår styrelsen det gäller styrning och kvalitetssäkringnär FoU-av
verksamheten och medverkar vid utarbetandet forskningsplanering-av

Rådet bedömer metodiken i föreslagna projekt, vilka intressekatego-en.
rier berörs och därmed bör medverka, behov externasom av samar-
betspartners resursförbrukningen. Rådet skall församt utgöra garanten

intressentemas används ändamålsenligt.att resurser
Vid sidan FoU-insatser fungerar LF projektsamordna-Iav egna som
varvid undersökningar genomförs i samverkan med olika externare

utförare, universitetsinstitutioner. Projektverksamheten delas it.ex. upp
följande områden: beståndsuppskattningar, genetik, ekologi, fisksjuk-
domar och-fysiologi teknikutveckling. Resursövervakningensamt om-
fattar beståndsuppskattningar lax, utvärdering olika beskatt-av av
ningsmönster och kartläggning laxens vandringsvägar. arbetarLFIav
således i huvudsak med den del laxens livscykel försiggår i ha-av som

havsfasen medan den del försiggår i älvfasenvet sötvattensom
hanteras inom Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium och utrednings-
kontor. Området genetik omfattar undersökningar genetisk variationav
hos lax både i odling och på de viltlevande bestånden. sjukdoms-Inom
forskningen har för närvarande arbetet kring det s.k. M74-syndromet
hög prioritet. medverkarLFI det gäller laxfrågor vid ICES ochnär
Nordatlantiska laxorganisationen NASCO. Med anledning dettaav

Fiskeriverket för tjänst25% vid institutet. Följande projektsvarar av en
pågår för närvarande vid institutet:

Resurs."

ÖstersjönsBeståndsstatus för och västerhavets lax- och havsöring-0
bestånd Fiskeriverket.
Undersökning laxbeståndet i Sydkraft.Lagan0 av
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ÅngermanälvenEffekten utsättningar sikyngel i0 av av
kompensationsodlingama.

Genetik:

Populationsgenetiska undersökningar lax och öring0 av
Fiskeriverket, länsstyrelsen, stiftelse.
Genetisk uppföljning kompensationsodlade lax- och havsö-0 av
ringstammar kompensationsodlingama.
Genetisk kontroll avelsfisk i Dalälven Fiskeriverket,av
Bevarande genetiska hos laxfisk i odling Fiskeriverket,0 av resurser
WWF.
Undersökning hybridisering korsning mellan lax och öring0 av

kraftindustrin.SJFR,
Genetisk analys frånöring Bågede Indalsälvens vattenregle-0 av
ringsföretag.

Ekologi:

Fördröjd utsättning lax utvärdering återvandring0 av av-
Fiskeriverket.
Östersjölaxens lekvandring i Bottniska viken NMR.

Östersjönfödoval iLaxens samband med förekomsten M74-av-
syndromet Fiskeriverket, NMR.NV,

Sjukdomar och fysiologi:

Odlingsmiljöns betydelse för infektionssjukdomar0
kompensationsodlingama.
Reproduktionsstömingar hos lax kraftindustrin, Fiskeriverket.
Behandling infektioner profylax kemiskamedyttreav genom prepa-

kompensationsodlingama.rat

Teknik:

Utveckling märkningstekniker via märkningresursen.0 av nya
Utveckling laxromsinkubatorer kompensationsodlingar.0 av
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Samarbetspartners

medFörutom olika odlingsanläggningar och kraftindustrin sker samar-
bete fleramed Fiskeriverkets enheter, Sötvattenslaboratoriet, Kustla-av
boratoriet, utredningskontoren försöksstationen i Kälarne. Samar-samt
bete sker med SLU:s vattenbruksinstitution, olika universitetsin-även
stitutioner, Fiskhälsan, SVA med länsstyrelser och kommuner.samt

Finansiering

Märkningsverksamheten självñnansierad. Den delär nämntssom ovan
FoU-verksamhet finansieras projekt uppgår enligt enkätenav som som

till miljoner Medel erhålls framförallt4,5 1997. från kraftindustrin 50
% också från Fiskeriverket medel10:6 19,5 % vi-samtmen genom
dare från SJFR 9 och% NMR 18,5 %.

9.6.3 Sveriges lantbruksuniversitet SLU

bedriver,SLU med målsättning utveckla kunskaper de biologis-att om
ka och människans utnyttjande dessa, grundundervisning,resurserna av
forskarutbildning och forskning. inom området fisk förekommerFoU
inom flera institutioner. delen sker vid institutionen förDen största vat-
tenbruk i Umeå vilken inrättades med för bedriva1987 FoU-attansvar
verksamhet inom vattenbruksområdet. verksamhetenMerparten ärav
inriktad laxartad fisk lax, öring, röding, regnbåge och harr.

Huvudinriktningen grundläggande biologi inom områdenautgörs av
ekologi, fysiologi och genetik för tillämpning i odlings- och fiskevårds-
sammanhang. Verksamheten har i två tillämpade verksam-utmynnat
hetsområden: skötsel fisk i odling och skötsel fisk i Des-naturen.av av

omfattar odlingsrelaterade projekt utfodrings- odlingstek-ochsa som
nik, fiskodlingars miljöeffekter och avelsprogram projekt fis-samt av
kevårdande karaktär habitatvård, bevarande och utsättningsstrate-som
gier. Vid institutionen verksamma vilket institu-25är gör attpersoner
tionen besitter den samlade kompetensen bland universitetenstörsta
inom områdena ekologi, Fiskevård och gällerodlingsfrågor detnärt.ex.
laxrtad fisk. Följande projekt pågår för närvarande vid vattenbruksin-
stitutionen:
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Ekologi

Grundläggande biologi hos röding, egenskapskartering, dominans-
förhållanden, exploateringspotential SJFR, SLU.
Experimentella studier laxfiskars konkurrensbeteende SLU,av
stiftelser, EU.
Effekter släktskap för fördelning och spridning öring i mindreav av
vattendrag SLU, SJF EU.R,

VLivshistoria, morfologi utseende och beteende hos abborre SJF R.

Genetik

Genetiska perspektiv för hållbar utveckling odling rödingen av av
EU.
Genetisk variation hos lax i Vindelälven SJF R.
Avelsprojekt för odling röding och regnbåge EU.av
Genetisk variation hos öring i Ammerån länsstyrelsen.EU,
Genexpression i M74-drabbad lax Fiskeriverket.NV,

ysiologiF

Tillväxt, könsmognad smoltifieringoch hos odlade och vilda lax-
SJF R.ungar

Genetisk och fysiologisk karaktärisering lekvandringunder laxens
Vattenfall, SJFR.

fodertillgång,Inverkan och social miljö könsmog-temperaturav
nad hos laxhanar SJF R.
Omgivningsfaktorers inverkan på tillväxt hos röding och lax EU.
Studier foderintag med teknik SJFR.av ny

Skötsel fisk odlingiav

Vattenbrukets miljöeffekter åtgärder för utsläppsbegränsningar-
Fiskeriverket.EU,

Partikelrörelser i vattenbrukssystem utveckling vattenrenings-av-
metoder SJFR.
Odling röding i sänkbara kassar i vattenmagasin SLU, EU.av
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sjukdomenStudier experimentellt framställda vacciner ASAmot0 av
NMR.

Skötsel fisk i naturenav

länsstyrelser, kom-Beskattning fisk i rinnande SLU, EU,vatten0 av
muner.

akvatiska ekosystemEffekter skogslandskapets utseende på0 av
länsstyrelser.SLU, EU,

kring vattendragEffekter ståndortsanpassat skogsbruk SLU,0 av
skogsbolag,WWF, EU.

och öringDatoriserad monitoring trappfångad lax- SLU, Vatten-0 av
fall.

fysiologisk omställ-studier hos lax och öring,Vandringsbiologiska0
Vattenfall,habitatval uppehållsmiljö EU, SJFR.ning och

Samarbetspartners

med andra institutionersamarbetar förutomVattenbruksinstitutionen
och Fiskeri-universitetsinstitutioner också medolika LFIvid ochSLU

utredningskontoren. Samar-med Kälarne och medframföralltverket,
ÄlvdalenNaturbruksgymnasiet iMitthögskolan,sker också medbete

Jämtland.Västerbotten ochlänsstyrelserna isamt

Finansiering

för vattenbrukInstitutionenFoU-verksamheten vidFinansieringen av
institutionsan-antal finansiärer,enligt enkäten påfördelas 1997 stortett

kraf-strukturmedel och14%medel från SJFR 19,5%,slag 20,7%utgör
från länsstyrelser, NV,Medel erhålls vidare bl.a.12,5%.tintressena

ochMISTRA WWF.

Övriga universitet9.6.4

vid rad olikafisk och fiske pågårFoU-verksamhet inom området en
fiskområdet vidinomuniversiteten. Andelen forskninginstitutioner vid

enligtmindre l5-20% 1997institutionerna i allmänhet liten, änär en-
Forskningen starkti de flesta fall små.och forskargruppemakäten, ärär

fysiologi,ämnesområdengrundforskningsinriktad. Grundläggande som



SOU 1998:24 Forskningens roll och 287organisation

genetik, ekologi, sjukdomar, toxikologi och immunologi omfattar den
delen, 85%, verksamhetenstörsta medan tillämpade inrikt-ca av mer

ningar fiske, fiskevård och vattenbruk omfattar mindre del.som en
Kompetensen enligt den utvärdering gjordesär, programmetsom av

Fiskforskning för Sverige hög inom1992, flera områden, framförallt
inom områdena fysiologi, genetik och ekologi, där flera forsknings-

ligger i forskningsfronten.grupper
Forskningen till den avgörande delen, 75%, externfinansieradär

och drivs till del doktorandprojekt. forskargrupperSmå och istor som
hög grad extemñnansierade projekt med begränsad varaktighet medför

verksamheten och den långsiktiga kompetensuppbyggnaden sår-att är
bar.

Samarbete sker förutom med övriga universitetsinstitutioner både i
Sverige och utomlands med bl.a. Fiskeriverkets laboratorier För närva-
rande har doktorander10 verksamhet vid något Fiskeriverkets labo-av
ratorier med handledning vid universitetsinstitution.men en

Övriga9.6.5

Sverige finns inte fiskeriteknologisktI något institut ñskeritekniskmed
forskning.

Vid Lindholmens utvecklings i GöteborgAB sker viss inomFoU
områden fartygsteknologi och arbetsmiljö i syfte minska arbets-attsom
skador inom yrkesfisket.

Vid SIK, Industriforskningsinstitutet för livsmedelsbranchen, utförs
inom området beredningFoU fiskprodukter. närvarandeFör pågårav

projekt med inriktning på processteknik och lagring fiskpro-samt
dukters kvalitet och hållbarhet. Samarbete sker förutom med näringen
med bl.a. Kustlaboratoriet inom Utvecklingprojektet kustfisket.av

9.7 Internationella Havsforskningsrådet, ICES

ICES forum för utbyte information och idéer havet ochär en av om
dess levande grundades redanICES 1902. Verksamheten iresurser.
dess nuvarande form grundar sig på Konventionen Internationellaom
Havsforskningsrådet från vilken Sverige1964 ratificerade år.samma
Konventionen trädde i kraft de sista1968 medlemsländerna ratifica-när

konventionen. främjarICES och koordinerar forskningsaktiviteterrat
utförs forskare inom medlemsländerna. Arbetsfáltet brett ochärsom av

omfattar fiskeri, oceanograf och havsföroreningar med syfte mötaatt
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internationella organisatio-och hosmedlemsländernakunskapsbehov i
artiklarKonventionens 1målsättningarna enligtövergripandeDe ärner.

och 4:

miljö, särskilti marinoch koordinera FoUfrämja, utveckla näratt0
gäller de levandedet resurserna

sådan FoUmedlemsländerna organiseramedi samrådatt som er-0
fordras

forskningsresultatspridaochpublicera sättannatatt
och interna-medlemsländertillvetenskaplig rådgivningforatt svara0

organisationer.tionella
Atlantiska Oceanen,verksamhetsområdetgeografiska utgörsDet av

förharintilliggande hav. ICESoch närva-Nordöstra Atlantenfrämst
kuststater isamtligaKanadaochmedlemsländer: USArande 19 samt

Östersjön Litauen. Litauenundantag förmedoch inordöstra Atlanten
ingå fråntroligen 1och kommermedlemskapdock ansökthar attom

januari 1998.
olika med-från dedärparaplyorganisationICES experterutgör en

Enligt Kon-och arbetsgrupper.olika kommittéerdeltar ilemsländema
med derådetförsemedlemsländernasigartikel åtarventionens 5 att

liksommålsättningaruppfylla rådetsbehövs förupplysningar attsom
artikelkonventionens 14medenlighetgenomförandet.underlätta Iatt

sak-utsedda ombud,förkostnadernaförmedlemsländernaska svara
Kämverk-annorlunda.bestämmerinte rådetoch rådgivarekunniga om

medlemsländernaavgifter frånårligafinansierassamheten samtgenom
råderhållerorganisationerinternationelladeatt genomsomgenom

grundvalberäknasMedlemsavgiftens storlekför dessa.betalarICES
folkmängd,baserade bl.a.landrespektiveandelar förantalettav

arbetet in-det gälleromfattning.fiskets Närbruttonationalprodukt och
medlemsländer-arbetsgrupperochvetenskapliga kommittéer svararom

medför.kostnader dettaför de somna
detstånd därförkommit tillharnationsgränsemaSamarbetet attöver

marinamed dehushållalångsiktigtförinsatserkrävs attgemensamma
utbredningsområ-oftasti havenfiskbeståndExempelvis harresurserna.

flera nationer.frånfiskareoch utnyttjasflera ländersde i vatten av
samordnaländerna måstede olikafrånmedför fiskeribiologerDetta att

bestånden.övervakakunnadata föroch ställainsatsersina attsamman
sammanställasyftethuvudsakligadetrådet bildadesRedan då attvar

fisketill-uppskattasyftefiskfångster iinformationoch publicera attom
gångarna.

för ICESfiskbestånd inomolika120dagsläget ingårI än ramenmer
fiskerista-och publicerasammanställaomfattarArbetetverksamhet. att
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övervaka beståndtistik, med hjälp biologisk provtagning, utarbetaav
beståndsuppskattningsmodeller, för metodutveckling biolo-samtsvara
giska undersökningar. basinfonnationen för det arbeteDetta utgör som

utför bedömning och möj-arbetsgrupper det gällerICES:s när statusav
ñskeuttag för bestånd. Arbetsgruppemas resultat användsligt olika se-

dan i arbetet med fram råd för lämplig förvaltning. sambandIatt ta
identifieras bidra förbättramed denna frågor kan till attprocess som

rådgivningen.den biologiska
frånHuvuddelen arbetet inom utförs på direkt förfråganICESav

däriblandnationella administrationer och internationella EU. Påorgan,
fiskeriområdet lämnas rådgivning till följande internationella organisa-
tioner:

Atlantic Fisheries Commission,North-East NEAFC
Fishery Commission,International Baltic Sea IBSFC

North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO
Commission of the Communities,European EU.

delPublikation vetenskaplig litteratur ICES:sär en annan avav
alltifrånnärvarande 10-tal olika skrifterverksamhet. ICESFör ut ettger

och symposievolymer tilltidskrifter med vetenskapliga orginalartiklar
datasammanställningar och nyhetsbrev. aktivitet inom ICESEn annan

samarbeteforskannöten, i regi eller ianordna symposier ochär att egen
ICES Annualmed andra organisationer. årlig sådan konferensEn är

för forskarsamhälletConference mötesplatsScience ASC ärsom en
forskningsresultat.tillfälle aktuellaoch att presenteraett

och arbetssättOrganisation

vetenskaplig nivå iAktiviteterna inom försiggår nivåer,ICES tre en
beslutsfattande be-form arbets- och studiegrupper, nivå för somav en

bestårrådet och byrån och intermediär nivåstår äm-som avav en
konsultativneskommitteer, kommittéer för rådgivning ochICES:s en

kommitté figurse 1.

1452l0 17-
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Figur 9,1: ICES organisation.

Byrån

Rådet med
delegater

andl-2 ner

Rédgi.Va,nde RédgiyafldeKonsultativ
kommitte kommitte

kommitté
ACFM ACME

Ämneskommitteer st8

Arbets-, Studiegrupper och Workshops ca 90

övergripande för verksamheten inom ligger hosDet ICESansvaret
dess där varje har Delegatema iråd tvårätt att representanter.part utse
rådet för beslut innebär rådets policy förverkligas.att tas attsvarar som
Bland medlemmar väljs president för period år.rådets Pre-treen en av

vilken bl.a.sidenten andra delegater rådet byrån,utgörsamt sex ur
hålls i samband med ICESsammankallar det årliga rådsmötet som

till rådetsAnnual Science Conference, utarbetar budget och attser
beslut verkställs.

olika forsk-Arbetet med planering, koordination och utvärdering av
utförs kommittéer, för närvarande åttaningsprogram permanentaav

forsknings-stycken. kommittéer identifierar vid det årligaDessa mötet
behov, prioriteringar i form terms of reference och granskargör av
resultaten från arbets- och studiegrupper. dessa kommittéer ingårI
högst två utsedda respektive medlemsland.experter av

det vetenskapliga arbetet utförs i de olikaDet mesta experterav av
och studiegruppema, för närvarande 90-tal. dessaarbets- Iett grupper

nämnda°°termssker arbetet med specifika frågor i enlighet med de ovan
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of reference. Resultaten fram inom basen förutgörtassom grupperna
den rådgivning sedan utarbetas.som

Rådgivningen det gäller ñskerifrågor utarbetas inom rådgi-Dennär
kommittén för fiskeriförvaltning, Advisory Committeevande ACFM

förserFishery vilken har två årligen och med-Management, mötenon
internationella organisationer med efterfrågad informa-lemsländer och

ska således objektiva, politiskt obundna råd,tion. Rådgivningen utgöra
vetenskaplig kunskap.baserade på

ordförandena råd-Ordförandena i ämneskommittéema i de tvåsamt
och Advisory Committee thegivande kommittéema, ACFM ACME on

väljs för period år, ingår iMarine Environment, vilka alla 3en av en
länken mellan rådet och de olikakonsultativ kommitté. Denna utgör

ämneskom-arbete består koordineraämneskommittéema. Dess attav
Annual Sci-initiera symposier inklusive den årligamittéemas arbete,
och förberedaConference föreslå arbets- och studiegruppersamtence

frågor för beslut i rådet.
sekretariat, belä-administrativa arbetet utförs ICESlöpandeDet av

administration i form sekrete-Köpenhamn. sker löpandei Därget av
och sekretariatetteknisk service för rådet med dessoch utgörorganrar-

involverade i arbete.mellan de ICESlänken ärexperter som

medverkanSvensk

och studie-de 90-talet arbets-deltagande finns i 64Svenskt 1997 av
Fiskeriverket harverkar under 1997, representantervaravgrupper som

Fiskeriverket i samtligabl.a.i Sverige42. ämnes-representeras av
konsultativakommittéema och i dende två rådgivandekommitteer,

från Fiskeriver-deltar med totalt cirka 80kommittén. Sverige personer,
Fiske-universitetsinstitutioner.ket, Naturvårdsverket ochSMHI,LFI,

riverket under Sverigedeltar med cirka 30 1997. representeraspersoner
delegater, båda från Fiskeriverket.tvåi rådet av

medlemsländerna detdirekt kravfinns inom ICES inget närDet
föroch studiegrupper formernadelta i olika arbets-gäller att sam-men

bredast möjliga kompetensbrett deltagande såarbetet förutsätter attett
nations in-deltagandet beror således på varjeOmfattningen påerhålls.

ambitionsnivå.tresseinriktning och
forskare från olika länder endast ioch studiegrupper deltarI arbets-

ämneskommittéemai de olikamedanegenskap representanterexpertav
dvsrådgivande kommittéema nationellaoch i de utgör representanter,

respektive medlemsland.representerar
övrigaFiskeriverket bestämmer i samråd med intressenter repre-om

förarbets- och studiegrupper. sker inomsentation i Detta ramen
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SIKO, Svenska ICES-kommittén där de olika intressentema ingår
Fiskeriverket, SMHI, NV, SLU, övriga universitet m.fl. med Fiskeri-
verket huvudansvarig.som

Svensk finansiering

Sveriges medverkan i finansierasICES med medel anvisade i Jord-
bruksdepartementets budget. Dessa medel täcka den årligaattavser
medlemsavgiften, under 1997 miljon1 kronor, deltagande i arbets-ca
och studiegruppsmöten deltagandet vid det årligasamt Annualmötet
Science Conference. För innevarande budgetår finns miljoner1.6 kro-

Därutöver finns högre kostnaderavsatta. i sambandavsevärt mednor
provtagningar, bearbetningar och mötesförberedelser. Dessa täcks, ge-

forskarnas ordinarie arbete, de intressenter myndigheter, uni-nom av
versitetsinstitutioner m.fl. deltar med representanter.som

Arbetsgång -fidn till rådgivningprovtagning

Arbetsgången, från den biologiska provtagningen till rådgivning och
därpå följande implementering i form reglering svenskt fiske,av av
exemplifieras i figur 2 beskriver rollen för Fiskeriverkets Havsfis-som
kelaboratorium och Resursavdelning. Arbetet med beståndsuppskatt-
ningar baseras på dels resultaten de provñsken utförs med Fis-av som
keriverkets undersökningsfartyg, U/F Argos, dels den biologiska
provtagning kontinuerligt genomförs landade fångster inomsom
fisket. Dessutom bearbetas den till Fiskeriverket inrapporterade fångst-
statistiken. ellerTvå Havsfiskelaboratoriets forskare deltar sedantre av
i Östersjönsarbetsgruppsmöte vid ICES,ett Arbetsgruppen fört.ex.
Fiskbestånd. Där sammanställs de olika ländernas resultat och en ge-

utarbetas. Denna dokument behandlasrapport sedan itypmensam av
den rådgivande kommittén för ñskeriförvalming, ACFM. Denna kom-
mitté utarbetar dokument i vilket beräknad storlek på olika beståndett

och råd lämpliga uttag.anges ges om
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rådgivningsamband medArbetsgång iFigur 9,2:

Provfiske
U/F Argos fiskeSvenskt

AncylusU/F

FiskeriverketsFiskeriverkets
Ty resursavdelnmg..havsfiskelaboratonum

EU-kommissionen
I NASCONEAFC,IBSFC,

Finansiering9.8

Inledning9.8. l

finansiärerolikaflerabyggerforskningssystemetsvenska attDet
Utbild-och sektorsgränser.råds-samarbeteförutsätteroch överagerar

forsk-disciplinärgrundläggandeför stöd tillningsdepartementet svarar
Fakultetsanslagenfakultetsanslag.forskarutbildningochning genom

därmedinfrastruktur och stårtjänster ochi formbasresurserutgör av
tillstöd utgårForskningsrådensoch kontinuitet. veten-långsiktighetför

tilläm-ochgrundläggandebådeforskningbetydelsefullskapligt merav
tilldärmedliggerforskningsrådens attkaraktär.pad Inom seansvar

huvudsakefter ifördelasMedlenrelevans. veten-kvalitetsåväl som
Medel tilloch tjänster.projekttidsbegränsadetillskapliga kriterier

FoU-behoventillgodoseskallfördelassektorsforskning somorganav
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inom viss samhällssektor vilket innebär andra kriterierävenatt änen
vetenskaplig kvalitet skall uppfyllda. olikaDe finansierings-vara
fonnema i det svenska forskningssystemet skall således komplettera
varandra.

Fiskerinäringens i fiskeriforskningen begränsat ock-ärengagemang
så i europeiskt perspektiv. medförDetta samhälletett föratt attsvarar
den information behövs för långsiktigt ansvarsfullt nyttjandeettsom
och bevarande fisk erhålls.av resursen

9.8.2 Organisation

detI svenska forskningssystemet utförs i allmänhet huvuddelen denav
offentligt finansierade forskningen universitet och högskolor. In-av
frastrukturen inom dessa finansieras i första hand institutionsan-genom
slag från Utbildningsdepartementet medan själva forskningen till stor
del finansieras med forskningsrådsmedel. området fiskInom och fiske
kan medel erhållas från Skogs- och jordbrukets forskningsråd SJFR,
Naturvetenskapliga forskningsrådet NFR och Stiftelsen för miljöstra-
tegisk forskning MISTRA. erhåller medel frånNFR Utbildningsde-

och frånSJFR Jordbruksdepartementet medan medel inompartementet
kommerMISTRA från de forna löntagarfondema.

Vidare har varje sektor för initiera och finansiera denett attansvar
inom sektorn erforderliga undersöknings- och FoU-verksamheten. För
fiskeriforsknig beviljas medel Jordbruksdepartementet till, förutomav

FiskeriverketSJF R, anslaget C1 och SLU. tillkommerDessutom vissa
medel till fiskrelaterad frånFoU Naturvårdsverket, d.v.s. inom Miljö-
departementets ansvarsområde. dennaInom bedrivs undersök-ram
nings- och F oU-verksamhet inom området fisk och fiske.

Under de åren har förändringar skett vad möjlighetersenaste avser
till finansiering. det förstaFör innebar beslutet avveckla lönta-attom
garfondema och inrätta stiftelser för forskningsfinansieringatt att en ny
finansieringsmöjlighet skapades. Vad gäller fiskeriforskning finns
möjligheter till finansiering vilken stöderMISTRAgenom
lösningsinriktad förFoU miljöanpassat samhälle. Vidare förändra-ett
des forskningsfinansieringen i och med Sveriges anslutning till EES-
avtalet och medlemskapet i det gällerEU. När fiskeriforskningen er-
hålls medel inom dels forskningsprogram,EU:s dels direkt från EU:s
fiskeridirektorat strukturfonder.EU:s Stödet från EU skallsamt genom

stöd för CFP:s genomförande och additativtutgöra d.v.s.ett vara
komplettera och inte de enskilda ländernas finansieringersätta saint
utgå till verksamheter där tydligt gemenskapsintresse föreligger.ett
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Ansla-eller försvunnit.minskathar dockfmansieringskällorAndra
erhöll förFiskeriverketårligenmiljoner kronorC2 3-4get somom

medel dispo-landet upphör år 1997. Dessainomfisket"främjande av
förinomsamråd med SJF R programmetinerades ramen

stödja FoU-användes förochSverigeFiskforskning för externatt
pris-villkors- ochformiytterligareharverksamhet. Vidare avresurser

prisregleringsmedelFiskeriverket. Detilldelatsregleringsmedel som
har dockprodukten fiskoch utvecklingredskapsutvecklingbekostat av

funnitsvattenlagenenligtvillkorsmedelsärskildaoch deupphört som
innevarande budgetår.slut undervilda laxstammarbevarandetför tarav

tillFoU-verksamhet ochbåde verketsanvändes förmedelDessa egen
medförtanslaget C1minskningenharför FoU. Dessutomstöd extern av
alltFiskeriverket, ihandhas stör-10:6-medlen,kalladede såatt avsom

användas inomkommitregeringen,beslutefterutsträckning, attavre
följdfåttharverksamhet. DettaFiskeriverkets interna sammantaget som

och FoU-undersöknings-tillFiskeriverketfrånstödet externatt
tillstödFiskeriverket1993/94budgetåretminskat.verksamhet För gav

intestödet1997för budgetåretmedanmiljonermed 4,6FoUextern
finansie-iförändringinnebärmiljoner. Dettaöverstiga 1,5beräknas en

riktatvaritstödFiskeriverketsvissåfiskforskningenringen attav
utgjortoch därmedutvecklingsverksamhetoch ettundersöknings-mot

stöd.till SJFR:skomplement
och FoU-undersöknings-förmedel, anslaget C1,Budgeterade

frånminskatårendehar underFiskeriverketverksamhet inom senaste
förmiljonertill 24,81996miljoneroch1994/95 30,5miljoner år29,6

konstantavarit i10:6-medel, hargäller stortdet1997. När resurserna
Omfatt-miljoner.7,5omfattningmedårendeunder senaste caen

har iSverigeFiskforskning förförstöd inomningen SJFR:s ramenav
de åren.undervarit konstant senastesettstort
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Tabell 9,3: Finansiärer undersöknings- och FoU-verksamhet inomav
området fisk och fiske 1997
Finansiär miljoner kronor

Fiskeriverket 22,8
Institutionsanslag 12,7
Länsstyrelsen 4,7
SJFR 16,4
Naturvårdsverket 9,8
Naturvetenskapliga forskningsrådet NFR 5,7
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA 5,8
SIDA 2,0
WWF 1,7
privata stiftelser 4,5
Nordiska ministerrådet NMR 2,4
EU FAIR 5,9
EU DG XIV 5,2
EU strukturfonder 6,2
10:6-medel 5,7
industrin 14,6
övriga 0,2

9.8.3 Nationella medel

Vattenavgiftsmedel 10:6 vattenlagen

Om vattenföretag kan skada fisketett eller kommerantas orsakaatt en
inte obetydlig ändring i de naturliga vattenståndsförhållandena skall den

innehar tillstånd till företaget betala årlig allmän fiskeavgift försom en
främjande fisket inom landet. Avgiften utdöms enligt schablonav en
och avgiftsklassema reglerade i vattenlagen.är Enligt förordningen om
avgifter enligt vattenlagen SFS 1983:945 skall 10:6-medlen användas
till bekosta FoU-arbete inomatt fiskevården enligt Fiskeriverkets be-

Ändringstämmande. skedde SFS 1989:183 så Fiske-sätt attgenom
riverket skall samråda med SJFR innan beslut. Samrådet uppfylls ge-

SJFR iatt är Fiskeriverkets rådgivanderepresenterat förnom grupp
forskningsfrågor. Med hänsyn till medlens har användningenursprung
begränsats till FoU rör sötvatten, och vandringsñsk.sötvattensartersom
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Regeringen måste godkänna användning medel i Fiskeriverketsav egen
eller i länsstyrelsemas verksamhet. taktI med anslagen minskat, C1,att
eller upphört, har medlenC2, i allt utsträckning kommitstörre att an-
vändas inom verkets interna FoU.

forskningsrådSkogs- och jordbrukets SJFR

har det övergripandeSJF R för fördelning forskningsmedelansvaret av
kommer från Jordbruksdepartementet inom området fisk och fis-som

ke. stöd tillSJFR:s FoU inom fisk och fiske i regeringsupp—ettanges
drag från Enligt1985. detta fick rådet i uppgift tillsammans medatt
Fiskeriverket utarbeta för fisketsFoU på område. Forsk-ett program
ningsprogrammet Fiskforskning för Sverige förelåg och komp-1987
letterades 1988 med teknisk och ekonomisk inom fiskeriforsk-FoU
ningen. Programmet utvärderades nordisk forskargrupp underav en

enlighet1992. I med rekommendationer i utvärderingen gjordes vissa
förstärkningar i redovisas 1993 iprogrammet rapportensom
Fiskforskning för Sverige fortsättning på programmet".en-

Samverkan med Fiskeriverket upprätthålls att representantgenom en
för Fiskeriverket ingår i för fiskforskningSJFR:s samt attorgan genom

företrädare för ingår i FiskeriverketsSJFR rådgivande fören grupp
forskningsfrågor.

enlighet medI SJFR:s instruktion skall rådet stödja och främja i
första hand grundläggande och långsiktig forskning ettsom gagnar
hållbart utnyttjande de biologiska Stödet till fiskforsk-av resurserna.
ning omfattar såväl grundläggande tillämpad forskning inom fiske-som
rinäringen inklusive vattenbruket.

Stöd till dels forskningsprojekt, dels i form särskilda forskar-ges av
förtjänster forskare. Stöd vidare akutbidrag församtyngre ges som

forskamtbyten post-doc stipendier stipendier vidför arbetet.ex. ut-
ländsk institution efter nyligen avlagd doktorsexamen, resebidrag, an-
ordnande symposier Projektstöd omfattar för tillstöd 3 åretc.av upp
och tjänster för normalt år med möjlighet till förlängning.3 3 årsges

harSJFR regeringen till huvudansvarig myndighet förutsettsav
på fisketsFoU område inom RådetEU:s därmedramprogram. svarar

för information till forskarsamhället för kontaktenprogrammet samtom
med Europeiska kommissionen. Rådet i detta sammanhang försvarar
utbetalning eventuella förstudiebidrag och kompletteringsñnansie-av

vilketring, innebär rådet kan bevilja medel för omkostnader iatt sam-
band med ansökningsförfaranden kompletterande medel kansamt att
sökas hos rådet problem med den nationella finansieringenuppstårom
för projekt inom EU:s Ansökan kompletterande medelramprogram. om
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internationalisering STINTStiftelsen forunder hela året.kan göras
åtaganden.internationellavissafinansieringenimedverkar av

hjälp 12rådet till sinansökningar harinkomnagranskningFör av
huvudsak dis-för iämnesutskottdessaberedningsorgan. Fem utgörav

cellbiologibiogeokemi,ekologi,organismbiologi,forskning,ciplinär
Övriga beredningsorgansjusamhälle.ekonomi ochoch kemi samt ar-

fördäriblandforskning,sektoriellmed programorganetbetar
fiskforskning iförProgrammetflerdiciplinäradetfiskforskning där

för-ansökningarInkomnainriktningen.strategiskadenSverige anger
dock iansökan kanEnberedningsorganen.kansliet de olikadelas av
dåberedningsgrupperfleraellerparallellt i tvåbehandlasfallvissa an-

inlämnadedeFlertaletberöringspunkter.ämnesanknutnasökan har av
i Programorganetdock endastbehandlasfiskberöransökningarna som

fiskforskningför
därämnesutskotten,ibehandlasansökningarmindre antal t.ex.Ett

livsmedelstekniskmedansökningarförmodelldjur ellerfiskar utgör
inriktning.ekonomiskeller

ledamöter. Fembestår 6ñskforskningförProgramorganet avav
forskarsamhället. Enförordföranden,inklusivedessa, är representanter

chef.UtredningsavdelningensFiskeriverket,förledamot är representant
forFöreträdamakansli.från SJFR:sfungerarsekreterareSom personen

år.period högst 6föringår iforskarsamhället programorganet aven
iledamöternabereds programorganetansökningarInkomna var-av

prioriteringenihjälpprioriteringsvärde. Somansökanvarjevid ettges
presenteradeansökandet ibedömningforblankettanvänds pro-aven

sektorsrelevanskompetens,sökandensvetenskapliga kvalitet,jektets
diskute-kvaliteterAnsökningamaskostnader.beräknadeprojektetsoch

prioritetsordning.iochplenumsedan grupperasras
frågeställningbedömskvalitetenvetenskapligagäller dendetNär

ÄrÄr litteraturenbeskrivetområdet välföljande kriterier:enligt or-
Är formulerade Begreppetklarthypotesergenomgångendentligt

Är adekvata Nyametodernaefter:bedömsmetoderMaterial och
utifrån:sökandens kompetensBedömning görsintressemetoder avav
välpublicerade idessaarbetenpublicerade ärsökandens t.ex. an-om

harpubliceringenreferee-granskning ochtidskrifter medsedda om
takt.i normalgått

frågeställningansökansbedömsovanståendebakgrundMot enav
metoder mellanmaterial ochoch ochmellan 10poängskala 2efter en

och 3mellan 1kompetens samtSökandensoch poängsätts1
be-sektorsrelevansansökansochmellan Enpubliceringsproñl 1

omfattasböransökaninnebärdär 0skala från 0-2döms på att aven
värdetvarvid det högstaPrioriteringsvärdenafrånstöd SJF R. summeras

tilldelaskan 25.ansökan ärensom
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olika beredningsorganensDe förslag till prioritering ivägs samman
ordförandemöte under ledning huvudsekreterareSJFR:s varvidett av

hänsyn bl.a. till den budget för projekt rådet förfogartas över.nya som
finns således inte någon i förväg fastställdDet budgetram för respektive

beredningsorgan. Ordförandekonferensens förslag underställs därefter
rådet vanligen följer förslaget.som

Under de haråren inom för fiskforskningsenaste programorganet ca
20% ansökningarna beviljats stöd. Under 1997 uppgår enligt enkätenav

stöd till fiskforskningenSJFR:s till knappt miljoner.16,4 dessaAv ut-
drygt miljoner8 anslag inom för fisk. Resterandegör programorganet

medel framförallt anslag via de olika ämnesutskotten.utgörs av
Enligt Fiskforskning för Sverige ska SJFR förprogrammet svara

långsiktig kompetensuppbyggnad inom för sektorn väsentliga områden.
stöd till forskningsprojektFörutom där det ingår doktorand eller fors-

karassistenttjänst har rådet medel till sexåriga forskartjänster påavsatt
docentnivå.

Rådets satsningar har enligt den genomförda1992 utvärderingen bi-
dragit till bygga hög internationellt erkänd grundforsknings-att upp en
kompetens inom centrala områden, speciellt inom fysiologi, genetik,
ekologi, cellbiologi biokemi.och Utredningen identifierade priorite-tre
rade områden för ytterligare kompetensuppbyggnad, fisksjukdomar
särskilt inom områdena immunologi, epidemiologi och diagnostik, mo-
lekylärbiologi med anknytning till fysiologi fiskeko-och ekologi samt
logi, särskilt teoretisk populationsekologi. framhöll vidareUtvärderama

flertalet forskargrupper små, ofta varför sårbarheten2-3äratt personer,
hög och i detta perspektiv bör försöka utvidga forskargrup-är att man

Vidare framhöll försöka förstärkautvärderama bör tvär-attpema. man
vetenskapliga projekt förinom området med relevans näringen.

bakgrund utvärderingsgruppens konstaterar rådet detMot attav svar
ursprungliga från 1987 till delar kan tillämpas,programmet stora men

det samtidigt sker förändringar i fiskerinäringen beho-måsteattgenom
omprioriteringar FoU-verksamhetens inriktning beaktas. Rå-vet av av

det understryker forskningen bör prioritera relevanta föräratt arter som
fisket och vattenbruket liksom det angeläget organiseraär tvär-att att
fackliga Rådet har identifierat rad områden vilka börprogram. en ges
ökad bl.a.prioritet fisksjukdomar och forskning på det marina området.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA

stöder lösningsinriktadMISTRA forskning med vision etten om
miljöanpassat samhälle med systemförändringar eller kraftigt mins-
kad miljöpåverkan mål. Forskningen skall organiserad isom vara
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tvärvetenskapliga med tydligt avläsbara mål där samhälls-program
och ekonomer samarbetspartners till Målsätt-ärvetare naturvetama.

ningen forskningsresultaten ska komma till användning, varförär att
potentiella användare med redan vid planeringen och dessutom ingårär
i ledning för genomförande och redovisning.programmens som svarar

Stiftelsen till och räknar dela miljonerkom 1994 med 250 årli-att ut
Vid utgången finansierades vilka i genomsnitt1996 16gen. av program

erhåller stöd miljoner kronor10 år.om ca per
Ansökan forskningsmedel från MISTRA sker i två Isteg. ettom

första forskningsprogram utifrån uppställda mål,steg presenteras ett
budget. Med ledning denna kortfattadedeltagare och preliminären av

första urval. Medel kan erhållas från föransökan MISTRAgörs ett att
Ansökningama granskas interna-utarbeta slutgiltig ansökan.en av en

tionell vetenskaplig och lämnas remiss till avnämareexpertgrupp
består leda-varefter beslut fattas styrelse. StyrelsenMISTRA:s avav

huvudsek-med erfarenhet från akademisk forskning, bl.a. SJFR:smöter
näringsliv och politik/myndighetsutövning ochreterare, utses av rege-

Ingenjörsveten-akademier, Kungl. Vetenskapsakademien,ringen. Tre
Skogs- och Lantbruksakademien,skapsakademien och Kungl. svarar

för löpande granskning verksamhet.MISTRA:sav
internationellfortskrider granskas årligenHur av enprogrammen
och kon-värderar uppställda mål uppnåttsDennaexpertgrupp. gerom

ledningen för ochstruktiv kritik i dialog medöppen programmen re-
beviljadeprojektledare. Hittills innehåller despektive ett av program-

management, projekt inkluderarSustainable coastal zone sommen,
framforskning avseende fisk/fiske. löper år 2000Programmet t.o.m.

projekt ingår syftarmed total budget på miljoner kronor.45 De somen
samhälls- och ekonomiska betydelse,bl.a. till belysa kustfiskets ettatt

utveckling selektivahållbart utnyttjande genom avmera av resurser
fiskemetoderidentifiera målarter ochfiskemetoder, samt attatt ge-nya

övergödningen i kustområden.odling musslor minskanom av
förfogade för extemfinan-Eftersom de medel Naturvårdsverket över

fortsättningensierad forskning dragits in kommer MISTRA i även att
forsk-effektinriktade forskningsprogram och enskildafinansiera

områdeningsprojekt. Omfattningen enskilda projekt inom dettapå är ca
programområden,kronor projekt och inom olika500 000 år t.ex.per

det gällervattenmi1j6n. Forskningsområden kan aktuella närsom vara
påverkan fisk.fisk och fiske fiskets miljöpåverkan och miljöns påär
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forskningsrådetNaturvetenskapliga NFR

utbildningsdepartementet.statlig myndighet under DeNFR över-är en
förordning, instruktion ochmålen för verksamheten, enligtgripande

betydelsefullfrämja och stödja vetenskapligtregleringsbrev, "är att
sprids".forskningsresultatenoch verka för informationforskning att om

grundforskningnaturvetenskapligför upprätthållaRådet attsvarar
forskaresvenskakvalitet. Målsättningeninomvetenskaplighög är attav

forskningsfronten där rådets stödinternationellaska delta i denaktivt
förnyelse och uthållighet.balans mellanska utgöra en

ordförandebestårbeslutande ochRådet högstaNFR:sär avorgan
forskareaktivaledamöter. Sju ledamöternaoch 10 är utses avsomav

ochforskarsamhället vid universitetenelektorsförsamling vald aven
regering-ordförandenResterande ledamöterhögskolorna. utsessamt av

en.
biologi, beståendeförfyra programutskott,Rådet har ett avvarav

Programutskot-ordförande.med rådsledamotledamöter15-18 somen
forskningsmedel och hargranskning ansökningarförten omavsvarar

ansökningar.för prioriteringberedningsgrupperhjälp tre-fyratill sin av
utrustning.forskartjänster ochforskningsprojekt,beviljas tillBidrag

konkurrerarbehandlas intefiskforskningProjekt separat utanavsersom
beviljadeAndelenområdet biologi.inomövriga ansökningarmed an-

avseendeunder 1995-96 27%området biologiinomsökningar pro-var
kronorbeviljades 000genomsnitt 250för tjänster.jekt och 32% I perca

enligtuppgickfiskforskningenfinansiering inomochprojekt år. NFR:s
undertill miljoner 1997.enkäten 5.7

bedömning ochför rådetsgrundenInomvetenskaplig kvalitet utgör
kvaliteten bestämsanvänds därbetygsskaladärmed stöd. En attgenom

igenomförande meriterochgeneralitet, metodoriginalitet och samt
publicering iBetydelsenpubliceringsprofilform vägs avsamman.av

beviljasflesta projekttidskrifter betonas.internationellt erkända De
ingenrådet. Rådetanslag fattasunder Beslutanslag år. görtre avom

först ilöptid,under projektetsverksamhetenuppföljning utan sam-av
eventuell ansökan.band med en ny

stiftelserPrivata

flesta fallFoU-verksamhet. destöd till Iflertal stiftelser beviljarEtt
stipendier ellerformprojektverksamhet idirekt tilldock inte utan av
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inköp utrustning. Under 1997 beviljade olika privata stiftelser stödav
för inom fiskFoU och fiske på sammanlagt miljoner.6,2

Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning beviljar dock även
anslag för hela projekt inom för Sverige betydelsefull forskning inom
naturvetenskap kan komma bli produktivt värde inomatt nä-som av
ringsliv och samhälle.

Världsnaturfonden, WWF, bidrag till såväl forskningsprojektger
projekt praktisk information- och utbildningsprojekt.natur samtsom av

Naturvårdsnytta, kvalitet, genomförbarhet avgörande för tilldelningär
anslag. kommittéEn granskar ansökningarna och rekommenderarav

WWF:s styrelse vilka projekt bör erhålla stöd.som
stödWWF:s till vattenrelaterad forskning d.v.s. hav, kust och söt-

inklusive fisk riktas förstai hand erhålla kunskap förvatten mot att ett
långsiktigt utnyttjande säkerställande biologisk mångfaldav resurser, av
i form ekosystem, och genetisk variation användningarter samtav av
fisk indikator på miljöns stöd tillWWF:s inomFoU områ-status.som
det fisk och fiske uppgick under till miljoner1997 1,7 enligt enkäten.

kommerWWF omorganiseras under 1998 varvid arbetet kommeratt
organiseras inom antal projektområden till vilka forskare skallatt ett

WWF kommer därmed upphöraatt ettengageras. som
privatfinansierat forskningsråd.

9.8.4 Internationella medel

EU-stöd

Två överordnande principer gäller för EU:s FoU-politik. Stöd ska ges
till verksamheter for vilka målen inte kan uppnås medlemsstaternaav
själva och där tydligt gemensamhetsintresse föreligger. Stödet skaett
vidare additativt d.v.s. komplettera, inte de enskilda län-ersätta,vara
dernas påFoU området.

På fiskets område förekommer i första hand två stöd tilltyper av
FoU-verksamhet. Dels lämnas stöd via de s.k. förramprogrammen
forskning och utveckling, dels lämnas stöd direkt från direktoratet för
fiske, DG StödXIV. till inomFoU för denges ramen gemensamma
fiskeripolitikens mål där de övergripande målen balanse-ettanges vara

varaktigt utnyttjande bestånden vidareutvecklingrat, samtav en av
vattenbruket. Enligt enkäten uppgick stödet till Sverige under 1997 till
5,9 miljoner via och till miljoner direkt från5,2 DGramprogramen
XIV.
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grundläggandestöds den FoU-Inom merramprogrammen
innovativitet ochmed hög gradresearchverksamheten veten-en av

till-tilldirekt från DG XIVmedan stödet utgårskaplighet mergessom
specifikasöks påstudies. deprojekt, Inomlämpade mersenare svar

för denmöjliga tillämpadirektfrågeställningar är att gemensammasom
närvarande till 20forTillgängliga medel uppgårfiskeripolitiken. ca

miljoner ECUochtillämpade projekt 120forårmiljoner ECU caper
pågåendedetgrundläggande inomFoUfem år förunder rampro-nu

grammet.
kalladestrukturfonder till såockså ske via EU:still kanStöd FoU

till syssel-omstrukturering ochtill fiskerinäringenspilotprojekt för stöd
strukturstödregioner.fiskeberoende EU:såtgärder isättningsfrämjande

kommastöd kan FoU-redovisas endastkapitelavhandlas i Här som
till godo.verksamheten

Stöd via ramprogrammen

fördirektoratetinom DG XII,liggerförAnsvaret ve-ramprogrammen
för vissaöverlåterutveckling. DG XIIforskning ochtenskap, ansvaret

tillrespektivejordbruktillpågående DG VIdet FAIRdelar, t.ex. nu
tredjedetbeviljats inomdel har stödsvenskfiske. FörDG XIV pro-

och det fjärde, FAIR,perioden 1990-1994underAIR,grammet, som
under1994-1998. Ett 5:e ärunder perioden utar-löper ramprogrammet

under 1998.beräknas kommainnehåll och budgetbetande. Beslut om
lägger framKommissionenutformas i tvåPrograminnehållet steg.

för olikainommed stödtillförslag experterett ramenavramprogram
inne-Beslutmedlemsländerna.frånochkommittéer representanter om

och i parlamentet.både rådetgodkännande ianslagsram kräverhåll och
särskilda delprogram.därefter iutformasDetaljinnehållet i programmen

ochmed stödkommissionenutarbetasFörslag till dessa experteravav
medlemsländerna.förrepresentanter

därprogramkommittédelprogramvarje enskiltfinns förVidare en
in-kommitté harland ingår.från varje Denna storttvå representanter

kanal vidviktigasteländernasdetaljinnehållet ochflytande äröver ge-
utformningenInförnomförandet ett nyttett ramprogramavprogram.av

iSverige sitterprogramkommittéema. Förfrånyttranden inbegärs
ochfrån SJFRfiskejordbruk ochförkommittén representanter

iutformaskommittéarbetetforståndpunktemasvenskaNUTEK. De
kontakterfinnsreferensgruppmed dendiskussion samt genomsom

förrådgivandedenreferensgruppenmed departementet. I gruppen
universi-fråningårområde"forskningsfrågor på fiskets representanter
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näringen och ansvarigatet, myndigheter bl. for Fiske-representantera.
riverket.

För varje programområde har regeringen huvudansvarigutsett en
myndighet för information till forskaresom ansvarar programmetom

kontakten med kommissionen.samt Myndigheten förävensvarar
eventuella förstudiebidrag och kompletteringsñnansiering. För FoU på
fiskets område inom FAIR-programmet SJFR huvudansvarigär myn-
dighet se vidare nedan.

Stöd dels forskningsprojekt där stöd till myndighetsin-ges som rena
stitutioner utgår med till 50% projekt- kostnaderna medan uni-upp av
versitet erhåller 100% överskjutande kostnader för projekten, delsav

s.k. "concerted actions varvid kommissionen inte stödjer självasom
forskningen kostnader för koordination förutan samordning forsk-av
ningsinsatser möten, forskarutbyten etc. med till 100% kostna-upp av
dema.

Undersökningarna ska ha relevans för den fiskeripoli-gemensamma
tiken vetenskaplig grund föratt utgöra utnyttjandet fiske-genom en av

inklusive vattenbruket. Målområden inom det pågåenderesurserna nu
omfattar exempelvis omgivningsfaktorersprogrammet påverkan på

fiskeresursema, enskilda biologi med potential inomarters vattenbruket
fiskets miljöpåverkan. Vidare efterfrågassamt tvärvetenskapliga under-

sökningar omfattande socio-ekonomiska aspekter. Då projekt kansom
tillämpas i den fiskeripolitiken prioriteras, beviljas igemensamma
första hand projekt gäller de exploaterade marina och vissaarternasom
anadroma-katadroma vandringsfisk lax och ålarter projektsom men

gäller ocksåsötvattensarter aktuella problemställningar-naärsom ärom
generella.

I varje projekt ska deltagare komma från minst ländertvå ettvarav
ska medlemsland. Omfattningen börett minst manårvara ettvara per
deltagande organisation. koordinatorEn inom projektet försvarar sam-
ordning, genomförande och redovisning resultat. Medel kan sökasav
antingen full costs där alla kostnader redovisas och kommissio-som

förväntas for till 50% kostnaderna eller marginalnen svara upp av som
costs för institutioner analytiskt redovisningssystemutan ett t.ex. uni-
versitetsinstitutioner där endast kostnaderna för den del projektetav

kommissionen stödja redovisas. Vid densom typenavses senare av
projekt förutsätts resterande finnas inom den sökande institu-resurser
tionen. forskningsprojektFör kan medel till 2-3 miljoner ECUom upp
beviljas, normalt dock omkring 0,5-1 miljoner ECU. Vanligen varar
projekten år.tre

Medel till beviljade undersökningar utbetalas med i förskott40%
och därefter regelbundet med 12 månaders intervaller efter godkännan-
de interimsrapport omfattande resultat och kostnader. vissEn delav en
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tilldelade medlen,de vanligen 10%, betalas i efterskott efter god-utav
slutrapport.känd består två delar. del där de samla-Rapporterna Enav

de resultaten hur planerade måloch uppnåtts redovisas technical pro-
report del där varje kontrakterad deltagare redogör församtgress en

aktiviteter och kostnader individual report. granskasRapporterna av
kommissionen bedömning projektets framgång i förhål-görsom en av
lande till uppställda mål.

Ansökan projektmedel sker vid till tillfällentvå år. Pro-ettom per
jekt selekteras utifrån vetenskapliga kriterier granskning in-genom av

oberoende konfidentiellt ochternationella Bedömningen skerexperter.
utförs.underlag för den rankning ansökningarna Påutgör somav

kommissionen bedömning relevans för dengörs gemensammaen av
kvali-fiskeripolitiken. Slutgiltig bedömning utifrån vetenskapligagörs

balans mellankostnader och möjligheter till koordinationtéer, samt
ideltagande länder. sista ansökningsomgångFAIR-programmets är

januari 1998.

Stöd direkt man DG XIV

tillämpade projekt till under-direkta stödet från till utgårDG XIVDet
kan underlag för genomförandet densökningar gemensammasom ge av

medfiskeripolitiken. följer stödet riktas fisket påAv detta arteratt mot
exploaterade marinautnyttjande, d.v.s. i första hand degemensamt ar-

sammansättninguppgifterProjektinriktningen kan utgörasterna. av om
discards,fisk kastas överbordlandningar, uppskattningar av somav

för optimering och standar-fiskeansträngning vilka kan utnyttjasm.m.
metodiken det gällerprovtagningar i syfte förbättradisering närattav

Stöd tillbeståndsuppskattningar och kontrollverksamhet. utgår även
fram beslutsunderlag inomundersökningar med direkt syfteett att ta
det gäller fiskeredskapsden ñskeripolitiken närt.ex. se-gemensamma

fiske-kvantiñera mellan ñskeansträngning ochlektivitet, relationenatt
medel förridödlighet Vidare medlemsländerna sökaetc. attuppmanas

monitoringverksamhetden kontinuerliga övervakningen beståndenav
ñskeoberoendeintresserad öka mängdendå kommissionen är attav

data.
första hand till undersökningar därStöd utgår i änmergemensamma

undersök-land involverat study har utgått tillgroups ävenärett men
i enskilda länder. Projektens varaktighet kan uppgå till årningar tre men

de flesta varaktigheten vanligtvis kortare.karaktären på Van-ärgör att
tillligen beviljas medel för enstaka projekt 600 000-700 000om upp

Kommissionen delñnansierar med till total-ECU. projekt 50%upp av
skälkostnadema. finansieringsgrad kan förekomma särskildaHögre om
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föreligger vid sådana undersökningar där studien ska isamt utmynna en
rekommendation direkt har efterfrågats kommissionen.som av

Projektmedel kan sökas gång Utlysning sker i s.k. call forår.en per
proposals där prioriterade områden ansökningarInkomnaanges.
granskas med avseende vetenskaplighet oberoendetvå experter.av
Därefter bedöms projekten kommissionen utifrån nyttoperspektiv,ettav

tillämpligheten inom den ñskeripolitiken, den sö-t.ex. gemensamma
kandes erfarenhet och rimlighet vad gäller kostnader. närvarandeFör
beviljas hälftenmedel till de inkomna ansökningarna. målsätt-Enca av
ning från erhållakommissionen samtliga medlemsländer skaär att pro-
jektmedel varför kan mellan länder.kvaliteten och inriktningen variera

Tilldelade betalas tillfällen beroendemedel vid två eller påtreut
del, betalas i förskott.projektets varaktighet. viss vanligen 40%,En ut

efter projekttiden projekt med varak-Resterande del betalas halvaut
tighet efter projekttidens slut. Redovisning12 månader samt re-av

dels i form slutrapportsultat och kostnader för projektet sker av en
i interims-projektet löper månader,12över än ävensamt, enom mer

rapport.
forInitiativ till olika undersökningar ofta inom ICEStas ramen ar-

biologiska rådgivningen till kommissionenbete. ICES för densvarar
ökad kunskap inom område ofta identifi-vilket innebär behov ettatt av

Kommissionen finnsinom arbetsgrupp. DG XIV repre-eras ex. en
behovet följs kontinuerligt.senterade i ICES varför FörFoU närva-av

finns arbetsgrupp, comprehensive fisheriesrande inom ICES en as-
syfte granska behovet datainsamling.group, är attsessment vars av

rådgi-identifieras inom kommissionensBehov ökad kunskap ävenav
och ekonomiskavande kommitté, den vetenskapliga, tekniskaSTECF,

kommittén.

Stöd strukturfonderE Ussvia

främst fiskefonden inom för målStöd från strukturfonder,EU:s ramen
gemensamhetsinitiativetPesca kan för insat-mål och inom5a, 6 ges

anknyter till vidare kapitelFoU se 5.ser som
fiskerinäringenperioden finns för stöd till den svenskaFör 1995-1999

miljoner Exempel områden där FoU-verksamheten kan45 ECU. på
selektivi-fiskemetoder förbättraderhålla stöd moderniseringär t.ex.av

upprättande avelsprogram ochutveckling vattenbrukettet, av genom av
fiskevårdsâtgärderintroduktion och odlingsmetoder,arter somnyaav

FoU-verksamhet viautsättning kommersiellt viktiga Stöd tillarter.av
miljonerstrukturfondema uppgick under enligt enkäten till 6,21997

kronor.
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stödet intefinansieringenskaadditionalitetsprincipenEnligt er-av
detBeroende påtillägg. ärnationella satsningar utgöra ettutansätta om

stöd kanansökeroffentligteller stö-företagprivat ettett omsomorgan
mål ochutgifter inom 6berättigadetill 50-75%uppgådet från EU av

målområden.övrigainomtill 30-50%
Fiskeriver-mellandelasvia fiskefondenstödetAdministrationen av

respektive Pescamål 5avarjelänsstyrelserna.och Förket program
följa huruppgiftövervakningskommitté med programmetfinns atten

berördakommissionen,ingårövervakningskommittéernafortgår. I na-
finansieringsorganmyndigheter,lokalaoch samtregionalationella re-

för näringen.presentanter

Ministerrådet NMRNordiska

inomsamarbetetnordiskamed detmålsättningenbakomliggandeDen
särskildvarvidfiskerinäringutveckla ländernasfiskeriområdet är att
Grund-fiskeberoende regionerna.deförvid relevansenläggsvikt mest

marina eko-deskyddetmålsättningenuppfyllaläggande för äratt av
balanseratutnyttjas sätt.levandedeoch ettattsystemen resurserna

fiskeripolitikländernasenskildadevidare påska byggaSamarbetet
målsättningar däruppfyllaredskap föroch attutgöra gemensammaett

önskade resultat.för uppnåbehövslösningar att
nyttannordiskaprojekt denstöd tillförkriteriet ärviktigasteDet

utgångspunktendär är att:

lösningareffekter uppnåspositivapåtagliga gemensammagenom0
samhörighetennordiskadenutveckla

konkurrenskraft.ochnordisk kompetensöka0

insat-koordinationmedförprojektsådanabeviljas tillMedel avsom
bättreinnebärochländernordiskahelst flera ettochi minst två somser
iinkluderar deltagarevilkaProjektresursutnyttjande. ävensamlat nor-

för EU:sinomdeltagarenärområde liksomgeografiskadens ramen
fiskerisamarbetet be-förpositivt. InomvärderasFoU-program ramen

forsk-förvaltningssamarbete,med inriktningtill projektstödviljas mot
konferenserworkshops,tillstödutveckling etc.ochning samt

närvarandeförföljande områdenFoU-verksamhetstöd till ärFör
prioriterade:

och miljönmellan fisketinteraktioner0
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utarbeta sådana förvaltningssystematt säkerställer ekono-0 ettsom
miskt och ekologiskt bärkraftigt utnyttjande där hän-av resurserna

till stigande antal intressegruppertas ettsyn
främja försäljning fiskatt och fiskprodukter förbättrad0 av genom

marknadsföring och åtgärder för kvalitetssäkring produkterav
förbättrat utnyttjande inklusive vattenbruket bätt-0 av resursen genom

totalutnyttjande respektive värdering ekonomin in-art samtre av av
olika fiskerierom

kompetensökning för klara ökad internationell konkurrensatt med0
sikte på flexibilitet fångst,i produktion och logistik i förhållande till
marknadens krav.

Stöd normalt delfinansiering projekt under periodges som av en av
högst år. Vanligen beviljas stöd tilltre koordinationskostnader, d.v.s.

innefattarstöd inte inköp utrustning eller löner. Lönemedel kan dockav
utgå till tillfälligt anställd personal. Projekten värderas efter såväl fack-
liga vetenskapliga kvaliteter. Projektresultaten skall redovisas isom
Nordiska Ministerrådets skriftserier. För projekt med årsöver ett var-
aktighet beviljas ytterligare medel förutsatt projektet utifrån den årli-att

rapporteringen förlöper planenligt. Vid projektets utbetalas 40%ga start
projektkostnadema och resterande 40% respektive 20% efter god-av

känd del- och slutrapport.
För 1997 omfattade stödet från Nordiska ministerrådet till svensk

inomFoU området fisk och fiske miljoner2,4 enligt enkäten.
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DEL III

utredningensbehandlarochmed 13till ochkapitlen 10Del omfattar3
framförsåtagandetoffentligadet samtanalyseraskapitel 10förslag. I

admi-hurförslagkapitel 11avseende detta. Iförslag presenterasvissa
fiskeripolitikendenavseendekan förbättrasnistrationen gemensamma

genomföran-viddelsförhandlingar,iolika faserförhållande tilldels i
ochundersöknings- FoU-förändringarföreslås rörkapitel 12de. I som

lämnasfiskeripolitikennationelladenavseendeFörslagverksamheten.
organisationsutforrnningavseendeförslagmedtillsammankapitel 13i
fiskeriadministrationen.helaavseendeadministrationsförändringaroch

kapitlet.avslutarkonsekvenserförslagensbeskrivningEn av
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åtagandetoffentligaDet10

generellaenligtåtagandetoffentliga prövasskall detutredningarallaI
åtaganden.offentligaprövningkommittéers1994:23dir.direktiv, av

motiverakanförhållandendeskallbedömningsamlad görasEn somav
Sverigesdettafiskeripolitiken bestämsåtagande. Inomoffentligt avett

internationellaolika överens-tillanslutningi EU,medlemskap
Administrationenñskelagstiftningen.svenskadenkommelser samt av

fiske-nationelladensåvälfiskeripolitikenden avsomgemensammaav
gradhögmedförbeslutpolitiskagradhögiripolitiken enstyrs somav

området.inomåtagandenoffentligaav

denavseendeåtagandetoffentligaDet10.1

fiskeripolitikengemensamma
utveckladfulltCFPfiskeripolitiken är gemen-Den engemensamma
deninnebärjordbrukspolitikenmedlikhet gemensammaskapspolitik. I

be-omfattasmedlemsländersamtligafiskeripolitiken sammaavatt
politiköverstatligfiskeripolitiken ärstämmelser. Den engemensamma

medlemsland. Denvarjeförbindandedirektblirregler gemen-vars
tillfrån havetfisketaspekter påallareglerarfiskeripolitikensamma

jord-medtillsammansfiskeripolitiken,innebärDettakonsumenten. att
denisärställningområden, intarandrafåtalochbrukspolitiken ett en

samarbetet.europeiska
direktpåverkarfiskeripolitikendeninomBesluten gemensamma

förhållanden:följandebland annat

havenmångfalden ibiologiskadenochfiskresursen0
medfinansierarSverigevilkenbudget,EU:s0

förutsättningarekonomiskafiskenäringenssvenskaden0
regionalpolitiken.0

vilketfritidsfisketför ärförutsättningarnapåverkasIndirekt enäven
angelägenhet.nationell
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10.1.1 Multilaterala överenskommelser begränsar
resursuttaget

Redan före medlemskapet i EU fiskerinäringen reglerad. Fiskerinä-var
ringen vilar i haven och för inteen gemensam att uttömmaresurs

kan det inte finnas fri tillgång till denna. Ett problemresursen förstort
fisket i hela världen det råder obalansär mellanatt fiskeresurser och
fiskekapacitet. Så fallet inomär även EU där flertal de anslutnaett av
länderna har alltför fiskeflotta. I artikelstor grundförordningenen
beskrivs den fiskeripolitiken för nyttjandegemensamma ett systemsom

levande i och inom vattenbruketvattnen för beredningav resurser samt
och avsättning fiskeri- och vattenbruksprodukter i den mån dessaav
verksamheter bedrivs inom medlemsstaternas territorier eller i gemen-
skapens fiskevatten eller gemenskapens fiskefartyg vid fiske utanförav
gemenskapens vatten.

Gemenskapens deltagande i olika internationella organisationer på-
verkar utformningen gemenskapens bestämmelser fiske påav om

detta tidigaresätt påverkade Sverige.samma som
Av grundläggande betydelse för havsfisket Förenta nationernasär

havsrättskonvention den 10 december 1982 kuststatemaav rättsom ger
intill 200 sjömilatt rättigheterutöva suveräna avseende bl.a. fisket.

Kuststatema skyldigaär verka för bevarande fisktillgångamaatt iav
dessa områden. Alla måste också samarbeta i frågastater bevarandeom
och förvaltning fiskbestånden i de fria haven. Internationella över-av
enskommelser vilar på de bestämmelser finns i havsrättskon-som som
ventionen därför nödvändiga.är

Havsrättskonventionen kompletterades 1995 med konventionen om
gränsöverskridande fiskbestånd vidareutvecklar havsrätts-som
konventionens bestämmelser samarbete för bevara fisk-attom
bestånden. Enligt den konventionen skall kuststater och andrasenare

fiskar på de friastater haven samarbeta s.k. regionala organisa-som
tioner för åstadkomma bevarande ochatt optimalt nyttjande lång
sikt. Inom FAO deltar den Europeiska gemenskapen för genomföraatt

uppförandekod för ansvarsfullt fiske.en
Utöver dessa organisationer påverkas Sverige i särskilt hög grad av

Östersjönavtal med länderna kring bl.a. Gdansk-konventionen som
fisket och Östersjönbevarandet de levande tillgångarna i ochavser av

Bälten. Genom konventionen Ös-upprättades fiskerikommissionen för
tersjön, IBSFC.
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det härAv relaterade framgår den svenska fiskeripolitikenatt är en
integrerad del den fiskeripolitiken i sin ärav turgemensamma som
knuten till globala överenskommelser och avtal därutöver före-samt att
kommer åtskilliga multilaterala och bilaterala överenskommelser.
Grunden för framgång inom frskepolitiken därför Sverigeär att som

inom dessa organisationer kan drivastat frågor och krav in-ärsom av
för landet.tresse

10.1.2 överstatligEn politik
Även fisket i ekonomiska och andra avseenden litet politi-ärom ett
kområde i Sverige, det område iär med betydandeEUett politiskstort
sprängkraft. Besluten inom den fiskeripolitiken och Sve-gemensamma
riges agerande inom detta politikområde har på grund sin speciellaav
karaktär fullt utvecklad gemenskapspolitik betydelse förävenav stor
Sveriges roll aktivt medlemsland i sin helhet och för vårt totalasom
inflytande i EU-samarbetet.

Eftersom politiken skall föras EU i förhållande tillgemensamtav
länder utanför EU måste Sverige delta i utvecklings- och beslutsproces-

i frågor liten elleräven ingen direkt betydelseär för landet.sen som av
Det räcker inte med ha uppfattningar fisket i detatt närområ-om egna
det det krävs varje land har uppfattningarutan fisket inomatt andraom
områden, i Medelhavet, avtal med tredje landt.ex. de fallIom o.s.v.
frågor mindre betydelse förär Sverige kan Sverige ändå markeraav
sina åsikter delta och stöd till andra EU-länder. Fiskeripo-attgenom ge
litiken erbjuder därigenom möjlighet skapa allianser och infor-atten
mellt samarbete med andra medlemsländer. Detta sker främst genom
arbetet i Coreper, i rådsarbetsgrupper och i ministerrådet det finnsmen

rika tillfällen tilläven påverka i olika förvaltningskommittéer,att ge-
tidiga förslag riktade kommissionen, direkt kontaktmotnom genom

med andra länders myndigheter och departement och i internationella
sammanhang utanför EU ICES och FAO. Det vilket Sveri-t.ex. sätt

deltar i den fiskeripolitiken får därigenom betydelsege gemensamma
för hur Sverige lyckas på andra politikområden.även

Vid anslutningen till valdeEU Sveriges regering fullt och ak-att ut
tivt delta i den fiskeripolitiken. radI regerings-gemensamma en
förklaringar därefter har regeringen Sverige skallpoängterat att vara en
aktiv medlem den Europeiska unionen.av

Sveriges medlemskap i EU bestämmer såväl det offentliga åtagandet
den svenska ñskeriadministrationens dimensionering och uppgif-som

förordningarDe reglerar denter. fiskeri-politiken ärsom gemensamma
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direkt tillämpliga i Sverige, i många fall överlåts åt medlemslän-men
derna komplettera med detaljerade regler för genomförandet.att mer

regelverk10.1.3 och denEU:s gemensamma
fiskeripolitiken

Genom den fiskeripolitikens grundförordning bestämsgemensamma
marknadens förutsättningar och inom vilka olika delar fiske-ramar av
rinäringen kan verka. Eftersom grundförordningen direkt blir tillämplig
i medlemslandet denverkar på i alla medlemsländer.sättsamma

Marknadsordningama för prissättning, Överskotts-ett systemanger
hantering, kvalitetsnormer import- export-bestämmelser.och Ut-samt
budet regleras restriktioner fiskekvoter.avseende Produktionengenom
för varje fiskare dock inte reglerad i Sverige eftersom Sveriges andelär

TAC:n inte fördelas på fiskarena eller producentorganisationema.av
utbudet svenskfångad fisk efter-Genom begränsat uppståräratt ettav

frågeöverskott tillfredsställs med frånimport. andraImport EU-som
länder fri medan import från tredje land oftast innebär pålagor i formär

för EU-ländema tullar. Utanför den kommersiellaav gemensamma
marknaden pågår i Sverige fritidsfiske sådan omfattning detett attav
med all säkerhet påverkar efterfrågan fisk och fiskprodukter.

kanStrukturstöden inom ytterligare regleringEU utgör en som ver-
ka stimulerande de satsningar förbättringar för fis-görsgenom som
kesektom också återhâllande de nedläggningar blirmen genom som
följden dels de fleråriga för dimensionering fiske-av programmen av
flottan, dels vissa, oftast mindre, företag inte klarar konkurrensen.att

sammanlagda i kombi-effekten marknadsinterventionemaDen av
nation med produktionsregleringen medför hög grad styrd marknadien
där grunden för de fria marknadskraftemas verkningar i det närmaste är

spel. fiskeripolitikens nuvarande utformningDensatta ur gemensamma
Årfastställdes kommer beslut avseende politikens1992. 2002 ett nytt

inriktning fattas. Under tiden fram till dess sker utvärdering denatt av
nuvarande politikens effekter påbörjas förslag till förändringar.samt

Sverige gäller det, vi vill föra aktiv politik, redanFör att utar-om en nu
beta och lägga förslag kan påverka den framtida inriktningen.som

Regionalpolitiken10. 1

Genom strukturstödsprogram och gemenskapsinitativ påverkasEU:s
regionalpolitiken den fiskeripolitiken. Pågåendeäven av gemensamma
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programperiod för strukturstöden avslutas Arbetet1999. med föränd-
ringar redan långt gänget. Bl.a. kommer troligen det fiskerinä-är mot
ringen speciellt riktade stödet5a utgå. troligtDet stöden istäl-äratt att
let blir inriktade på samverkande regionala stöd. dockDet är ännumer
för tidigt ha synpunkter hurpå detta kommer påverka fiskerinä-att att
ringen. Utredningen vill här endast peka politikenpå inte statiskatt är

ständigt pågående där det gäller tidigtutan att uteen process vara om
det ska möjligt påverka inriktningen.attvara

Åtagande10.2 inom nationell fiskeripolitik

Väsentliga delar fisket i Sverige bedrivs i områden där denav gemen-
fiskeripolitiken inte tillämpas fullt gäller kustvattnenDettaut.samma

innanför baslinjen alla sjöar såväl rinnandesötasamt vatten, vat-som
Reglering i dessa sker huvudsakligen fiskelagen,ten. vatten genom

förordningen fiske, vattenbruk och fiskerinäringen, rennäringslagenom
och finsk/svenska gränsälvskonventionen. det gäller yrkesfiskeNär i
kustvattnen och i de sjöarna lagen och förordningamastora utrym-ger

för tillämpning ansluter till den fiskeri-närame en som gemensamma
politiken. Medlemsstater får vidta åtgärder de reglerasutöver som en-
ligt den fiskeripolitiken för bevarande och förvaltning igemensamma
sina förutsatt åtgärderna riktade uteslutande lokalavatten, äratt mot
bestånd bara förintresse fiskare i från ifråga. Deär statensom av na-
tionella bestämmelserna skall enligt artikel i grundförordningen10 vara
förenliga med målen för den fiskeripolitiken och integemensamma

mindre gemenskapens bestämmelser. Sådana nationellastränga änvara
bestämmelser skall lämnas till kommissionen för synpunkter.

Fritidsfisket däremot inte alls reglerat inom denär gemensamma
fiskeripolitiken. fiskeripolitikenDen emellertid före-gemensamma ger
träde för yrkesfisket framför fritidsfiske. Fritidsfiske får således inte
inverka hindrande för yrkesfisket eller i anspråk ansenliga delarta av
fiskekvotema. kan ha sin betydelse i land Sverige medDetta ett ettsom

Öster-fritidsfiske avseende laxfiskar kvoterad iäven ärstort artsom en
sjon.

det gäller bevarandeNär biologisk mångfald och åtgärder för fis-av
kevård gäller inom naturvårdspolitik och habitatdirekti-EU:säven art-

och fågeldirektivet. Enligt dessa direktiv skall medlemsstaternavet
vidta nödvändiga åtgärder för skydda och djurlivet.växt-att

flera propositioner har vikten bevarandet den biologiskaI av av
mångfalden kommit till uttryck. fiskets område iInom senast prop.
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följande be-1997/98:2, Hållbart fiske och jordbruk där regeringen gör
sju ochdömningar under avsnitt åtta:

Hållbart fiske7
opti-hållbartsvenska fisket skall bedrivas EttDet sätt.ett

ñskbestånden skall nationellt uppnåsmalt nyttjande genomav
biologiskatillämpas och denförsiktighetsprincipen attatt

säkerställs.mångfalden

på fiskets områdesektorsansvar7.1
framåtsyftandeförförutsättningsektorsansvaret är etten

fortlö-och skall tillämpas imiljöarbete fiskets områdepå en
miljöns företrädare.pande dialog med

hållbart fiskeStyrmedel för7.2 ett
miljöarbetetutvecklas i takt medstyrmedel börStatliga att

tillsam-styrmedeloch kompletterandeförstärks. Nya utgör,
konsumenternasmiljöarbetesektorns ökademed samtmans

förutsättningar förviktigamiljöanpassning,krav på ökad en
utveckling miljöarbetet.fortsatt av

område Fis-fisketsbiologisk mångfald påAktionsplan för8.1
i alltbiologisk mångfald böraktionsplan förkeriverkets vä-

Arbetethållbart fiske.syfte uppnågenomföras isentligt ettatt
bör fortsätta.miljökvalitetsmålmed utvecklaatt

Fiskevård8.2
fiskevård,förbättradskallökad satsningEn göras en

frittförekommerdär detoch i de sjöari kustområdenafrämst
hotadeför bevarandeskall insatserfiske. första handI ar-av

fiskevårdsområ-bildandebiotopåtgärder,ochter stammar, av
ñsketillsyn prioriteras.den och skärpt

budgetproposi-föreslår regeringen ifiskevårdsåtgärderökadeFör
fiskevårdenytterligare satsning påförtionen år 1998 attgenom an-en

medhöjningfr.o.m. 1998,miljoner kronorhöjs tillslaget C 4 20 en
ökadeavsedda förmedelhand dessamiljoner kronor. förstaI14,5 är

ikustområdenaioch enskildaåtgärder i allmännadirekta samtvatten
ioch StorsjönMälaren, Hjälmarensjöarna Vättern,de Vänern,stora

Jämtland.
fiske-ñskevårdennämnda skötsenskildaI utövervatten avovan

statligamedñskevårdsåtgärderprioriteras inteSåledesvattenägama.
Åtgärder öka antaletför ytterligaredessa enskildamedel i attvatten.
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fiskevårdsområden förbättrad kunskap väl utförda fiske-samt om
vårdsåtgärder dock uppgifter Fiskeriverket bör verkaanges som som
för.

det gällerDå ñskevården i enskilda den redan frågaärvatten nu en
för Enligt habitatdirektiv harEU:s varje land förägarna. bi-ett ansvar
otopvården i alla inom sina i enskilda Spe-gränser, ävenvatten vatten.
ciellt gäller detta objekt riksintresse eller allmänt intresse.ärsom av av
Staten har dock för närvarande inte tillräckliga instrument för följaatt
utvecklingen fiskevården hos enskilda eller fiskevårdsområ-ägareav
den kanoch därför inte tillsyn. Med den ökade betoningenutöva
biologisk balans och hållbarhet bör instrument för kunnastaten attges

tillsyn de möjligheter tillämpningen vanhävdspa-utöva utöver som av
ragrafen i fiskelagen idag medger. Utredningen frågan börattanser
uppmärksammas och bearbetas vidare inriktningsförslag isamt ettger
kapitel 13 till vidgat statligt åtagande länsstyrelserna efterattgenom
tillstånd från Fiskeriverket möjlighet utfärda föreskrifter i såda-attges

fall.na

Analys offentligt åtagande10.3 enligtav

direktivet

Enligt direktivet skall utredningen utföra samlad bedömning deen av
förhållanden kan motivera offentligt åtagande. Enligt deettsom gene-
rella direktiven skall samtliga kommittéer dessutom analysera de re-
sultat hittills uppnåtts det offentliga åtagandet utred-påsom genom
ningsområdet. Förslag leder till utgiftsökningar eller inkomst-som
minskningar skall finansieras utföras.och konsekvensanalyser skall

Fiskeriutredningen har i sina direktiv inte fått några långtgåendemer
uppgifter på detta område vad generellt.än som anges

det offentliga åtagandet enligtDå bör, det allmänna direkti-prövas
verksamhetens framtida förutsättningar analyseras. nulägetsOmvet,

utgiftssammansättning kan detta leda till befintligatas attsom norm
automatiskt får högre prioritet nytillkommande.änprogram

Allmänna åtagandenmotiv för offentliga10.3.1

Motivet för verksamhet ska offentligt åtagande kanatt utgöra etten
helt politiskt. medför beslutade of-Detta analys tidigareattvara en av

fentliga åtaganden kan leda fram till verksamheten inte bordeatt vara
offentligt åtagande. detta kan det ändå vidta för-Trots svårtett attvara
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ändringar motiven för det offentliga åtagandet fortfarande poli-ärom
tiskt.

motivet finns skilda principiella motivdet politiska åttaUtöver en-
offentliga åtaganden,Finansdepartementets promemoria, Motiv förligt

stöd för analysenmodell rekommenderas1994:23.Ds Den somsom
offent-ekonomisk teori. åtta motiv förbygger traditionellpå Där anges

åtaganden:liga

effekternegativa externa.
och positiva effekterkollektiva nyttigheter externa.

tidshorisontlång
.

informationsbrist
.

autonomibrist
.

konkurrensfrågor
.

fordelningspolitik
.

stabiliseringspolitik
.

för-offentliga ingripanden uppstårfyra första kriterierna förDe om
kaninte uppfyllda.för effektivitetsresultatet Dettautsättningarna är

transaktioneromgivningen olikadet finns effekter påuppstå somavom
prissättningen.inte återspeglas i

förutsätts aktö-grundmodellenden använda ekonomiskaInom att
konsekven-och värderaöverblicka situationenmarknaden kanpårerna

effekter på mycketbesluten fårhandlingsalternativ.olika Omserna av
bedömning situatio-riktigalltid aktörernalång sikt kan inte göra aven

ef-får icke önskadegoda besluttill kortsiktigtvilket kan leda attnen,
tidsperspektiv.i längrefekter ett

bearbeta in-samla ochkunnaAktörema på marknaden ävenantas
fattade kaninformationen sådantanvändaformation sätt attettsamt

förutsättsMarknadensynpunkt, autonomi.de bästa besluten sin egenur
vilket innebärperfekt konkurrenskännetecknasi grundmodellen attav

prissättningenochin marknadenproducenter lätt kan komma attnya
existerarPerfekt konkurrenskonkurrensförhållandena.varierar med

verkligheten förekommerekonomiska teorin.emellertid endast i den I
institutionella.för konkurrens, naturliga ellerolika hindertyper av

kan bidrapolitiska beslutinstrument inteanalytisktEtt ersätter men
finns andrabesluten.underlag for de politiska Dettill förbättratett

de slutsatser ochligger till grund förekonomiska teorier deän re-som
fullständig objek-återfinns i 1994:23. Någonkommendationer Dssom

ska be-vadområde. Bedömningentivitet finns inte detta somav
sammanhangdetåtagande inomtraktas offentligt måste göras somsom

fattar besluten ihos demAvgörandet ligger till slut ändåråder. som
och regering.dessa frågor d.v.s. riksdag
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statliga åtagandenKriterier för omprövning10.3.2 av

kriterierna kan de första direkt appliceras påde åtta åtminstoneAv sex
fiskeripolitikens syfte reglerañskeripolitiken. Den är attgemensamma

därmed utbu-tillgång, d.v.s. begränsa produktionen ochgemensamen
fiskeripolitiken reglerar prissätt-det marknaden. Den gemensamma

finnsmarknaden. Samtidigt in-marknaden och tillträdet tillningen på
för öka efterfrågan ifiskeripolitiken styrmedelden attgemensammaom

till utveckling näringama.marknadsföringsstöd och stödform avav
marknads-tillämpas harde olika åtgärder och instrumentGenom som

mark-sådant vi kan talakrafterna tvingats spel på sättett att om enur
marknadskraftemasmodeller förnadssituation där inte längre gängse

fiskeripolitiken har införtsverkningar kan tillämpas. Den gemensamma
tvingande. Politi-och till sinpolitiska besluti Sverige är naturgenom

till Europeiska unionenobligatorisk del anslutningenken somvar en av
ändras.då inte kunde

marknaden kanoffentliga ingripandena ianalys deEn närmare av
tillgång tilldet behövsvärde för kunnasäkert göraatt mo-vara av men

variabler. sådant arbetedet antaletför simulering Ettdeller storap.g.a.
utredningsutanför dennafaller ram.

fiskeripolitikendenkan dock konstaterasDet att ge-gemensamma
offentligt åta-har blivitmedlemskapet ipolitiska beslut, EU, ettnom

sådant politisktskulle fiskeripolitikengande. Dessutom även utan ett
offentligt åta-kanändå områdeställningstagande ettett som varavara

ingri-offentligaför kaneftersom kriteriernagande, överväganär man
uppfyllda i de fallpanden är som anges.sex av

andra kriterierallaingripande,Därtill kan läggas ävenatt ett om
bakgrund politiskanödvändigtförmodligen hade varitfaller, mot av

bi-stabiltlångsiktigtmiljöpolitiken. Målet,beslut inom uttagett av en
sist-fri marknad.kombinera med Detsvårtologisk är att enresurs,
denbevisa med hjälpochemellertid svårt demonstreranämnda är att av
be-definitioneftersom dennaekonomiska teoribildningengängse per

inte hellerMiljökriterierkortsiktigt optimal situation.skriver ären
oftastf°ar demodellenanbringa svårighet. denmöjliga I gängseutanatt

fallkan i mångahuvudmodellen. Dettaformen restriktioner på varaav
miljöeffekter.och värderatveksamt då det gäller uppskattaattytterst
längre tidspe-och skeenden underdet handlar naturliga cyklerNär om

väl, vilket bl.a.teoribildning särskiltrioder fungerar inte denna även
och skogens återväxtavseende marknaden förhar konstaterats trävaror

i 50-åriga cykler.skersom
politiskt beslutinträdet ikonstaterar således här EUVi ettatt var

detta beslut.fiskeripolitiken följde med Dendenoch att gemensamma
förutsätter statli-utformningfiskeripolitiken i nuvarandegemensamma



320 oflentligaDet åtagandet SOU 1998:24

ingripanden för genomföra politiken. förutsätterDen ocksåatt attga
vissa statliga myndigheter och skall finnas eller organiseras iorgan
syfte utföra administration och kontrolluppgifter.att

inte dennaOm inriktning önskvärd i framtiden måste politiskaär
beslut fattas ordning. Sverige skulle det betydaI poli-attom en annan
tiska ställningstaganden krävs för ändringar därefter måste för-som
handlas fram inom gemenskapen och beslutas denna i den ordningav

beslut fattas inom gemenskapen. till förändringarVägen lång.ärsom
Utredningens förslag avseende framtida administration och forskning
inom fiskeriområdet vilar därför den politik och de beslut exis-som

idag med inriktningen kunna flexibelt tillterar attmen anpassas nya
förhållanden. vissa delar administrationenInom kan och bör dockav
andra utförare förekomma.än staten

det gäller denNär helt nationella delen fiskeripolitiken finnsav re-
dan idag för både statliga, kommunala och privata initiativ.utrymme

10.4 Prövning de offentliga åtagandetav

Prövning avseende svensk administration10.4.1 av
CFP

inledningen konstateradesI regeringen har fattat beslutet Sverigeatt att
fullt och aktivt skall delta i den fiskeripolitiken. Dettaut gemensamma
beslut bestämmer dels villkoren för den svenska fiskerinäringen, dels
graden det offentliga åtagandet. riksdag ochEndast regeringav om
ändrar detta beslut kan nuvarande åtaganden inom den gällandenu ge-

fiskeripolitiken ändras. statsmakterna exempelvisOmmensamma
skulle fatta beslut kvotförhand-Sverige inte längre skall delta iattom
lingama fisket i Västerhavet det medföra det svenskaskulle attom yr-

Östersjönkesfisket endast kan bedrivas i och sådanti kustvattnen. Ett
beslut skulle också medföra statliga fiskeriadministrationen,denatt
inklusive undersöknings- och forskningsverksamheten kan minskas
högst väsentligt. I utredningens direktiv förutsätts emellertid denatt nu
gällande politiken fortsätter. Därför ingår det inte i utredningens upp-
gift effekterna åtgärder kräver beslut fiskeripoliti-prövaatt av som om
kens inriktning.

förAnsvaret den fiskeripolitiken offentligtutgör ettgemensamma
föråtagande samtliga länder inom unionen. vissa delar förutsättsI re-

dan i förordningama administrationen utförs ellerdepartementenatt av
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utförandetandra statliga några avseenden kan dock ligga påIorgan.
eller företag likaväl den offentliga förvaltningen.organisationer som

fiskeripolitiken genomförsför denTrots att ansvaret att gemensamma
angelägenhet finns dock inget hindrar lämpligastatligär attsomen

utförare, i de fall detdelar administrationen läggs på olika utomutav
utförasuttryckligen framgår förordningar uppgiften skallEG:s att avav

och internmyndighet. fallet med -betalningsansvarDetta är t.ex.en
kontroll

fiskeripolitik finnsdet gäller nuvarandeNär utrymmegemensamma
offentliga åtagandet i vissa bestämda delar.för minska detatt

fisk-utföra undersökningarresurspolitiken skall varje landInom av
statligbehöver inte utförasbestånden. Undersökningarna myn-av en

myndig-inom statligForskning behöver inte heller bedrivasdighet. en
undersöknings-i kapitel avseendeöverväganden 12het. De görssom

dessautredningen bedömerforskningsverksamheten medföroch attatt
finansieradeutföras statligtverksamheter till del ändå börstor organav

myndigheter.eller
kon-land harfiskerikontrollen ligger förInom ettatt ettansvaret
oli-utförandet kan organiseras påregering medantrollsystem hos dess

flera.delas påmyndighet ellerUtförandet kan samlas ika sätt. uppen
pri-kan också skötaseller delar administrationenVissa tjänster avav

möjlighet läggaavtal. finnsaktörer och regleras Det utattvata genom
hamnlandningskontroll ientreprenad, bl.a.verksamheten pådelar av

finns dock fåavräkningsnotor.loggböcker och Detoch registrering av
Nederlän-Landningskontrollen idetta.exempel från andra länder på

vakt-privatlandningskontrollenexempel. utförsderna Där ettär ett av
be-ekonomiska besparingardock intebolag. Orsaken till detta utanär

samlad fiskeri-Exempel påsäkerhets-kontroll.skärpthovet enav en
alla delarDanmark där kontrollensländer bl.a.kontroll finns i flera

direktkontrollorganisationenEnglandmyndighet.utförs I ärsammaav
kontrollen ocksåSkottland utförstill departementet.knuten I sär-av en

inhyrdautförs med hjälpflygövervakningskild myndighet re-avmen
för dennaheltäckande rutinSverige finns f.n. inte någonI typ avsurser.

inordnas iuppgiften bästbedömer därförkontroll. Utredningen att en
myndig-vidare utförs inomkontrollsystemet och tillstotal rutin för en

het.
förut-därstrukturstödensdet gäller projekt inomNär är ävenram

samverkarmyndighetendessa skall hanterassättningen attatt genom
kapitalandel privatMöjligen skulleden privata sektorn.med störreen

medfinansieringsgradoffentligsamverkan och lägrekunna bättre enge
fråga fördelningeneffekter iinte några av ansvar.ommen

det privatamyndigheter medmarknadspolitiken samverkarInom
marknadsordningamasgrunden församverkannäringslivet. Denna är

17-1452ll
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funktionssätt. Därför krävs dettapå område myndighet.även Inomen
marknadspolitiken organiserar flskarena producentorganisationer vars
uppgift hantera prissättningen. I några länder hanterar produ-är att
centorganisationema fördelning landets kvot till fiskeföreta-även av

Eftersom Sverige har valt modell med kvot för hela landetgarna. en en
räknas vartefter den går så måste ändrassystemet ettsom av genom

politiskt beslut istället fördelningen skall ske i förhand respekti-om
företagare.ve
Marknadsföringsåtgärder utförs idag Svensk Fisk finansie-av som

medel från den före detta svenska prisregleringspolitiken, denras av
s.k. prisregleringskassan. Svensk Fisk fristående organisation in-är en

Fiskeriverket. Marknadsföringsåtgärder kan finansieras delvis medom
EU-medel. I några andra EU-länder Danmark och England finnssom
exempel på samarbete mellan och näringen då det gällerstaten pro-
duktutvecklingsprojekt och marknadsföring. folke-DanmarkI antog
tinget lag lov bidrag till produktutveckling1992 340en nr. om av
jordbruks- och fiskeriprodukter. administrerarStrukturdirketoratet la-

och beslut fattas förråd består företrädare näringamaettgen av som av
och Syftet med lagen främja den danska livsmedelssek-ärstaten. att

produktion till-produkter med hög kvalitet och hög potentielltoms av
därmedoch god konkurrenskraft. Samtidigt tillgodoses konsu-växt
krav produkter hög kvalitet produceraspå med påmenternas ettsom

ansvarsfullt och uthålligt Bidragen till projektkost-uppgår 40%sätt. av
förnaden bl.a. produktutvecklings- och marknadsföringsprojekt. Gene-

tilldelas skallrellt medlen efter form försäkringsprincip och utomen av
i vissa preciserade fall återbetalas projektets resultat blir kommersi-om
ellt gångbart. Fiskerisektom fick första projektmedelsina 1993. Dessa

iske-används dels för forsknings- och utvecklingsprojekt, dels inom F
riindustrin miljoner danska kronor, fördelat1995 4 4mottogsom

framti-olika projekt. minskning från föregående år och iDetta var en
förväntas marknadsföringsåtgärder för fis-den bidrag beviljas tillmer

keriprodukter. Storbritannien inrättades myndighet SeafishI 1981,en
fiskerinäring-Industry Authority SFIA arbetar med alla delarsom av

i syfte främja näringen och serviceorgan till konsu-utgöraatt etten
Myndigheten avgifter allfinansieras huvudsakligen påmenterna. av

bidraglandad och importerad fisk också med EU-medel och medmen
från rådgivning, forsk-Myndighetens huvuduppgifter bestårstaten. av

åtgärder.ning, utbildning, utveckling konsumtionsfrämjandesamt
Sverige normalt enskilda företag eller branschorganisationerI tar

för produktutveckling marknadsföringsåtgärder. Utredning-ochansvar
denna inriktning bör gälla för fiskeribranschen. Iävenatten anser

framtiden bör därför näringen eller hela för finan-störreta ett ansvaret
bedriversieringen marknadsföringsåtgärder. Svensk FiskNyaav som
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information fisk livsmedel finansieras idag med kvarvarandeom som
statsmakterna inom kortprisregleringsmedel. innebär måsteDet att ta
fortsätta i vilka former.ställning till verksamheten skall och Detom

finns hantera den frågan:sätttre att

används förfortsätta på nämligen medlensätt attsom nu,samma
konsumtionsfrämjande åtgärder tills de sluttar

fond kan utnyttjas förlåta kvarvarande medel bilda räntaatt en vars
produktutvecklingsprojektkonsumentrådgivning och

eftermedel mellan och branschen nå-dela kvarvarande statenupp
fördelningsnyckel.gon

prisregleringskassankvarstående medlen frånproblem med deEtt är
fördelningsfråganfinna lösningbestämma ägarskapet. Attatt en

sikt, varför utredningen al-medför svårigheter, åtminstone på kort ser
medlenAlternativ innebärternativ mindre lämpligt. tarett atttre som

kansketidsperiod, enligt Fiskeriverket 2-4 år.slut inom mycket korten
fortsättningen be-föreslår därför iUtredningen även tar ettatt staten

medel står tillför konsumentupplysning. NyaDegränsat som nuansvar
till-i kombination meddisposition bör grundenSvensk Fisks utgöra

till för-fond och ställsbranschen. Medlen iskott från räntanavsätts en
marknadsföringsprojekt förför produktutvecklings- ochfogande samt

konsumentrådgivning.
statskassanökad kostnad försådan lösning innebär ingenEn men

igångsättningskapital tillstöd ochkan möjliggöra ett ett svagen
med EU-medelvissa projektbransch. Möjligheten delfmansieraatt

projektmedel.sökerbranschen ochökar också gemensamtstatenom

Förslag:
för konsu-fortsättningen begränsatbör iStaten även ta ett ansvar

mentupplysning.
disposition börtill Svensk Fisksmedel står Nya utgöraDe som nu

grunden.
förfogande förfond och ställs tillMedlen iavsätts räntan pro-en

för konsumen-marknadsföringsprojektduktutvecklings- och samt
trådgivning.
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10.4.2 Prövning avseende administration denav
nationella fiskeripolitiken

Den nationella fiskeripolitiken har tillkommit politiska beslutgenom
fastställs i lagar och förordningar. Fisket i kust- ochsom sötvatten ut-

nyttjar biologisk på vis då fisket bedrivs i haveten resurs samma som
med den skillnaden fångstmetodema andra,att fritidsfisketär be-att
drivs på sätt iannat utsträckningsamt att privatägda.vattnen stor är
Även för fiske i och längs kusternasötvatten gäller vissa internationella
överenskommelser bevarande och EU:s habitatdirektiv.t.ex. Det ärom
möjligt tillämpa bestämmelseratt strängare inte lindrigare dessaänmen
överenskommelser Genom lagstiftningen reglerarstatuerar. staten re-

och tillsyn fiskevårdsåtgärder.sursuttaget utövar av
Fiskeriverket den endaär myndighet har föreskriñsrättsom om-

rådet. Fiskeriverkets föreskrifter baseras undersökningar fiske-av
utförs flerapå olikavatten Fiskeriverketssätt, Kust- ochsom genom av

Sötvattenslaboratorier upplagda undersökningar, undersökning-genom
utförs Fiskeriverkets utredningskontor under utredning iar som av

vattenmål, länsstyrelsemas fiskeriexpertis eller fiskevatte-genom av
Länsstyrelsemasnägare. uppgifter tillstånd och tillsyn, prövning-avser
fiskevårdsplanering och rådgivning.samtar

Uppgifter föreskrifter tillstånd och tillsyn offent-samt ärsom avser
liga uppgifter medan uppgifter avseende planering, rådgivning och

undersökningar ochäven åtgärder i samband med fiskevård inte behö-
offentlig uppgift. I vattenmål lägger vattendomstolamaver vara en ut-

redningar Ävenavseende fisket så enbart på Fiskeriverket.gott som om
Fiskeriverket förordnas i dessa mål behöver det inte innebä-expertsom

utredningar skall utförasatt verkets personal. I vattenmålra av samma
kan SMHI ha uppdraget på vattenföringatt ellerexpert t.ex.vara
iskravning vattenföringsundersökningar utförs ofta, kanske tillmen

delen,största konsultföretag. Ett skäl tillexterna enbartnästanav att
Fiskeriverket utför utredningar fisket i vattenmål Fiskeriver-är attom
kets organisation med utredningskontor har samlat del kom-storen av

på området så det f.n.petensen inte finns tillräckligt friståendeatt med
konsulter på området.

Uppgifter planering och rådgivning kan överföras till pri-som avser
utförare. Så har skett medvata länsstyrelsernat.ex. rådgivning till jord-

brukare där länsstyrelserna inte längre har för privat rådgiv-resurser
ning. Denna ligger istället på hushållningssällskapen och branschorga-

En viss rådgivning allmän karaktär kan i form in-nen. av som ges av
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utbildnings- och seminarieinsatser bör dockforrnationsskrifter eller
branschinfonnationen medkunna förekomma i syfte kompletteraatt

neutral information.mer
privata fritidsfisket utred-det gäller fiskevården iNär ärvatten samt
förhållande råder inte ändras,utgångspunkt detningens att som nu

ansvarig för vården sinanämligen fiskevattenägaren är vatten.att av
i denallmän princip finns intagenmiljövården detInom ävenär en som

betala polluter principle,miljöbalken förorenaren skallatt paynya
överföra denna principalltmer vedertagethar blivitppp. Det även att

denne f°ar betalnings-principle, såtill nyttjaren user upp att ettpay
miljöför-nyttjandet i sig innebärvarken ägande ellerävenansvar om

för-betalt för nyttjandetfiskevattenägamastöring. Redan tar genomnu
säljning fiskekort.av

be-sig i fiskevårdsföreningarfiskevattenägare organiseratDe som
ochfiskekortavgift till föreningen. Priset påtalar sätts ägarenaven

finns flerabestäms föreningen. Detavgiften till föreningen sätt attav
fördelas mel-kostnadernafiskevården i privata såfinansiera attvatten

intäk-kan såoch nyttjare. Priset fiskekortenlan sättas attägare t.ex.
fallet påvilket redankostnaderna för vårdentäcker ärvattnen,terna av
baserasavgift för fiskevattenägamaställen. Alternativt kanmånga en

alternativfiskevårdsföreningama. Ytterligareareal betalas tillpå ärett
olika initiativ,dessa alternativ.avvägning mellan två Genomgöraatt en
turistnäringenfritidsfisket bl.a. inomsåväl offentliga kanprivata som

fritidsfiskettakt medtill näringsgren. Ikomma utvecklas attatt en ny
tillvinst förutvecklas näring och kan ägarna vattnengenererasom en

fulltandra näringsidkarerimligt dessa i likhet meddet ut-tar ettär att
ökatockså rimligtför tillgången.vecklat Det ägarnaär att tar ettansvar

tillforskningundersökningar ochför finansiera äratt gagnsomansvar
för näringen.

tid för-myndigheterna imöjligheter förfinns f.n. inte någraDet att
ska-felaktigt Förstprivat ägda förvaltas påhindra närsätt.ettatt vatten

vanhävdspara-lagstiftningskedd med nuvarandedan redan kanär en
harñskevårdsområdeninte heller de flestagraf tillämpas. räckerDet att

för-sammanhängandegod fiskevård. det iOm vattensystemett somen
eller någraoch finns någonvaltas flera olika föreningar ägare somav

vattenområdet.påverka hela Försina mindre väl kan dettasköter vatten
informationsinsat-första handåstadkomma bättre fiskevård bör iatt en

Utredningen föreslår idetta tillräckligt.användas. vissa fall inteI ärser
skallåtagande för detutökat offentligtdetta sammanhang visst attett

ochsyftar till vård biotopertid vidta åtgärderbli möjligt iatt avsom
varvid förñskelagenfisk. kan ske ändring iDet ansvaretgenom en

uppgifterna tilldelegerabör åvila Fiskeriverket medtillsynen rätt att
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länsstyrelserna. Utredningen har emellertid inte utarbetat förslag till ny
lagtext. detta krävsFör ytterligare beredning.

Förslag: Utredningen föreslår den statliga uppgiften avseende tillsynatt
utökas så privata ñskevattenägare kan föreläggas fiske-sätt ävenatt
vårdsåtgärder. kommerDetta i någon mån tillsynenöka före-att attav
lagda åtgärder har verkställts. Utredningen bedömer dock uppgiftenatt
kan inom länsstyrelsemas nuvaranderymmas resurser.

Utförare1 5

Tänkbara10.5.1 utförare administration för denav

fiskeripolitikengemensamma

det gäller den ñskeripolitiken har redanNär konstate-gemensamma
det svårt finna privata utförare möjligen för vissaärrats att att änannat

mindre och avgränsade uppgifter. finns inom statsförvaltning-Däremot
möjligheter fördela uppgifterna mellan olika myndigheter.atten om

förutsättning för omfördelningEn skall administ-göras äratt atten
rationen på detta blir effektiv så Ytter-sätt att statenmer sparar pengar.
ligare skäl kan principer decentralisering viktigareett attvara om anses

besparing i sig. Decentralisering hittillshar medelän setts ett attsom
effektivisera administration det inte i alla fall besparingärmen som en
uppstår. ökad effektivitet kanEn bestå i ökad kvalitet och förank-även
ring i beslutsfattandet hänsyn till mål ligger utanför sakområ-samt som
dett. arbetsmarknadspolitiska mål.ex.

kapitelI 11 avvägningar avseende tänkbara omfördelningargörs
dels mellan Fiskeriverket och länsstyrelserna avseende strukturstöden,
dels mellan Fiskeriverket och Kustbevakningen avseende landnings-
kontrollen i hamnar.

kapitelI 12 olika möjligheter avseende dels undersöknings-prövas
verksamheten inklusive datafångst, analyser och metodutveckling, dels
avseende forskningen.

Utförare10.5.2 den nationella administrationenav

Administrationen den nationella ñskeripolitiken omfattar privataav
såväl offentliga utförare. Bland de offentliga utförarna finns såvälsom
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statliga kommunala. har inte varitDet uppdrag för utredningenettsom
undersöka de kommunala utförama. kan endastHärnärmare näm-att

det finns kommunala ñskerikonsulenter i antal kommuner.att ettnas
finansieras dock inte med statliga medel med kommunalaDessa utan

medel. Indirekt, ansenlig del statsbudgeten fördelas tillattgenom en av
kommunerna, kan givetvis enstaka utgiftsposter inom den kommunala
budgeten kommunal fiskeadministrationsåsom återverka på den statli-

budgeten. Vi bortser emellertid från denna aspekt i det vidarega reso-
och föreslår omfattningen de kommunala intressena inemanget att av

fiskeriadministrationen undersöks vidare.
Privata utförare fiskevattenägama och fritidsfiskama, specielltär

deltidsfiskaresportfiskama. Fiskevattenägama ofta eller husbe-är även
hovsfiskare. Till bildande fiskevårdsområden statliga bidrag.utgårav
Ännu bilda fiskevårdsområden för ansenlig del denåterstår att en av
privat ägda vattenarealen.

det gäller insamling data för resursuppskattningar finns f.n.När av
olika utförare. Fiskeriverket samlas dessa data i olika data-flera Inom

omfattande. underlagetbaser RASKA-basen den Förär attmestvarav
framtiden skall bli bättre behövs plane-för och modeller iprognoser en

skall ingå i de olika databaserna.ring avseende vilka vattendrag som
datainsamling ske. Fiskeriverket bör iUtifrån planeringen bör sedan

använda data användsmöjliga utsträckning, ävenstörsta somsom nu,
mindreandra ändamål. verksamheten med RASKAför För göraatt

bör alla elfiskedispenserberoende frivilliga inskick primärdata,avav
efter dispens ielfiske förbjuden fångstmetod kan användasär menen

resultaten skallforskningssyfte eller undersökningssyfte villkor att
förfa-standardiserade protokoll. sådantsändas till Fiskeriverket på Ett

väsentligt och skulle därförrande skulle öka tillgången till data högst
Fiskeriverketovärderlig tillgång för Fiskeriverket. de fallIutgöra en

för den planerade prognosverksamheteninte kan få tillgång till data
genomförts bör komplette-undersökningar ändå skulle hagenom som

rande uppgifter kunna upphandlas.

förslagPrinciper för utredningens10.6

förslag den framtida organisationen och admi-Utredningens avseende
frånnistrationen fiskeområdet följer vissa principer. utgårpå Dessa

syftar tilldirektivens krav organisationsutforrnning attsom ren-om en
för fiskeripolitik inomodla verkets roll regeringens instrumentsom en

för den fiskeripolitiken. Ytterligare utgångs-enramen gemensamma
organisationenför förslagen skulle den nationellapunkt ärattvara
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uppbyggd på sådant samverkan med EG-kommissionenssätt di-ett att
rektorat för fiske DG XIV underlättas.

förstaDen principiella utgångspunkten har varit den organi-att nya
sationen skall särskilja det ingår i den fiskeripoliti-som gemensamma
ken från det ingår i nationell politik. denGenom attsom gemensamma
fiskeripolitiken reglerar det marina fisket har utgångspunkt varit atten
skilja mellan uppgifter stöder den marina delen och uppgiftersom som
stöder den del kust- och principiellaDennasötvatten.som avser upp-
delning följs i utredningens förslag avseende departementet, Fiskeri-
verkets centrala delar och för laboratorier och utredningskontor. Ge-

uppdelningen blir det i framtiden möjligt forma politiken ochattnom
beräkna effekter ändringar utifrån dessa huvudlinjertvå eller verk-av
samhetsområden. kan de nationella delarna i framtid,Dessutom rent en

så skulle önskvärt, föras med andra politikområdenom vara samman
eller sektorer inriktningen fiskeripo-denstörautan att av gemensamma
litiken.

andra principiella utgångspunkten har varit låta så mycketDen att
möjligt administrationen den nationella fiskeripolitiken liggasom av av

på länsstyrelser eller hos privata utförare användarna möj-så nära som
ligt. Kopplingama miljöpolitikentill har här spelat viktig roll. Nären
det gäller den ñskeripolitiken användarna så litetär ettgemensamma
kollektiv avvägningen istället har varit inte splittra påatt att resurserna
alltför många händer. innebär för och administratio-Detta att ansvaret

utredningens uppfatt-den fiskeripolitiken enligtnen av gemensamma
genomförs organisation. kommer utby-ning bäst i samlad På så sätten

med med departemen-underlättas och samarbetetDG XIV ävenatttet
både avseende den långsiktiga inriktningen och i förhandlingar påtet

kort sikt. det gäller strukturstöden har vi valt inte lämnaNär att mer
ingående förslag avseende framtida organisationen och administra-den
tionen eftersom troligen kommer få inrikt-attprogrammen en annan
ning fr.o.m. denna del kan, med nuvarande administration och1999. I

länsstyrelserna något störreta ettresurser, ansvar.
tredje princip har varit i så utsträckning möjligtEn att stor som

överföra utförare myndighetsuppgifter.till privata sådant inte Iärsom
de fall Fiskeriverket fortsättningen utför likaväli uppgifteräven som
kan utföras inom den privata sektorn skall verket ha full kostnadstäck-

förning sina tjänster. gäller odling för utsättning ochDetta t.ex. an-
vändning i kommersiellt syfte utsättning i Dalälven och viss delsåsom

Ävenverksamheten i Kälarne. verksamhet skall så-SWEDMAR:sav
hittills bedrivas med full kostnadstäckning och förenlig medsom vara

Fiskeriverkets myndighetsuppgifter Myndigheten skalli övrigt. inte
bedriva affärsverksamhet.
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fjärde principEn utredningen har försökt tillämpa överfö-är attsom
till andra myndigheter eller till den privata sektorn sådana uppgifterra

Fiskeriverket utför uppdragpå andra myndigheter, t.ex.som av upp-
drag Naturvårdsverket eller domstolar. dessa fallI gäller först attav

uppgiften myndighetsuppgift. vissa fall finns emel-Iavgöra ärom en
lertid för närvarande ingen kan verksamhetenövertaannan som oav-

denna kan definieras myndighetsuppgift eller inte. Närsett om som en
det gäller recipientkontroll kan SLU tänkbar framtida utfö-t.ex. vara en

fårSLU möjlighet utveckla sina för detta arbete. Enattrare om resurser
tänkbar framtida utförare kan tillkomma beslutarstaten attannan om

inrätta särskilda avrinningsmyndigheter eller vattenmyndigheter i en-
lighet med förslagen i utredningen avrinnigsområden, delbetänkan-om
de, vattenadministration livet, och slut-En Vatten SOU 1997:99ärny -
betänkande Miljösamverkan i vattenvården, SOU 1997:155.
Utredningen har följa direktivet och använda anfördadeattgenom
principerna så långt det går f.n. försökt renodla administrationen inom
fiskerisektom till verksamhetsområde för det marinayrkesfisket ochett

verksamhetsområde för kust- och sötvattensfisket inklusive fritids-ett
sammanförsfisket. Förslagen redovisas i de kommande kapitlen och till

och förslagavslutande kapitel där konsekvenser för organisationenett
till organisation beskrivs.ny
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Fiskeriadministration11 denav

ñskeripolitiken, CFPgemensamma

Utgångspunkter för11.1 översynen

Utredningen skall fiskeriadministrationen medgöra översyn ut-en av
gångspunkt i de erfarenheter hittills vunnits EU-medlemskapet.som av

utgångspunkt för förslagen den nationella organisationen skallEn är att
uppbyggd sådant med EU-kommissionenspå samverkansättett attvara

direktorat for fiske, underlättas.DG XIV
Översynen uppde-den statliga fiskeriadministrationen äravser som

lad Jordbruksdepartementets fiskeenhet, Fiskeriverket centralpå som
förvaltningsmyndighet, sektorsmyndighet, länsstyrelserna som svarar
for frågor fisket på regional nivå Kustbevakningen över-samt somom

havet,vakar efterlevnaden föreskrifter för fisket i i kustvattnen samtav
i vissa sjöar.

Utredningen skall koncentrera sitt arbete detta område till en
fiskeriadministrationen, särskilt Fiskeriverket. Syftet medöversyn av

Fiskeriverket renodla verkets funktionöversynen är attav som rege-
ringens instrument för fiskeripolitik förinom denen ramen gemen-

ñskeripolitiken. Ansvarsfördelningen mellan regeringen ochsamma
Fiskeriverket skall bedömas medoch samordningen och samarbete
andra myndigheter belysas. till och ef-Förslag skall leda förbättringar
fektivisering.

utredningens direktiv framhållits länsstyrelsemasI har särskilt att
uppgifter strukturstödsområdet bör i arbetet medprövas, samt att
Fiskeriverkets organisation och dimensionering utredaren bör upp-
märksamma andra medlemsländers fiskeriadministration, särskilt orga-
nisation och dimensionering fiskerikontrollen. det följande be-Iav
handlas därför områdena strukturstöd och fiskerikontroll ingåendemer

övriga delar organisationen.än av
Utredningen har valt beskriva arbetet i förhållande till utifrånEUatt
olika itvå beslutsprocessen, förhandlingsfas och verkställig-steg en en
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hetsfas eller genomförandefas. Anledningen till detta arbetssättenär att
delvis olika och rollerna för deär olika i de olikaärparter som agerar

Förhandlingsfasen består förberedelser, förhand-stegen. momenten,av
ling, återrapportering och uppföljning medan verkställighetsfasen tar
vid då beslut fattat i och dess konsekvenserEU skall genomförasärett
i medlemslandet. fas innehållerDenna analys, förberedelse, arbete i
förvaltningskommitté, eventuella förhandlingar tillämpning samtom
genomförande i Sverige, d.v.s. införlivandet i svensk administration.
Förslagen beskrivs i förhållande till förhandlingsfasen respektive ge-
nomförandefasen.

11.2 Ansvarsfördelning mellan regeringen
och Fiskeriverket- principer och förslag

Inträdet i innebarEU omställning för Sverige och den svenskastoren
statsförvaltningen. synnerhet omställningenI inom de områdenär stor
där finnsdet fullt utvecklad gemenskapspolitik, såsom jordbrukspo-en
litiken och fiskepolitiken. Fiskeripolitiken politikom-är ett gemensamt
råde helt står under gemenskapens kompetens. Arbetet nästanstyrssom
uteslutande förordningar och beslut direkt tillämpliga iärgenom som
medlemsländerna.

Flera utredningar har granskat den svenska förvaltningsmodel-om
len ändamålsenlig förhållandei till arbetsformer. SamtligaEU:sär ut-
redare har funnit flera modellens förutsättningar äratt av snarare en
fördel nackdel i EU-arbetet.än en

budgetpropositionen förI 1997 uttalade regeringen denävenatt om
svenska förvaltningsmodellen har visat sig ändamålsenlig och i flera
avseenden till fördel för EU-arbetet kommer i fortsättningenär även
statsförvaltningens organisation och arbetsformer behövaatt anpassas
till de krav EU-samarbetet i framtiden ställer.som

svenska statsförvaltningen befinner sig för närvarande iDen ut-en
vecklingsfas med syfte arbetsmetoderorganisation och tillatt anpassa
de krav och möjligheter EU-medlemskapet innebär.som

Till skillnad från flertalet medlemsländer tillämpas iEU:s Sveri-av
inte ministerstyre. svenska modellenDen kännetecknas attge av rege-

ringen kollektiv fattar beslut och myndigheterna friståendeärattsom
med besluts- och verksamhetsansvar. Myndigheterna lyder undereget
regeringen.

Modellen med kollektiva beslut förutsätter utvecklat samrådsför-ett
farande med beredning mellan olika politikområden. Degemensam
olika politikområdena inte avgränsade för-på inom EU:sär sättsamma
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beredningsförfarandetvaltning i Sverige. Detsom gemensamma un-
dock samordningenderlättar olika departements ansvarsområdenav

till fördel frågor belyses från flera håll.och kan attvara genom
framhållits bland den förvaltningspolitiska kommis-Som annatav

sionen besluten inom resultat sammanvävd in-EUär ett en processav
myndigheter, företag, regeringar och kom-vilken organisationer,om

verkar. Sverige, med bibehållande sin traditionellamissionen För att av
for-förvaltningsstruktur, skall framgång det nödvändigt mednå tätaär

mella och informella kontakter mellan regeringen och dess myndighe-
ministerstyre kan detta ske smidigtländer med utvecklatIter. genom

ad-ministern helst kan utnyttja sin befälsrätt förnär styraattatt som
ministrationen.

konstitutionellinte möjligt i Sverige. Länder medDetta är annan
därför finna andra för uppnåtradition ministerstyre måsteän vägar att

ärenden.önskad effektivitet, smidighet och snabbhet i beredningen av
myndigheterna skallverksförordningen framgårAv 1995:1322 att

myndigheternainnebär blandmedverka i EU-arbetet. Det annat att
bistå medskall utarbeta underlag och förslag för regeringen, expert-

synpunkter och medverka i förhandlingar.
verksamma inom dettaFiskeriverket och andra myndigheter ärsom

inrikta och organisera sittpolitikområde skall således självständigt ar-
nödvändigt för framgångs-regeringen får det stödbete så är ettatt som

EU-sammanhang.rikt agerande i
detta avseendesvensk förvaltningsmodell iförutsättning förEn att

målsättningarna tydliga.effektivt de politiskaskall fungera ärär att
fastställd politiskoch riksdagenregeringen formuleradUtifrån aven av

fall Fiskeriverket, själv-sedan myndigheten, i dettainriktning skall
verksamhet.utforma och bedriva sinständigt

si-aktivtförutsättning regeringen påEn sättär ett styratt merannan
instruktionRegleringsbrev,myndigheter det gäller EU-frågor.närna

allmänhet alltför trubbiga styrin-formella regeringsuppdrag ioch är
politiska led-stället krävs dialog mellan departementetsIstrument. en

verksamhetens in-strategiska frågor ochning och verksledningen om
utredningen sesådant arbetssätt förslårriktning. möjliggöraFör ettatt

enrådighetsverk.organiseraskap. Fiskeriverket13 ettatt som
självständiga myndighe-regeringen ochduala strukturen, medDen

Regeringskansliet arbetar hu-kan jämföras med organisation.EU:ster,
myndigheternarådet och dess arbetsgrupper ochvudsakligen motmot

fast-rutinerkommissionen och dess förvaltningskommittéer. De som
och mellan regeringskanslietför samarbete inom regeringskanslietlagts

finns dock intemyndigheterna fasta denna uppdelning.och på Dettar
i olikaför skall föra Sveriges talanabsolutnågon sam-norm vem som

EU-sammanhang skall haSverige imanhang. Alla representerarsom
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mandat eller instruktion utgå från. gäller både politiskaDetett atten
företrädare och tjänstemän och det villkor kan härledasär ett som ur
regeringsformen, vilket innebär det i princip inte någon skillnadäratt

Sverige i arbetsgrupp företräds tjänsteman från de-t.ex.om en av en
eller myndighet. Båda skall utifrån instruktion. Detpartement agera

fäller avgörandet deltagande andra faktorer personligärsom om som
lämplighet, tillgänglig kapacitet, arbetsbelastning förhandlings-Im.m.
och beslutssammanhang där det krävs vidare överväganden än rena
expertkunskaper, kan med god allmänbildning och bredapersoner po-
litiska kunskaper och omdöme föra Sveriges talan. Sådanautses att
tjänstemän står finna såväl inom regeringskansliet inomatt som myn-
digheterna. I samtliga fall krävs dock instruktioner möjliggör aktivsom
förhandlingsinsats utförlig återrapportering till både regerings-samt
kansli och myndighet.

Då det gäller arbetsfördelning mellan Fiskeriverket departe-och
ñskeenhet har förhandlingsdeltagandet helt bestämts till-mentets av

gången på kompetens. inom departementet har varit mycketResursema
begränsade vilket har medfört Fiskeriverket och dess tjänstemän iatt

utsträckning har anlitats i rådsarbetet. finns inget hindrarDetstor som
skerså i framtiden. Regeringen kan den önskar, medsåävenatt om

iakttagande övergripande policy, tydliga instruktioner och ovillkor-av
lig återrapporteringsskyldighet, överlåta Fis-påännu störreett ansvar
keriverket, generellt förhandlauppdrag å Sveriges vägnar.t.ex. ett att

sådant förfarande kan bidra tillEtt ytterligare integrera regerings-att
kansliet och dess myndigheter de grundläggande principernautan att
för den svenska förvaltningsstrukturen åsidosätts.

Ytterligare uppgift för Fiskeriverket samråda med andraär atten
medlemsländer i olika frågor.

Förhandlingsintensitet och för genomförandeutrymme

olika delarna den fiskeripolitiken följer olika tids-De av gemensamma
cykler avseende förhandlingar. Beroende ämnesområde överlämnarav
rådet i varierande grad till kommissionen och medlemsländerna genom-
förandet fattade beslut. Sakområdenas speciella karaktär i dettaav av-
seende får effekter dels ansvarsfördelning mellan departement och
myndighet, dels på hur arbetet kan planeras. olikheter mellanDessa
olika sakområden viktig faktor principer ansvarsför-utgör nären om
delning mellan departement och myndighet diskuteras.

Resurspolitiken område dels utvecklas kontinuerligt, delsär ett som
lämnar lite genomförandet till kommissionen. Arbetet t.ex.av avser nya
förvaltningssystem, utveckling fiskeredskap och -metoder,av nya sam-
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regionala fiskerikommissioner och fiskeripolitikens roll iarbetet inom
återkommer årligen förhandlingar avseendemiljöarbetet. Därutöver

avtal fiskerättigheter i tredjefiskekvoter i olika EU:svatten samt om
överläggningar resurspolitiken i någon form inomland. äger rumom

tillrådets arbetsgrupper för fiske i genomsnitt två gångerbåda en per
vecka.

delas in i följande delområden:Marknadspolitiken kan gemensam-
producentorganisationer ochmarknadsnonner, gemensamtett sys-ma

med tredje land.överskottshantering, regler för handelnför samttem
antingenför rådet och hanteras regelHandelspolitiken frågaär somen

handelsarbetsgruppen eller inom råds-s.k. 113-kommitténinom den
Handelsfrågor förekommerför ekonomiska frågor.arbetsgruppen mer

för fiske.och arbetsgrupp Ansvaretsällan inom rådets interna externa
JordbruksdepartementetSverige ligger påför handelsfrågoma i UD.

aktualiseras.fiskets handelsfrågorsig till UD näryttrar
Övriga till delen inommarknadspolitiken hanterasdelar störstaav

regelfiskeriprodukter.förvaltningskommitté för Somkommissionens
beslutasorienteringspriserde årligen fastställdadet endastär som av

rådet.
förhandlingarregelrättaStrukturpolitiken karaktäriseras att en-av

programperioderprogramperiod. Olikainfördast förekommer en ny
for fiske-utvecklingsprogrammenför sidan de flerårigagäller å ena

Nuvarandestrukturstödsprogrammen.och andra sidanflottan MGP å
fleråri-Förhandlingar destrukturstödsprogram löper år 1999.t.o.m. om

har nyligenfor perioden 2001utvecklingsprogrammen 1997 av-ga -
slutats.

Övergripande destrukturstödsprogrammenför såvälriktlinjer som
Strukturstödenförhandlas inom rådet.fleråriga utvecklingsprogrammen

utvecklingsprogrammenflerårigarådsförordningar och destyrs avav
enskilda med-för despecifikarådsbeslut. Förhandlingar programom

kommis-dock inomstöd skerlemsländerna, avseende såväl MGP,som
struktur.fiskerinäringensförvaltningskommitté förständigasionens

verkställighetsfas såvälfastställda inträderNär är enprogrammen
nivå.EU-nivå nationellsom

fattats inombeslutKontrollfidgorna handlar följaatt somuppom
inom kon-strukturpolitiken. Förhandlingarnamarknads- ochresurs-,

och utförandeförbättra utformningtrollområdet således att avavser
inter-inom rådetsövergripande karaktär hanteraskontrollen. Beslut av
kon-kostnader för medlemsstaternasEkonomiska beslut omgrupp.na

fiske ochförvaltningskommitté förkommissionenstroll inom vat-tas
be-förvaltningskommitténtenbruk. harHärutöver expertgrupper som

utformning.tekniska förslag kontrollenshandlar om
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Förhandlingsfasen1 1.3

fiskeripolitikenDen utvecklas kontinuerligt delsgemensamma genom
beslut i såväl rådet i kommissionen frågor kort sikt, delssom om

beslut reformer. Förändringar sker formellt på initia-störregenom om
tiv kommissionen förslagen kan ha sitt i synpunkterav men ursprung
framförda medlemsstater eller organisationer. Nuvarande ramregel-av
verk gäller till utgången år Dessförinnan skall beslut fattas2002.av om
den fiskeripolitik skall följa därefter.som

långsiktigaUnderlag för regeringens1.3.11

ställningstaganden

första efter EU-medlemskapet har inneburit arbetsbör-årenDe storen
för såväl regeringskansliet för myndigheterna. Anpassningda avsom

lagstiftning till befintligt regelverk, introduktionsvensk ett stort av
beredning framlagda förslag har domineratarbetssätt, samt ar-nya av

förTillgängliga har uteslutandebetet. använtsnästan att rea-resurser
problemförslag. för arbete med frågor ochUtrymme me-gera

medlemskapets förstavarit alltför litet. Arbetet underdellång sikt har
förslag i dettavarit reaktivt proaktivt. Utredningensår har änsnarare

långsiktigtför aktivtavsnitt syftar till förbättra förutsättningarna ettatt
agerande.

medlemsländerhar visat småErfarenheterna de första åren attav
förändringeninflytande. nå framgång ihar goda möjligheter till För att

emellertidfrskepolitiken krävsoch utvecklingen inom områdeett som
och genomtänkta förslag.förberedelser, goda Iargumentnoggranna

eftersomSverige stärker sin EU-kompetens,synnerhet det viktigtär att
första halvåretinneha ordförandeskapet under detSverige kommer att

för inom rådet det landDagordningen arbetetår 2001. sätts somavav
innehar ordförandeskapet.

fiskeripo-utvecklingen denkunna påverkaFör att gemensammaav
perioden efter åravseende beslut förlitiken på lång sikt, CFPt.ex. om

dels detdels frågeställningar identifieras tidigt,krävs2002, attatt nya
den fiske-finns fastlagd policy för varje område inom gemensammaen

ripolitiken.
kommissio-enskilda frågorna kan i fall behandlas inommångaDe

för beslut.under lång period, ibland flera innan de når rådetår,nen en
framgång krävs därförkunna påverka utvecklingen och nåFör att ettatt

medlemsland redan i detta stadium driver genomtänkt och konsek-en
Fiskeriverket i detlinje. allmänhet SverigeIvent representeras ar-av



337med avseende på deniskeriadministrationSOU 1998:24 F gemensamma...

effektivt kunnakommissionensbedrivs inom Förbete att age-ram.som
Även i de fall detpolicy från.fastlagd utgådetta arbete krävsi attenra

faststrategin har lagtsdet värdeexpertmedverkansig är attrör avom
relatera till den.svenska kandeså experternaatt

i ärendetsärskildiblandOmfattande förslag föregås rapportenav
med-kanutformningen sådanakommissionen. Vidfrån rapporterav

bör utnyttja.vilket Sverigelemsländema aktivt påverka,
fram antingenoch förslag kommerinriktningarInformation om nya

Såvälinformella kontakter.ellerkommissionensi expertgrupper genom
in-tjänstemänoch arbetsgrupperdeltar ide expert- sompersoner som

till Jordbruks-samla ochviktig roll irepresentationen har attenom
kom-informationvidarebefordraoch Fiskeriverketdepartementet om

möjligtocksåkommissionen.från Detförslag ellermande ärrapporter
dessa hosförsöka förankraförslag ochutarbetaländernaför att egna

tjänstemän.kommissionens
agerandet in-vänderutsträckningiviktigt Sverige störreDet är att

proaktivt,arbetaförslag tillbefintligapåfrånEU attatt reageraom
administration.politik ochtill ändringar iinitiativd.v.s. ta

analysarbetet fåttlångsiktigadock detarbetsbördan harPå grund av
imple-bådeförtillräckligainte funnitstillbaka. harstå Det attresurser

pågåendemed analyser inomtidigtpolitik,befintlig utementera vara
frågeställningar.initieraförhandlingar och dessutom nya

föreslåranalysarbeteför långsiktigtkapacitetenförbättra ut-För att
bör Jord-analysenhet. VidareinrättarFiskeriverketredningen att en
förbättradtillmöjligheternafrskeenhet förstärkabruksdepartementets

utvärderingsfunktion.ochbeställar-hos sinanalys
tillhan-stadiumtidigtuppgiftFiskeriverketsbör ettDet attvara

innebära förtänkaskanförändringarvad olikaanalyserdahålla om
sammanställainitiativFiskeriverket börfrskerinäring.svensk eget

problemorienterandefakta i närtillgängligaoch analysera en nypmen
utarbetas.ståndspunkts-pmtillDärefter bör utkastdykerfråga enupp.

förankra dessainitiativ,heltkunnaFiskeriverket bör också ta nya
till kommissionen.vidareoch härefter gåhos departementet

analys- ochsvenskaeffektivisera detochunderlätta ut-syfteI att
fast-fiskeripolitiken krävsinom denvecklingsarbetet engemensamma

Policydoku-områden.frskeripolitikens olikapolicy inomlagd svensk
tjäns-enskildariktlinjer försakområden skallolikainom utgörament

vidinstruktionochunderlagutformningarbete med samttemäns av
förslag.värdering av nya
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Förslag: Analyskapaciteten bör förstärkas inom Fiskeriverket. Det bör
ske analysenhet inrättas under generaldirektören.attgenom en

Fiskeenheten i Jordbruksdepartementet bör förstärka sin beställar-
och utvärderingskompetens.

Jordbruksdepartementet bör för och denvart ett av gemensamma
ñskeripolitikens sakområden utarbeta, bereda och fastställa särskilda
policydokument. kanDet ske i form skrivelse eller proposition tillav
riksdagen.

Dessa åtgärder särskilt viktigt inför den föreståendeär revideringen
den fiskeripolitiken år 2002 Sveriges ordföran-samtav gemensamma

deskap år 2001.

11.3.2 Underlag för regeringens kortsiktiga
ställningstaganden

korta tidenDen mellan förslag och diskussion inom olika arbets-EU:s
och kommittéer i allmänhet råder, framför allt avseendegrupper som

resurspolitiken, nödvändiggör mycket flexibelt och effektivt bered-ett
ningsarbete i Sverige. avvägningEn krävs mellan å sidan höga kravena
på instruktionsgivning, koordination och rapportering och å andra sidan

effektiv och i praktiken fungerande organisation.en
Enligt de generella rutiner utarbetats i cirkulärserieUD:s ochsom

gäller för regeringskansliet och myndigheterna departementenärsom
ordinarie delegationsledare i rådets arbetsgrupper. Myndigheternas re-

ordinarie delegationsledare i kommissionens förvalt-ärpresentanter
ningskommittéer. Myndigheterna deltar vanligen i de olikaäven ex-

inrättas inom för kommissionen. Härutöverpertgrupper som ramen
deltar myndigheterna i rådsarbetsgruppema och departe-expertersom

politiska rådgivare i förvaltningskommittéema det be-mentet närsom
hövs.

Förhandlingarna inom lederEU ofta fram till lagstiftning. Närny
tjänstemän från myndighet eller departement deltar i inom såvälmöten
rådets arbetsgrupper kommissionens förvaltningskommittéer deärsom
företrädare för Sverige. sådanaI sammanhang skall det finnas in-en
struktion. I dock deltagarna formelltexpertgrupper experteragerar som
och inte på uppdrag enskilda regeringar varför instruktioner inte be-av
hövs.

Enligt regeringskansliets rutiner departementet ansvarigt förär att
instruktioner utarbetas. Instruktioner skall utgå ifrån de ståndpunkts-pm

fastställs inför fråga behandlas för första gången. Myndig-attsom en
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instruktion.underlag till Depar-lämnaskall till departementetheterna
ställningstaganden.med politiskahärefterkompletterartementet

förstärkts. hittillssuccessivt DefrskeenhetenharEfter EU-inträdet
alltid harenheten intemedförtemellertidharknappa attresurserna
detta harföljdalla frågor. Somoch följaaktivt bevakakunnat aven

bety-anspråk iförhandlingsarbete, tagits ibl.a. iFiskeriverkets tjänster
för myndigheter. För-allmänhet gälleriomfattning. vaddande än som

utarbetatsofta i sin helhetpraktikenhittills iinstruktioner hartillslag
Även Fiskeriverket fåtthari râdsarbetsgrupper göraFiskeriverket.av

medverkarBlandvanligt.vadarbetsinsats annatäränstörre somen
frånoch tjänstemanexpertrollsinverketfråntjänstemän utöver enrena

delegationsledare.ställföreträdandeuppdragverket har som
kunnathittills inteEUI-kansli har utöva ettJordbruksdepartementets

Nyrekryte-jordbruket.förför fisketsamordningsarbeteaktivtlika som
situa-medförakanEUI-kansliettillunder oktober 1997 attringar antas

avseende.förbättras i dettationen nu
delta-införförberedelservid såvälaktiva rollFiskeriverkets som

Fiskeriverketstillletthar i sini rådsarbetsgruppemagande atttur re-
återrappor-har kravetgrund häravBl.a. påräckt till.inte harsurser

oli-dessaResultatethållas.alltid kunnatintetimmarinom 24tering av
inteJordbruksdepartementetblivitharsamverkande faktorerka attmen

nyligen harinfonnation ägttillräckligalltid har möten rum.somom
råd-politiskadenbli brister ii sindetta kaneffektenslutligaDen turav

givningen.
Fiskeri-omorganisationplatsföreslår påUtredningen avenannan

dennaresursavdelning skapas. Förmarinleder tillverket att ensom
föreslagitutredningenharchef tillsättas. Härutöverskallavdelning en

för-stabsenhet. Dessaskall inrättasanalysenhetsärskildatt som enen
framförFiskeriverketsstärka att taändringar kommer att un-resurser

framförhåll-förbättradleda tillsamtidigtochförhandlingarderlag för
ning.

förhandlings-iregeringenbiståförFiskeriverketsFörslag: attresurser
förstärkas.arbetet bör

Genomförandefasen1.41

regelverk ibeslutadegenomföradelsGenomförandefasen består attav
ochverkställighetmedarbetedelta ihemlandet, dels EU:satt upp-av

förinomhandsker i förstaverksamhetenföljning. Den ramensenare
förvaltningskommittéer.kommissionens olika
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Fiskeriverket för beslutat regelverk genomförs i Sverigeattansvarar
och Sverige i förvaltningskommittéema. Ibland behandlasrepresenterar
dock frågor politisk karaktär i förvaltningskommittéemaävenav mer
t.ex. utarbeta fleråriga utvecklingsprogram för fiskeflottan iatt re-
spektive medlemsland. dessaI frågor bör departementet deltaäven
aktivt i arbetet.

Inom kommissionen finns kommittéer förvaltar fiskeripoli-tre som
tik. Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk handhar vissasom
resurspolitiska frågor, Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter som
hanterar marknadsfrågor och den Ständiga Förvaltningskommittén för
fiskerinäringens struktur hanterar strukturfrågor.som

l 1 .4. Resursfrågor1

Resultatet förhandlingarna inom rådets interna och arbets-externaav
kräver visst genomförandearbete på nationell nivå. Exempel pågrupp

sådana uppgifter, för vilka Fiskeriverket utfärda be-är attansvarar,
stämmelser för fiskets bedrivande informera fiskerinäringensamt att

gällande regler.om
Genomförandet resursfrågor på nationell nivå består i övrigt iav

första hand hantera det administrativa för kvotförvalt-att systemetav
ning. I anslutning härtill sker uppföljning och rapportering statistikav
till kommissionen.

På EU-nivå delegeras endast mindre del arbetet meden av resurs-
frågor rådet till kommissionen. Kommissionens förvaltnings-av
kommitté för fiske och vattenbruk behandlar i allmänhet endast frågor

teknisk karaktär definitionersåsom avseende fiskefartyg, frågorrentav
kring kommissionens fiskefartygsregister Fiskeriverketm.m. represen-

Sverige i kommittén. Antalet sammanträden uppgår till mellanterar
fyra och år. för förvaltningskommitténInomsex per ramen samman-
kallas vid behov.expertgrupper
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Marknadsfrågorl 1.4.2

producentorganisationer och demarknadsnormer,Gemensamma
ekonomiska stöden

förvalt-inommarknadsordningen hanterasmedarbeteKommissionens
sammanträder åtta gångerfiskeriprodukterforningskommittén casom

år.per
för-förvaltningskommitténinomhanteras ärExempel på frågor som

återtagspriser ochexempelviskommissionsförordningartillslag om
producentorganisationer.tillämpningsregler för

tillsynochgodkänner överFiskeriverket utövarSverige detI är som
de ekono-administrerarFiskeriverketproducentorganisationer. även

för bl.a. återtagproducentorganisationtillkan utgåstödmiska ensom
kvalitetskontrol-sinakontrolleraröverskottsñsk samt egnagenomav

utbetalningsmyndighetJordbruksverketfisk återtas. ärlanter den som
garantisektion.Jordbruksfondensfinansierasvilkaför stöden, av

ansvarsområ-begränsatproducentorganisationemaSverige harI ett
kap. 10.medlemsländer,andrajämförelse med fleraide se

Handelsfrågor

handelsfrågoma. InomförhuvudansvarigtDGkommissionen IInom är
inomtullkvoteröppnandetdockhanterasXIVDG autonoma ramenav

råds-förslag tilllämnaravtal. DG XIVframförhandlade Innanför ett
förvalt-inomfrågandiskuterastullkvotförordning autonomom en

fiskeriprodukter.ningskommittén för
handelsfrågorför allmännaundermyndigheter UDAnsvariga är

Generaltullstyrelsen. Dessatullfrågoroch förKommerskollegium
fiskefrågordirektFiskeriverkettillärenden närremitterarmyndigheter

han-för någondirektainte detFiskeriverket haraktualiseras. ansvaret
påutvecklingenföljaverket kanändå viktigtdelsfråga. Det attär om-

remisser.besvaraför kunnaoch har god kompetensrådet att

med fisketsarbetetdelta ikunnaaktivtFiskeriverket börFörslag: mer
myndigheteroch deFiskeriverketmellanKontaktemahandelsfrågor.

förstärkas.handelsfrågor börför fisketshar ansvaretsom
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1 1.4.3 Strukturfrågor

Den delen det nationellastörsta arbetet med strukturstöden attav avser
genomföra beslutade i första hand handlägga stödärenden.attprogram,
Förutom det direkta genomförandet i medlemslandetav programmen
omfattar dock strukturstödsarbetet delta i arbeteäven på EU-nivå.att
Strukturstöden efter beslut rådsförordningarär till delenstörsta ettom
arbetsområde delegerats till kommissionen förvalta.attsom

I Sverige finns det forum för diskussioner kring genomförandetett
stödprogrammen för fiskerinäringen, de båda övervaknings-av

kommittéema. Dessa dock mindre lämpade förär strategiska diskus-
sioner.

kommissionenInom sker diskussionen inom för kommissio-ramen
Ständiga kommitté för fiskerinäringens struktur, vilken normaltnens

sammanträder fyra till gånger år. Vid diskuteras sådanamötenasex per
frågor tolkningar regler, ändringar i medlemsstaterssom av program,
procedurer för utvärdering och uppföljning och i första handannat som
har med medlemsstaternas förvaltning göra.attav programmen

Eftersom kommitténs uppgifter huvudsakligen förvaltande harär
för delta i Ständiga kommittén för fiskerinäringensansvaret strukturatt

delegerats till Fiskeriverket med avdelningschefen för marknads- och
strukturavdelningen Sveriges Fiskeriverket i dettaärrepresentant.som
fall delegationsledare departementet deltar.även när

Representationen deltar endast undantagsvis i inom Ständigamöten
kommittén för fiskerinäringens struktur. Eftersom hanteringen av
strukturstödsfrågoma i första hand redan beslutade äravser program,
representationens roll i arbetet mindre framträdande. All korrespondens
med kommissionen skall dock eller för kännedom till Repre-genom
sentationen så representationen kan verka det behövs.att när

Nuvarande arbetsfördelning innebär Fiskeriverket föratt ansvarar
alla frågor har med genomförande medan departe-göraatt ävensom

deltar i arbetet med utarbeta förhandlingarmentet medatt nya program,
kommissionen, övervakningskommitténs sammanträden i diskus-samt
sioner vissa enskilda frågor i kommissionens förvaltningskommittéom

så påkallat.när är
Sedan EU-inträdet har flera olika innehaft rollenpersoner som

strukturstödsansvarig vid departementets fiskeenhet. bristandeDen
kontinuiteten har inneburit Fiskeriverket i praktiken har fåttatt ta en

roll vad utformning dentyngre även politik Sverige önskaravser av
driva området. Det behövs tydligare markering vilka Sverigesen av
långsiktiga ambitioner
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länsstyrelsernaochFiskeriverketmellanArbetsfördelning

medi arbetetlänsstyrelsernaochFiskeriverketmellanFördelningen
kapitel.tidigaredetalj ibeskrivits iharstrukturstöden

fattarlänsstyrelsernaifrångäller utgårarbetsfördelning attDen som
beredningochvattenbruk, hamnar5a-åtgärdemamålavseendebeslut

Sa-åtgärder,övrigabeslutfattar samtFiskeriverketoch omatt om
Pesca.

1994:1716förordningenfastlades ibeslutsordningGällande om
eventuellaförslagInförfiskerinäringen.ochvattenbruket ettfisket, om

arbetsfördelningendels hurbeaktasbörordningdennaiförändringar
utformningperiod, delsinnevarandeunderfungerathar programmens

programperiod.kommandeunder

programperiodinnevarandeunderArbetet

programperiodinnevarandeåterstårtidden kortatanke påMed avsom
ändringarnågraföreslåmeningsfulltdetinteutredningen attärattanser

hanteringenadministrativa utvär-bör denbeslutsordningen. Däremoti
debeslutgrund förtillliggaslut ochprogramperiodensförederas om

programperiod.förformernaadministrativa nästa
beslutsord-nuvarandekonsekvenserantaldockharRedan ett avnu

framkommit.ning
egenskapiFiskeriverket,tillkanaliserasEU-medlenGenom avatt

tillförlagtsärendenvissaibeslutsrättenochmyndighet,fondansvarig
fördelas tillskallEU-medlenhurfråganuppstårlänsstyrelserna, om

efterhuvudsakimedlenfördeladesoch 199719961995,länsnivå. För
indexeringsmedlens.k.deundantaglänrespektiveiinvesteringviljan

tillproportionmedel ierhållitläneninneburithar1997. Dettaför att
anspråk.iskulleansökningarEU-medlen inkomna tamyckethur av

åtgärdsområ-för olikaolikablivit någotprincip hardennaEffekten av
den.

räcktmedeltillgängligaharvattenbruksnäringeniinvesteringarFör
stödberättigadesamtligaprincipansökningar. Irelevantasamtligatill

denhar fåttd.v.s. länenstöd,beviljashar kunnatansökningar summa
ansökningar.mellanprioriterabehövtinteoch harbegärtde harsom

kraftigtvarithardär detområde ettfiskehamnar är ettUtrustning i
delarmindrehar fåttendastlänentillvilket lettmedelpåunderskott att

i ham-utrustningtillinvesteringarfaktumefterfrågat.vad de Det attav
län blirvissamedelföljd detillfåttomfattande, harregel attärsomnar

finns.ansökningardebifalla någonförräckttilldelade inte att somav
idagredandetstånd därhuvudsak tilldärför ikommerInvesteringar
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finns väl utvecklad infrastruktur, i huvudsak i Göteborgs och Bohusen
län.

Samma förhållande gäller för ansökningar stöd till investeringarom
inom beredning och saluförande. Tillgängliga medel har inte alls mot-

behovet. Eftersom de medel finns till förfogande kanaliserassvarat som
till de län där investeringsviljan har effekten blivit investe-är störst, att
ringar koncentreras till de områden där det redan idag finns omfat-en
tande beredning, i första hand till Göteborgs och Bohus län. Resultatet
blir stöden bidrar till nuvarande geografiska närings-att att permanenta
struktur.

Utifrån utredningens förslag nuvarande beslutsordning bör bibe-att
hållas under innevarande programperiod, det vill länen behållersäga att
beslutsrätten för ovanstående åtgärdsområden, det viktigttre är att en

modell för fördelning EU-medel länen utarbetas.ny av
För nyttja strukturstödet så effektivt möjligt det väsentligtatt ärsom
medlen används till de angelägna satsningama. Utredningenatt mest

föreslår ansökningar stöd prioriteras, så ansökningaratt att oavsettom
från vilken del landet de kommer kan ställas varandra vid för-motav
delning medel länen. Prioriteringama bör ske med utgångspunktav
från de urvalskriterier beslutats inom övervakningskommittén.som om
Utifrån prioriteringarna kan medel fördelas till de län där det finns en
vilja investera i högt prioriterade åtgärder.att

För gemenskapsinitiativet förefaller det huvudsakligaPesca proble-
avsaknad relevanta ansökningar och inte arbetsfördelningmet vara av

mellan myndigheterna.

Förslag: Fiskeriverket bör efter samråd med länsstyrelserna och näring-
formulera strategi för olika åtgärdsområden och och följaöveren en se

principer för fördelning EU-medel länen.upp av

Nästa programperiod

Den programperioden, börjar år 2000 och skall gälla till årnya som
kommer2006, med sannolikhet innebära genomgripandestörsta att

förändringar i EG:s struktur- och regionalpolitik.
förändringarStora har föreslagits kommissionen avseende såvälav

vilka åtgärder och regioner kommer stödberättigade,attsom vara som
själva procedurema för förhandling och genomförande av programmen.
Kommissionen har i sitt förslag bl.a. aviserat färre antal mål ochett
gemenskapsinitiativ, integration i mellan olika fon-större programmen
der, framträdande roll för det s.k. partnerskapet vid utarbetandeen mer

ytterligare decentraliserad förvaltning i medlemsstaternaav program,
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krav förbättradepå och rigorösa övervaknings- och utvärde-samt mer
ringssystem.

Förslag till rådsförordningar för strukturfondema i feb-väntasnya
ruari 1998 och beslut kommer förhoppningsvis fattas i decemberett att

dylik1998. utveckling skulle medgeEn 12 månader för utarbeta ochatt
förhandla fram innehållet i de för samtliga med-15nya programmen
lemsstater.

för närvarande inte möjligt ha bestämd uppfattningDet är att en om
vilka kommer omfatta fisket. framstår dockDetattprogram som som
troligt gemenskapsinitiativet försvinner och fiskets struk-Pescaatt att
turstöd motsvarande mål 5a-stöd kommer delas i flera delar. Föratt upp
de regioner omfattasskulle det mål och eventuellt mål2 1som av nya
kommer stöd till förmån för fiskerinäringen integreras med åtgärderatt

stöds övriga strukturfonder i samlat programdokument förettsom av
de olika regionerna. Utanför de utpekade målområdena skulle stöd till

Ännufiskerinäringen endast tillutgå kustområden. finns ingenting
insjöfisket eller vattenbruk och beredningsindustri i inlandetnämnt om

utanför de aktuella regionerna.
framstår förslag fis-sålunda enligt liggande stödet tillDet som om

kerinäringen kan splittras på flera i olika målområden.program
diskussionen inför programperiod ansvarsfördelning förI nästa om

handläggning fiskets struktur- och regionalstöd, det viktigärav en av-
vägning mellan i enlighet med den s.k. subsidiaritetsprincipenatt
närhetsprincipen lägga besluten de berörda möjligt ochså nära som

få så enhetlig handläggning möjlig. Avvägningen handlaratt en som
decentralisering, nyttja regionala och lokala myndigheter, kontraattom

centralisering, lägga hela Fiskeriverket.att ansvaret
generella struktur- och regionalpolitiktrenden inom såväl EG:sDen

i den svenska politiken föra så mycket möjligtär att ut som av an-som
till berörda specifika för fiskets områderegioner. Det ärsvaret att

struktur- och regionalpolitiken skall inlemmas i politi-ett gemensamt
och jordbruketskområde, den fiskeripolitiken. Fisketsgemensamma

kräver särskild fördelning beslutsbefogen-stöd uppmärksamhet vid av
heter, eftersom de omfattas politik.av en gemensam

Genom förlägga besluten till regional nivå säkerställs lokalaattatt
och regionala aspekter får framträdande roll. Fördelar med ären-en en
dehantering den sökande närheten till företagen möjlig-nära är att ger
het lättare få kunskap företa-och bedömningar det sökandegöraatt om

och dess omvärldsfaktorer. På regional nivå har också bättreget man
möjlighet följa företagets direktautveckling enklareatt tasamt att
kontakter och utföra kontroller. Vidare kan investeringsbehovet för re-
gionen helhet bedömas vilket under-snabbare och noggrant,som mer
lättar prioriteringen medmellan olika satsningar. Samordningen andra
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stöd och åtgärder underlättas också. stödFör kräver regional med-som
finansiering kan ärendet enklare på plats länsstyrelsemasavgöras av
regionalekonomiska enheter. Länsstyrelsemas miljö- och veterinär-
funktioner kan nyttjas sådana frågor skall vid beslut.när vägas

Ett regional beslutsfunktion det finns riskargument emot är atten
för ansökningarna behandlas olika. Besluten i de olika länenatt skall
dock med den övergripandeöverensstämma politiska inriktningen. För

åstadkomma detta skulle krävas Fiskeriverket utformadeatt att en po-
licy för hur ansökningar bör tolkas och följer denna policy. Stödenupp
till fisket i de fall de finansieras Fiskefonden,utgör, del denav en av

fiskeripolitiken och det bör enklare säkerställaatt attgemensamma vara
stödet hanteras inom för den fastställda fiskeripolitiken medramarna en
central beslutsinstans där Fiskeriverket fondförvaltandeäven är myn-
dighet.

Vad stödet till flottan, skrotning, nybyggnation och modemi-avser
sering- påverkas kapaciteten. Detta måste hanteras inom för detramen
fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan, för vilket Fiskeriver-
ket ansvarig myndighet. Det svårare förläggaär beslut sådanaär att om
investeringar till regional nivå eftersom avstämning måste göras moten
Fiskeriverkets fiskefartygsregister och de krav Sverige ålagts vad avser
fiskeflottans utveckling avseende storleken i olika jämfö-Ensegment.
relse kan i och för sig med Danmark där besluten stöd tillgöras om
flottan ligger på myndighet, Strukturdirektoratet, denänannan som

för fartygsregistret och för förnyelse i den danskautrymmetansvarar
flottan, Fiskeridirektoratet, det bör det då fortfaran-poängteras attmen
de sig centrala myndigheter.rör om

bakgrundMot de begränsade till stöd, finns risk attav resurserna en
investeringarna fragmentiseras med beslutsfunktion länsnivå.på Ien
synnerhet gäller detta för utrustning i fiskehamnar stöd till bered-samt
ningsindustrin. Den starka koncentrationen till Göteborgs och Bohus
län medför övriga län får mycket svårt konkurrera medlen.att att om

stödet till beredningsindusrrinFör och vattenbruket krävs f.n. inte
någon medfinansiering sig från länen eller från regionala medel.vare
Någon regional medfinansiering finns inte heller i de stöd beslutassom
centralt. kan diskuteras huruvidaDet beslutsfunktionen förläggasskall
till instans inte går med någon medfinansiering.en som

Förslag: Sverige bör tidigt och ha förslag till policy klar redanagera en
innan kommissionens förslag till utformning struktur- och regional-av
politik inför programperiod skall behandlas. Ansvarsfördelningennästa
mellan regional och central nivå avseende strukturstöden f°ar klargöras

villkoren för stödperiod beslutade.när nästa är



med avseendeiskeriadministration på denSOU 1998:24 F 347gemensamma,...

fartygstillståndYrkesfiskelicenser och

för fiskeflottanfleråriga utvecklingsprogrammen MGPDe är en cen-
Fiskeriverkettral del inom den fiskeripolitiken. är ansva-gemensamma

för genomförande och dess uppföljning.rig myndighet programmens
sitt förfogande för uppfylla deFiskeriverket har tillInstrumenten att

utvecklingsprogrammen för flottan skrotningspremierfleråriga är samt
fiske medfartygstillstånd för få bedriva yrkesmässigtkraven på att

infört med personligfartyg. har Sverigevisst Härutöver ett system yr-
för få bedriva yrkesmässigt fiske.kesfiskelicens att

samtliga dessa ärenden.Fiskeriverket beslutande myndighet i Närär
Fiskeriverkets beslut föregåsgäller yrkesfiskelicensema skalldet av

länsstyrelse.yttrande från berörd
infor-utveckling och lämna begärdkunna följa fiskeflottansFör att

registerförvaltar Fiskeriverketmation till kommissionen över samt-ett
liga ñskefartyg.

instru-skall hantera samtligaFiskeriverketFörslag: Utredningen attanser
utvecklingspro-följa de flerårigaför uppfylla ochanvänds attment som

handläggning det viktigtfå enhetligför fiskeflottan. För äratt engrammen
sammanhang.fartygstillstånd behandlas iyrkesfiskelicenser och ettatt

Rådgivande11.4.4 grupper

rådgivanderedan befintliga,eller nyttjarFiskeriverket har inrättat,
åtgärdsom-inom olikastrukturstödsärendenför diskussion avgrupper

till dis-ärendenfrågor enskildaSåväl principiellaråden. tas uppsom
stödärenden.hanteringenvärde förkussion. Grupperna är stort avav

direktmedföljande rådgivandenärvarande finnsFör an-grupper
strukturfrågor: rådgi-ochstrukturstödknytning till handläggning av

modemi-förnyelse ochyrkesfiskefrågor skrotning,förvande gruppen
fartygstill-ochpersonliga yrkesfiskelicenserfiskeflottansering samtav

vattenbrukför vattenbruksfrågorrådgivandestånd, samt stu-gruppen
rådgivandetill vattenbruket,med anknytningdier och pilotprojekt

och rådgivandemarknadsföringför marknadsföringsfrågorgruppen
för PESCA.gruppen

inom rådgi-diskuteras inte någonStöd till beredningsindustrin ännu
ibland vid dekaraktärfrågor allmänvande tas uppmen av meragrupp

Riksförbund.Fiskbranschensmedregelbundna träffar Fiskeriverket har
rådgivandefinns ytterligarenämndaUtöver gruppengrupperovan

för forsknings-stöd, rådgivandenyttjas för diskussion gruppenomsom
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frågor, vilken förnyttjas rådgivning angående stöd till studier och pi-
lotprojekt.

Utredningen Fiskeriverket sinai rådgivande inteattanser grupper
skall diskutera enskilda ärenden.

Förslag: Fiskeriverket skall organisera sina rådgivande på ettgrupper
sådant gällande sekretessbestämmelser beaktas.sätt att

Kontrollfrågor1.4.51

Utgångspunkter för Fiskekontrollen

följer regelsystem. Kontrollen yrkes-Fiskekontrollen i Sverige två av
lagstiftning medan kontrollenfisket i marina följer EG:svatten av yr-

husbehovsfisket fritidsfisket följer svenskkesfisket i sötvatten, samt
lagstiftning.

lagstift-fiskekontrollen följer svenskdet gäller den delNär somav
nationellt. finns inteorganisation och ambitionsnivåning bestäms Det

kontrollanvänder slaghinder för medlemsstatnågra att samma aven
yrkesfiske. Sverige har vikontrollförordning för allt IEG:s angersom

för yrkesfiske i kustvattnen och ivalt använda rutin ävenatt samma
söta vatten.

fiskeri-i denobligatoriska kontrollen ingårDen gemensammasom
kontrollförordning. Fiskeriverket harpolitiken skall utföras enligt EG:s

Fiskeriverket harkommer till stånd.för sådan kontrollansvaret att en
rutiner tillorganisation och administrativasedan EU-inträdet anpassat

väsentliga delar, bl.a.kontrollförordningens krav återstårännu attmen
ilandningskontroll hamnutveckla det administrativa ochsystemet en

uppfyller målsättning.EG:ssom

omfattningKontrollens

fisket, kontroll marknadenFiskerikontrollen omfattar kontroll av av
fiskeområdet.och kontroll strukturinsatser påav

Förord-kontrollförordning hur kontrollen skall till.EG:s Ianger
kapitelfisket, vattenbruket och fiskerinäringen,ningen 1194: 1716 5om

kontroll. Enligtför uppgiftsskyldighet, tillsyn och § 1ansvaretanges
skyldighet för den bedrivermeddelar Fiskeriverket föreskrifter om som

fångst, tidfiske fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod,yrkesmässigt om
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och plats för fångsten, omlastning, landning, försäljning och andra för-
hållanden rörande fisket betydelse för tillämpningenär EG:ssom av av
förordningar den fiskeripolitiken. Enligt §4 utövarom gemensamma
Fiskeriverket tillsyn efterlevnaden EG:s förordningaröver denav om

fiskeripolitiken och föreskrifter meddelas med stödgemensamma som
lagen EG:s förordningar den fiskeripolitiken.av om om gemensamma

Fiskeriverket får överlåta myndighet att:annan

landningsanmälan och landningsdeklarationmottagarevara av
kontrollera transportdokument, och
utföra kvalitetskontroll fisk och fiskprodukterav

Enligt § kontrollerar5 Kustbevakningen till sjöss och vid landning
fisk inom sitt verksamhetsområde efterlevnaden bestämmelsernaav av
fiske. Enligt § får Fiskeriverket7 meddela de ytterligare föreskrifterom

behövs för tillsynen och kontrollen efterlevnaden för-EG:ssom av av
ordningar den fiskeripolitiken och nationella före-om gemensamma
skrifter på området. Fiskeriverket meddelar sådana föreskrifter in-om
spektion och kontroll grundade på internationella överenskom-ärsom
melser och rekommendationer.

Myndigheter utför kontrollsom

Fiskeriverket för kontroll marknadsregleringar och teknisksvarar av
övervakning strukturåtgärder, administration och kontrollav av upp-
gifter i det administrativa och utveckling satellitbaseratsystemet ettav
kontrollsystem, kontroll handelsstandarder. kontroll vidFörsamt av

kommunalaNorge inspektörergränsen för kontrollmot svarar av
avseende handelsstandards för Livsmedelsverkets räkningtransporter

och på uppdrag Fiskeriverket. Kustbevakningen för flygspa-av svarar
ning, kontroll till sjöss och vid landning fisk på uppdragsamtav av
Fiskeriverket för kontroll handelsstandarder Gotland.på Kustbevak-av
ningen också för det anmälningssystem radio skallsvarar per som an-
vändas gemenskapens såväl tredje lands fiskefartyg för aktivi-av som

avseende fisket i svensk ekonomisk hailingsystemet.tetsrapporter zon,
Behörighet kontroll har fisketillsyningsmän enligt frskela-utövaatt

§ 34. Enligt förordningen fisket, vattenbruket och fiskerinä-gen om
ringen kapitel Fiskeriverket5 för kontroll yrkesfisket enligtsvarar av

kontrollförordningEG:s och enligt lagen förordningarEG:s denom om
fiskeripolitiken §6 tillsynsmyndighetens befogen-gemensamma anges

heter tillkalla handräckning från polisen eller i förekom-rättsamt att
mande fall från Kustbevakningen har denna befogenhet.som



SOU 1998:24med avseende på deniskeriadministration350 F gemensamma...

kontrollförordningEG:s

medlemsland inom sittvarjeKontrollförordningen i artikel 2 attanger
suveränitet ochunder derasmarinaterritorium och inom ärvatten som

därtill hörande akti-fiskeaktivitetema ochövervakajurisdiktion skall
allaoch undersökainspektera fiskefartygMedlemslandet skallviteter.

verkställs. inbe-kontrollförordningenmedför Dettaaktiviteter attsom
lagring fisklandning, försäljning,inspektiongriper transporter, avav

Kontrollför-och försäljningar.statistik landningarföra överattsamt
från fiskeaktivi-obruten kedjaskall ske iordningen dettaatt enanger

den första försäljningen.till och medtill sjössteter
fisketavseendedokumentationenkontrollförordningen hurI anges

användas ochloggbok skallskall ske.försäljningen EG:soch första
ochtransportdokumentlandningsdeklaration,skall finnasdärutöver
ochskall hanterasdokumenthur dessaVidareförsäljningsnotor. anges
tim-inom 48datamedia ellermyndighet påtill ansvariglämnas papper

tidsrymd skall byggavissmedlemsländerna inomsamt att uppenmar
kontrolleradeöverföringtillåterdatasystemadministrativtett avsom

dubbelkontroll cross-Specielltkommissionen.tilldata attanges
skall skeförsäljningsnotalandningsdeklaration ochchecking samtav

licensregister.skall kontrollerasdessa data motatt
vilkabör habefogenheter kontrollantervilkaVidare samtanges

Kontrollförordningenöverträdelser.tillämpas vidstraff bör angersom
utfö-skallinspektörerskall ske, vadrapportering till EU:shur EUäven

dessa.skyldigtmedlemslandethur är att ta emotsamtra
för kontrollenambitionsnivåinte någonKontrollförordningen anger

medlemslandetsorganiseras.kontrollen skall Dethuroch inte är upp-
medlem-bekostasorganisationlämpliggift byggaatt avsomupp en

tillredovisas EU. Dess-ambitionsnivå skallochOrganisationslandet.
till-skall ställamedlemslandetkontrollförordningeni attutom anges

skall kunnafiskerikontrollenförfogande förtillräckliga attresurser
dessa riktlinjer.verka efter

övervakningochmellan inspektionKontrollförordningen skiljer av
övervakningartiklarna 2-5,aktiviteterfiskefartyg och dessas av

artikelfiskeutrustningövervakningfångsten artiklarna 6-19 samt av
fiskeaktivitetenkontrollochbestämmelserArtiklarna20. 2-5 avanger

Syftetkontrolleras.skallhur fångsten ärmedan artiklarna 6-19 anger
så EUhar fiskatshur mycketredovisa vad ochtill attEUatt uppsom

uppfis-då kvotemautfärda fiskestoppfråga skall kunna äroch landet i
kade.

skall allatill DG XIVöverträdelserredovisningenVid den årliga av
blanketter. Dessauppgifter enligtredovisaländer gemensammasamma

fiskefartyginspektioneråtgärderuppsättningomfattar avavsersomen
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till havs, del A överträdelser upptäcks i hamn, del B.samt Rap-som
omfattar endast sådana överträdelser lett till påföljderporterna isom

form officiella skriftliga varningar, administrativa påföljder samtav
överträdelser där åtal väckts.

olika länder harI kontrollorganisationema byggts olika sättupp
och det varierar vilka myndigheter ansvariga för olika delar.ärsom
Ibland finns privata inslag i kontrollorganisationema.även I samtliga
länder finns dock sjöbaserade organisationer övervakar och in-som
spekterar fisket till sjöss organisationer kontrollerar land-samt som
ningen fisk, lagring, omlastning, försäljning kvalitet. Kontrol-samtav
len i hamn uppnår olika mål i olika länder. Måluppfyllelsen ställs i re-
lation till antalet landningar eller antalet loggboksblad. förmål fis-Ett
kekontrollen i hamn besöktaDG XIV och länder 5-10anges av vara
procent.

landningskontrollenHur bedöms kommissionen och andraav av
länder beror hur dokumenthanteringen i övrigt sker. Bl.a. skallav sys-

för dokumentkontroll byggas så validering skertemen attupp en av
data avseende mängder uppfiskade kvoterade skerDettaarter. genom
avstämning loggböcker/landningsdeklarationer försäljnings-motav
dokumentation och licensregister. Medlemsländema skall bygga upp
fungerande datasystem för detta ändamål. Målet för dokumentkontrol-
len 100 inlämnade dokument kan registreras ochär att procent av

dubbelkontrolleras. uppnå detta krävs åtgärder förFörstämmas attav,
få alla inblandade alla data till de ansvariga myndig-att att rapportera

heterna på indatakontroll. Svårigheten få indata harrätt sätt, rättatt
medfört flera länder redan i hamnen första kontroll ochatt gör en parar
ihop alla dokument manuellt. andra länder läggsI fiskareansvaret
och förstahandsmottagare sända ifyllda dokument i tid. Dessarättatt

sedan ihop i datasystemet.paras

Kontrollens syften och medel

primära syftetDet med kravet kontrollorganisation för fisket ien
samtliga medlemsländer medlemsländerna själva skall övervakaär att

inte de överenskomna frskekvoterna överskrids. uppgifterDeatt som
skall lämnas i loggböcker och vid försäljning fisk kunskapav ger om
fångsterna. Varje medlemsstat måste för tillförlitligheten i deansvara
data lämnas till kommissionen. Kontrollens olika delar syftar tillsom

säkra kvaliteten på och riktigheten i de uppgifter lämnas.att som
Då 70 % lands kvot utnyttjats skall kommissionen meddelasettav

detta. Varje månad lämnas till kommissionen information de mäng-om
der kvoterade fiskbestånd landats under föregående månad. Enav som
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medlemsstater vilka landningarmedlemsstat skall också meddela andra
underlaguppgifter användsskett fartyg. dessaFör somsom av egna

försäljningenoch uppgifterloggboksblad, landningsdeklarationer om
förekommande fall.avräkningsnotor i

såledeshur den utförssyftet med kontrollenDet äroavsettyttersta
kontrollera de uppgifteroch stickprovövervakning attatt somgenom

fisket kvote-och fångstområde riktiga sålämnas fångst är att enavom
överskri-införs i tid kan kvotentid. interad kan i Om stoppart stoppas

Överskridanden års kvot.kommissionen drasskalldas. nästamotavav
betala ersättning.landet tvingasoriktiga uppgifter kanVid även ut

iuppgifter framkommerproblem uppstår deEtt annat rap-somom
bedömningarfeleller innehåller så mångaporteringen så osäkra attär

det bli nödvän-Då kanfiskats svårahur mycket göra.är attsom uppav
påföljderoch för undvikasäkerhetsskäldigt för landet stoppaattatt av
betraktas själv-Sådanainte uppfiskad.fisket kvoten är stoppäven om

inomleda till irritationkan i sinonödiga fiskarena.klart De tursom av
frskenäringen.

längre heltbestäms intefiskeriövervakningenAmbitionsnivån för av
kontrollför-gällerEU-inträdet EG:sförhållanden.nationella Genom
kommissio-europeiskayrkesfisket i marina Deordning för vatten. av

och ambi-organisation, rutinerkontrollerarutsända inspektöremanen
sammanställs kriti-förbättringar krävstionsnivå och dessa attanserom

departemen-medlemslandet, Sverige,Iken i rapport mottas aven som
kommissionenmyndighet. EftersombehörigFiskeriverketellertet som

kontrollen skallhurkvalitetsmâl eller krav påhar angivit någrainte
ambitionsnivån. Be-måttstock förabsolutorganiseras finns inte någon

erfarenheter ochenlighet med inspektöremasistället idömningen sker
ambitionsnivånförtumregelmed andra länder. Enutifrån jämförelser

inläm-omfattalandningskontroll bör 10 procentnämnts är att avsom
kontrollobjekt skerurvaletförutsättningloggboksblad. Undernade att

utnyttjas föradministrativaoch data från detslumpmässigt systemetatt
ordningsärskildhanteras iöverträdelserfånga regelbundnaatt som

kan lägre nivå accepteras.en
generaldirektorattillinrapportering skerkontinuerligaDen som

tjänstemannanivå mel-dialogeruppgifterinspektöremasXIV, samt
fram.uppfattningbidrar tilloch Sverigelan direktoratet växeratt en

positiv rikt-stödjas ikontrollmodellen kansvenskabild denDenna av
fördjupadsärskilt anvisas ochpunkterförbättringar påning somgenom

underlåtenhetdialog ochminskaddialog eller undergrävas attgenom
negativ bildkan i sinförbättringar.rimlig tid utföra Tyvärrinom tur en

menligt vid kon-inverkaförvaltning uppstå kansvensk ävensomav
förhandlingsbordet.områden eller vidtakter inom andra
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Svensk fiskerikontroll före EU inträdet

till inträdet utfördes fiskerikontrollen till havs och i vissaFram EU av
sjöarna Sverige helt Kustbevakningen. Yrkesfisket såvälde istora av

med loggböcker för detfritidsfisket kontrollerades. Systemetsom
yrkesfisket i bruk Uppgifterna i loggböcker, biolo-svenska 1978.togs

giska landningsstatistik användes för bestånds-data, m.m.
internationella förhandlingaruppskattningar utgjorde grunden i desom

Sverige då deltog i och där Sverige Logg-suverän part.som var en
till länsstyrelserna för vidareböcker fördes fiskarena och sändesav

skulle lämnaFiskeriverket. uppgifter fiskarenabefordran till De som
fisk fördeladfångstredskap, antal kilo fångadomfattade bl.a. använda

fånga fiskenlång tid detfiskslag, storlek, hurpå tog att
fördes för far-fångstområde. Daglig loggbokfiskeansträngning samt

övrigt fördesfiske i internationellteller vid Ilängre 12än vatten.tyg m
fångststatis-insjöfiske infordrades varje åruppgifterna månadsvis. Vid

avräkningsnotomadär yrkesfiskarena användetik enkät somgenom en
underlag.

tillskickadesupprättades avräkningsnotorVid försäljningen som
loggboksupp-Avstämningför registrering försäljningsdata.SCB avav

syfte beräkna fisket iskedde årligen igifter avräkningsnotor attmot
avtal och kvoter.förhållande till

medanutfördes således länsstyrelsernaDokumentkontrollen re-av
huvudsakligaskedde vid Fiskeriverket. Dengistreringen loggböckerav

Kustbevakning-utfördes före EU-inträdetoperativa kontrollinsatsen av
fiskekontrollföranvände sjötimmar1992/93 26 700budgetåreten som

motsvarade Mkr.tid, vilket 46,4all sjögåendemotsvarande 22% av
Kalenderåret 1992drygt flygtimmar.detta användes 400Utöver ge-

till sjössyrkesfiskefaitygbordningar inspektionernomfördes 331 av
Landnings-antalet landningar.det totalavilket motsvarade 0,6% av

landningskontrollenomfattadekontroll i hamnar momentsamma som
mindreochden Kustbevakningenoch utfördestill sjöss även var avav

den bemärkelseLandningskontroll ikontroller år.omfattning, 70 per
den fiskenenligt kontrollförordningen där invägda ävenfinnssom

inte.kontrolleras förekomloggbokförsäljningsnota ochmot
avsågrapporterade förseelserdel kontrolltiden ochansenligEn av

husbehovsfisket.fritidsfisket och

efter EU-inträdetinom fiskerikontrollenKustbevakningens insats

för fis-fartygstimmar och flygtimmar500Under 1996 30 000avsattes
utgjorde 25%Traditionell fiskeövervakning till sjösskeövervakning. ca

12 17-1452
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all sjögående tid. Antalet fiskeinspektioner avseende det yrkesmäs-av
siga fisket uppgick totalt till 595, medförde anmärkning71 ochstvarav

rapporterades15 till åtal. Antalet landningskontroller i bemärkelsenst
Övervakningenkontroll bl.a. invägd fisk uppgick till 431. alltav av

fiske under tid uppgick till ingripanden, kon-27 575 ll 187samma
troller medfört 277 till åtal.rapportersom

Kustbevakningen har sedan EU-inträdet ökat sjöövervakningen av
fisket med procentenheter3 och flygövervakningen med 20%. An-ca
talet kontroller fritidsfiske och husbehovsfiske fortfarandeärsom avser

Kustbevakningen framhåller i de fall landnings-kontrollerstort. att ut-
förs i hamn kontrollerasså den invägda fångsten.numer

Under första kvartalet 1997 genomfördes intensifierad fiskekontroll
inom regionerna SydVäst, och genomfördesOst. Insatserna temporärt

omgrupperingar personal. Under januari utfördes styck-147genom av
fullständiga landningskontroller vilka 9 har lett till att rapporten av om

åtal har lämnats. till i oktober har landningskontrollerFram 1997 530
genomförts under 1997.

närvarande landningskontrollen d.v.s. kontrollen landadFör är av
invägd fisk jämfört med uppgifter i loggbok och fartygets utrustning
således inte alls tillräcklig enligt mål. Ambitionsnivån vad gällerEU:s
fiskeövervakningen och kontroll till havs bör däremot tillräck-vara av
lig omfattning kvalitetskrav och ambitionsnivå bör utvecklas ochmen
dokumenteras.

organisation för myndighetsutövning till sjöss finns iDen Sve-som
rige innebär koncentration dessa uppgifter till Kustbevakningen.en av
Att någon organisation snabbt skulle kunna fiskekontrol-övertaannan
len till sjöss troligt. Fiskeriverketinte Om skulle byggaär upp en egen

investeringarövervakningsorganisation till sjöss skulle det krävas stora
i fartyg. Kustbevakningen frånhar dessutom redan beviljats bidrag EU

utbetaladestill investeringar för förbättra fiskerikontrollen. Bidragenatt
med drygt miljoner kronor8 kronor och med drygt miljoner1996 11
1997.

Förslag: Kustbevakningen bör fortsättningsvis ha uppdragetäven att
utföra övervakningen fisket till flyg. Preciseringsjöss och medav av-
seende ambitionsnivån för denna del kontrollen bör i fortsätt-ävenav
ningen ske utifrån analys brottsbenägenheten utifrånsamt etten av
slumpmässigt urval. Ambitionsnivå för kontrollen bör preciseras avse-
ende yrkesfiske utanför kustzonen, inom kustzonen och i ochVänern
Mälaren för fritidsfiske där Kustbevakningen normaltsamt opererar.
Ambitionsnivån bör årligen och resultatet kontrollen böröverses av
redovisas årligen.
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efter EU-inträdetFiskeriverkets insats inom fiskerikontrollen

påbörjat förändringarEU-inträdet har FiskeriverketEfter 1995 avseen-
byggadet centrala verketde organisationen inom sär-att upp engenom

fiske-inrättades avdelningen förseptemberskild kontrollenhet. 1997I
rikontroll.

förföremålDokumenthanteringen och ADB-systemet översynär
det administrativaproblem lösa. Bl.a. tillåterdet kvarstår flera attmen

ihopavräkningsnota kanloggbok ochinte ännu attsystemet paras
förstakontrollförordningen.krav enligt Ettfartygsnivå vilket stegär ett
innebärhar tagits. Lösningenmellanjämföra data attsystemenattmot

emeller-innebärtotalsummor.ske månadsvis Dettaavstämning kan av
orsakernautföras."cross-checking" kan Enfullständigtid inte att aven

avräkningsnotor-ihop dokumentinte möjligttill det är attär attatt para
Fiskeriverket har skettrapportering tillochbehandlas SCB attavna
Även återrapporteringvecka.kanmånadsvis stämmas av permen nu

registrering-problemYtterligaremedfört problem.till harEU är attett
ifyllda logg-felaktigtotillräckligt ellerkomplicerasgrunddata aven av

och avräkningsnotor.böcker
fis-strukturanpassning inomföråtgärderoch kontrollInspektion av

inomfiskekapacitetenför begränsaåtgärderkesektom att gemen-avser
från logg-hämtasdataKontrollen bygger påfiskeflotta.skapens som
loggböck-data frånnärvarande kan inteoch fartygsregister. Förböcker

påbörjatFiskeriverket harfaxtygsregistret.frånsamköras med dataer
område.inom dettasystemutveckling även

Fiske-systemutvecklingsarbete ochengagerad fördatakonsultEn är
datachef harhar förbättrat kompetensenriverket att re-en nygenom

effektivt data-det oklartFiskeriverketkryterats. närär ettatt meranger
har förbättratstillförlitlighetbruk. ärkan i Systemetstassystem men

lämpligbedömtslösningtillräcklig.fortfarande inte Den mestvarasom
driftsäkert.tid innanoch det kommer ärsystemetatt taär ny

omfat-kvalitetskontroll har byggts Dennaorganisation förEn upp.
fisk ochmarknaden förorganisationenkontrollinspektion ochtar avav

fiskprodukter.
införts.industrifisk harlandningskontrollorganisation förEn av

del-Fiskeriverketsatellitkontrollutvecklingprojekt förDet somav
Fis-områdePå dettahar byggtsmedfört kunskap äri hartagit att upp.

SverigeEU-länder.övriga Ikommetdärför lika långtkeriverket som
40-talförskede användasi förstasatellitkontroll stör-kommer ettatt ett
innebärbyggasorganisation håller påfartyg. En attatt upp somre
mottagningskötersambandscentral i GrytsinKustbevakningen genom

ochbearbetarFiskeriverkettillsänder data vidaresignaler och somav
materialet.analyserar
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brister inomDe dokumenthantering och kontroll Fiskeriverketsom
har identifierat bör åtgärdas. Fiskeriverket har vid Kommissionensäven
inspektioner fått anmärkningar avseende främst landningskontroll såatt

saknas och dubbelkontrollen loggböcker avräk-gott att motsom av
ningsnotor inte utföragår i det administrativa vik-Detatt ärsystemet.
tigt ADB-systemet börjar fungera på ytterligareatt sättavsett utan
dröjsmål. Fiskeriverkets systemutveckling har blivit alltför beroende av

enda konsult. harDessutom övrig ADB-kompetens sviktaten genom
det under lång tid har saknats ADB-chef vilket har medförtatt atten

konsulten ha upprätthållit dessa uppgifter.även

Kvarstående problem

första problemEtt kontrollförordningen inte ambitionsnivåär att anger
kvalitetsmåleller för kontrollen. Däremot vad skall kontrol-anges som

leras och hur rapportering skall ske till kommissionen hur kon-samt
trollsystemet följs inspektörer.EU:supp av

varje medlemsstatAtt utifrån sina förutsättningar bestämmer hur or-
ganisationen kontrollen skall utformas betyder organisationsför-attav

kan synliggöra vissa delar ambitionsnivån. svenska ambi-Denmen av
tionsnivån och de svenska kvalitetskraven kontrollen inte definie-är
rade. bör skeDet regeringen fastställer ambitionsnivån föratt attgenom
kontrollens olika delar bör sådan klagomål inte uppstår.attvara

andra problemEtt EG:s kontrollförordning preciserar vilkaär att
data skall redovisas till kommissionen. sin ställer det kravI påtursom

de administrativa fungerar väl. säkerheten insamla-Om iatt systemen
de, registrerade och bearbetade data hög och kontrollsystemet byg-är

på data från sådan landningsstatistik kan troligen antalet kon-ger en
troller fiskarena på plats minska. sin kan detta leda till ef-I turav en
fektivare organisation Fiskeriverket har sedan EU-sammantaget.
inträdet arbetat med förbättra de administrativa inklusiveatt systemen

Ännudatasystemen. bygger dock i utsträckning desystemen stor
rutiner fanns före EU-inträdet och inte hade syftesom som samma som
EU:s innebärDet inte klarar den dubbelkontrollsystem. att systemet
och de avstämningar med licensregister kommissionen krä-t.ex. som

Före EU-inträdet fanns inte kvalitetskrav indata och intepåver. samma
Åt-heller krav på snabbhet och tillförlitlighet i rapporteringen.samma

gärder kommer tid genomföra och kommer i anspråkatt ta att att ta re-
för utveckling datasystem och personal.surser av

Organisation och rutiner för datainsamling och databearbetning bör
utifrån effektivitetskriterier ochövervägas vad tekniskt möjligt.ärsom
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Kontrollen bör betraktas naturlig del redovisningssyste-en avsom
redovisningssystem ochför fångstdata. finns många andraDetmet

medborgareuppgiftslämnande innebär kontrollför attsystem som av
uppgifter bilenutföras. exempel deoch företag måste Ett är om som

betald och bilenbilregistret för kontroll skattenlämnas till ärärav om
deklarera tillundkommer inte någonbesiktigad. Sina inkomster att
revision.därefter utföra kontroll och Fö-skatteförvaltningen kansom

uppgifter tillbokföringslagen och lämna vissamåste följaretag myn-
fångster borde inteuppgifter sinadigheterna. fiskare lämnarAtt om

uppgiftslämnande ochandra formeruppmärksamhetväcka än avmer
till myndigheterna.redovisning

i samarbete med näringensFiskeriverket bör i uppdrag att orga-ges
utformningfiskarena kontrollensinformera och utbildanisationer om

syfte.och
kontrollin-med dentredje problem harEtt göra sammantagnaattatt

ochKustbevakningenolika myndigheter,Sverige utförs tvåisatsen av
Ansvarsfördelningenprioriteringar.skilda mål ochFiskeriverket med

Ingenting talartillräckligt tydlig.myndigheterna intemellan emot attär
jämförelser med and-utförare. Vidha olikakontrollens olika delar kan

emellertidProblem uppstårregel undantag.dettaländer änär snararera
inteansvarsfördelningenellersamordningen fungerarinte äromom

jämförelser meduppgifter. Vidavseende operativatydlig ävennog
fiskerikontrollensamordningen inomkan konstaterasandra länder att

myndighetsansvariguppgift ellerregeringensantingen kan envara
genomförasskallutförandet i fortsättningenuppgift. ochOm ansvaret

uppgiftsfördelning preci-ocholika myndigheter måstetvå ansvars-av
för innehåll,sittmyndigheterna harochså att ansvaren avseras var

överlämnande tilloch hurrapporteringambitionsnivå, närsamt annan
fungeramåstemyndighet skall ske. Arbetsprocessema samman-som

väljerutförare. regeringenfinns flera Omkedjor detlänkade även om
detmyndigheterfördela uppgifter på tvåfortsättningeni ärävenatt av

ansvarsfördelningen klar-effektiv organisationvikt för få attattstor en
ochinstruktionerdirektivi grundläggande styrandeantingengörs som

överenskommelse. Dialo-form skriftligregleringsbrev eller i någon av
och regeringmellan myndighetavseende generella riktlinjer un-gen

myndighet bär huvudansvaret.dockderlätts om en
organisationen för land-hurfjärde problem måste lösasEtt ärsom

olikaskall utföraochningskontroll i hamn skall byggas somupp vem
kontrollen.imoment

kontrollper-befogenhetema förmedfemte problem harEtt göraatt
faststäl-överträdelser måstevidi hamn och sanktionssystemetsonalen

polismans befogen-kräverinfattarlas. Kontrollrutinema moment som
kontrollantemamöjligheter, antingenfinns i detta fall tvåheter. Det ges
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polismans befogenheter på de områden behövs eller också utnytt-som
jar kontrollpersonalen polisen vid de tillfällen det behövs. När det gäl-
ler sanktionssystemet det problemetär detstörsta lång tid innanatt tar
ärenden fiskeförseelser behandlas i domstol och straffen ringa.ärom
Enligt kontrollförordningen medlemsstaternaär ansvariga för åtgär-att
der vidtas bestämmelserna överträds. Antalet överträdelserom samt
överträdelser lett till sanktioner till kommissionen.rapporterassom
Rapporterna viktig del utvärderingssystemet.utgör Några länderen av
har infört administrativa bestraffningar bl.a. tillfällig eller begränsad
indragning licensen. Syftet med de administrativa bestraffningamaav

de snabbare leder tillär åtgärder att dessaatt kopplas till förse-samt
elsema. Administrativa bestraffningar dock f.n. inte regel i Sverige.är

Förslag till förbättringar nuvarande ansvarsfördelningav

förAnsvaret Fiskerikontrollen i fiskelagen, i förordningenanges om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen i lagen 1982:395samt om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning och i förord-
ningen 1983:124 Kustbevakningens medverkan vid polisiär över-om
vakning.

Fiskerikontrollen inte särskilt varken i Fiskeriverkets eller inämns
Kustbevakningens instruktioner vilket kanske inte nödvändigt förevar
EU-inträdet då kontrollen och dess syften nationell angelägen-var en
het. Genom EU-inträdet deltar Sverige fullt i den fis-ut gemensamma
keripolitiken och för olika delar politiken inom den svenskaansvaret av
förvaltningen bör därför preciseras.

Regleringsbrev 7för199 Fiskeriverket och Kustbevakningen

regleringsbrevetI för har1997 regeringen för Fiskeriverket angivit
Verksamhetsmål. Här redovisas sådana mål har betydelse för fiske-som
rikontrollen.

Fiskeriverket skall tillsammans med Kustbevakningen förbättra0
kontrollen på fiskets område, särskilt landningskontrollen
Åtgärder förhindrar överskridande kvoter skall särskilt prio-0 som av
riteras

KustbevakningensI regleringsbrev fiskerikontrollen invävd blandär
andra mål för verksamheten. De övergripande målen Kustbe-attanger
vakningen skall:
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sjöterritorium ochkontroll inom svensktochbedriva övervakning0
brottsligheteni syfte begränsaekonomisksvensk attzon

sjöräddningstjänstbedriva0
sjöräddningstjänstförberedskapha hög0 en

gränskontroll,utvecklasamarbete förinternationelltmedverka i att0
sjööver-till sjöss ochsjöss, miljöskyddbrottsbekämpning till annan

kringbeträffande ländernamöjligheterbehov ochsärskiltvakning
Östersjön

delenvid den svenska EU:svarukontrollen till sjössoch av0 person-
patrullering.effektivhögskall hållasgränsyttre engenom

Sjöövervakningför verksamhetsgrenenVerksamhetsmålUnder an-
gränskon-vid denskall läggassärskild viktmålunder 3 yttreattges

land-antaletfiskekontrollen skallfiskekontrollen. Inomtrollen och
övervak-inriktningenUnder mål 2ningskontroller öka. att avanges

spridningenbedömningbakgrundskall delsningen göras mot avav en
uppgifter.skildamellanprioriteringdelsbrottsbenägenheten, enav

polisen,meddialogskallbedömningarnagrund för ägaSom rumen
ochnaturvårdsverkFiskeriverket,Sjöfartsverket, StatensTullverket,

Försvarsmakten.
bl.a. återrap-Verksamhetsgrenskall inomKustbevakningen samma

portera:

konsekvenssjöövervakningenföravsatts avsom ensom0 resurser
densjössbrottsbenägenheten tillanalysgenomförd samt geogra-av

brottuppdelad olikaspridningenfiska typer av
rapporteradeantaletlandningskontrollergenomfördaantalet samt0

gränskontrollen.denavseendeöverträdelser yttre

antalvari ingåråterrapporteringsärskilda krav på ettfinnsDet även
för-fisket iavseendekontrollinsatsendessanyckeltal. Inget mäterav

sjöövervakningen.vidinsatserhållande till övriga
sjöövervak-delfiskekontrolluppgiftenBeskrivningen avsom enav

uppgifter medförolikaprioriteraangivna attdetningen sättet attsamt
myndig-andraföra medålagdKustbevakningendialogden är attsom

operationaliseras.kunnaingående förmycketbehöverheter attvara
avseende utfö-kvalitetsmålingåendesåtorde behövaDialogen attvara

bl.a.behöverKustbevakningenFiskeriverket.samråd medirandet sätts
iden-överträdelser pååterkommandeuppgifttill ellertillgångäven om

kontroll.slumpmässigförplanfartygsnivåtifierad samt en
välansvarsområdetdet viktigt ärutkrävakunna är attFör att ansvar

vilketinte påinstruktionermyndigheternasbådapreciserat. De anger
instruktionKustbevakningenskontrollen.delas för Isätt ansvaret anges
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prioriteringar mellan uppgifteratt beslutas styrelsen. Med årsav senare
detaljerade regleringsbrev behövs inte prioriteringsbeslut. Däremotmer

förs diskussioner i styrelsen verksamhetens inriktning. I styrelsenom
finns ledamot från Fiskeriverket.en

Om flera myndigheter verkar inom eller angränsande områ-samma
den bör ansvarsfördelningen klargöras entydigt. kanDetta ske genom
preciseringar i instruktionerna eller regeringsbeslut. Engenom myn-
dighet kan inte lägga uppdrag på andra myndigheter. I gällande för-ut
ordning Kustbevakningen för kontrolluppgifter falleransvaretges som
inom myndighetens verksamhetsområdet för fiskeövervakning tillsamt
sjöss och vid landning fisk. skrivningDenna klargör inte vilken typav

övervakning skall ske. Inte heller ambitionsnivån iav som anges ope-
rationella i något dokument.termer

Förslag: Då utförandet i fortsättningen skalläven delas fleraav myn-
digheter bör preciseringar i dessa myndigheters instruktioner.göras

dialogDen Kustbevakningen skall föra med myndighetersom som
nyttjar dess tjänster bör vad fiskekontrollen preciseras. Mål föravser

Ävenambitionsnivån bör i regleringsbrev. förordningen fis-anges om
ket, vattenbruket och fiskerinäringen bör preciseras.

förBasen fiskerikontrollen bör väl fungerande administra-ettvara
tivt med tillförlitlig datainsamling. Rutinersystem för kontroll in-av
vägd fisk i hamn så kallad landningskontroll i hamn, måste införas.
Ambitionsnivån bör bestämmas hur väl det administrativa systemetav
fungerar. Fortsatt centraliserad lösning bör framför decentra-prövas en
liserad lösning.

Målet för det administrativa uppföljningssystemet bör attvara av-
räkningsnota i förekommande fall landningsdeklaration kan paras
ihop med relevant loggbok, s.k. fullständig cross-checking samt att
svarstiden vid rapportkömingar minskar. För uppnå detta böratt ett
antal åtgärder påskyndas. Den viktigaste utvecklingen ADB-är att av

bör intensifieras. Upphandling någotsystemet lands fungeran-annatav
de bör alternativ tillövervägassystem systemutveckling. Re-som egen
gistreringen avräkningsnotor överförs från tillSCB Fiskeriverketav
vilket kräver resurstillskott i Fiskeriverket verketett har beräknatsom
till årsarbetskrafter.tre

Förslag till förbättring landningskontrollav

Utredningen har haft ställning till hur landningskontrollen skallatt ta
organiseras. Två huvudaltemativ har förbättringar denövervägts, av
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nuvarande ordningen eller överföring uppgifter från Kustbevakning-av
till Fiskeriverket.en
Den bristen i den nuvarande kontrollen landningskontrol-största är

len i hamn. Den nuvarande landningskontrollen utförs Kustbe-som av
vakningen innehåller alla de ambitionsnivånmoment ärsom avses men
enligt de siffror redovisas fortfarande alltför låg. Landningskon-som
trollen uppgick till 0,5-1 år% 1996 och ökades för hela 1997 till drygt

Under första1 %. kvartalet 1997 utfördes dock 425 kontroller vilket
ungefär 3% uppräknat till kalenderår. Kontrollema utförsmotsvarar

enligt vår bedömning fortfarande inte slumpmässigt.
det gäller fråganNär skall utföra kontrollerna i hamnom vem som

kan flera alternativ Vid bedömningen dessa alternativövervägas. ärav
det dock viktigt hänsyn till hur organisation för landningskon-att ta en
troll kan komma igång snabbt. Anmärkningama från kommissionen
angående nuvarande organisation de samtal utredningen har förtsamt
med kommissionstjänstemän pekar den övergångsperiod medmot att

hänsyn Sverige har medlemslandstörre till ända.ärnytt snartsom som
Vid jämförelser med andra länder finns olika utförare representera-

de. finns lösningarDet där kontrollen utförs privata företag, lokalaav
myndigheter, andra offentliga huvudmän såväl "inspektorat"som av
knutna direkt till den ansvariga organisationen. Flera utförare kan över-

i Sverige Polisen, länsstyrelser, vissa kommuner, pri-vägas även t.ex.
företag, Kustbevakningen och Fiskeriverket.vata

Vid organisation bör effektiviteten vägledande. Utformningenvara
bestäms avvägning olika kriterier några de vikti-genom av varav av

iär:gaste

utförarens kunskap uppgiftenom
antalet kontrollställen och frekvensen kontroller varje platspå
fördelar och nackdelar med lokalt placerade utförare
fördelar och nackdelar med fast placerad personal kombinerad med
rörliga i förhållande till helt rörlig organisationteam en
fördelar och nackdelar med andra uppgifter doku-ävenatt t.ex.0
menthantering och kvalitetskontroll utförs personalav samma som
utför kontroll
fördelar och nackdelar med samlad organisation kontra0 en en orga-
nisation upprätthålls samverkan flera myndighetersom genom av
kostnader för organisationen0
Antalet kontrollställen och frekvensen kontroller på varje plats d.v.s.

hur ambitionsnivån till praktisk handlingsplanöversätts är oavsetten
utför kontrollerna uppgift för den ansvariga myndighetenvem som en

dvs. Fiskeriverket bedöma.att
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Kustbevak-utförarna har endasttidigare nämnda tänkbaradeAv
hamn. Fiskeriverketlandningskontroll ipersonal kunskaperningens om

dekunskap industrilandningar. någonhar personal med Inte avom
utföra uppgiften.färdig organisation förtänkbara utförarna har atten
samtliga fall.byggas i Läns-Kunskap och organisation måste upp

utförareockså privatapolisen eventuelltstyrelser, kommuner och samt
sinlandningsplatsemaoch närhet tilldock lokalkännedomhar som

samtligadem rörliga.Polisen har fordon Ifrämsta fördel. göräven som
respektive utföra-inlemmas blandkontrolluppgiftendessa fall krävs att

för ochingående utredninguppgifter. kräverövriga Detta envarenres
resurstillskott.uppgiften skall överlämnas utanom

land-utförapersonal kunnig ihar f.n. ingenFiskeriverket är attsom
Ãngholmens fiskmjölsfabrikVidlandad konsumfisk.ningskontroll av

fem kvali-anställda. Vidare finnskontrollanterFiskeriverket tvåhar
kontroll.utföra Iefter utbildning skulle kunnatetskontrollanter vilka
fordon förorganisation, lokaler för kontor,kompetens,övrigt saknas

kompe-utförarefördel med Fiskeriverketrörlig kontroll. En är attsom
utför dePersonalenkan fördjupas.inom organisationentensen som

skulle kunnaloggböckeruppgifterna medadministrativa ävenm.m.
uppgifterna integrerasde bådaför de fysiska kontrollerna. Omutnyttjas

sådanaExempel påi framtiden.medveten rekryteringspolicykrävs en
Bedömningari Skottland.i Danmark ochorganisationer finns av om

personaldär inhyrdeffektiva sådanadessa organisationer änär mer
dock svåraanvänds göra.är att

harlandningskontroller idagpersonal utförKustbevakningens men
ambitionsnivånresurstillskott kan inteytterligareframhållit att utan

skulleloggböckermotsvarande allaambitionsnivå 5%Vidöka. aven
dubbelt så mångaungefärd.v.s.uppgå till 3 000antalet kontroller ca
ökadekontrollverksamhetendåunder den period 1997 genom om-som

endast kanbedömningKustbevakningensoch enligtdisponeringar som
iarbetarKustbevakningenfrånupprätthållas Tretemporärt. personer

ingåendehaoch kommerEU-inspektörerkommissionen att ensom
kommissio-itjänstgöringefter avslutadñskerikontrollkännedom om

förkrävsfordontillgång till sådanaKustbevakningen har rör-somnen.
Kustbevakning-beslutarregeringenbilar och båtar. Omliga attteam

måste denlandningskontrollenskall utföramyndighetblir den somen
utfärdaregeringenellermyndigheten, Fiskeriverket,kontrollansvariga

Enbart kon-skall utföras.hur kontrolleninstruktionerdetaljerade om
specielllandningskontrollen i hamn. Entill sjöss kan intetroll ersätta

utförs i hamn.landningskontroll Denför denbörrutin upprättas som
antal plat-slumpvisutförskontroller påbör planläggas så uttagetettatt

admi-landningsstatistiken från detbedömningargrundas på avser som
Kustbevakningeninriktning innebärsådannistrativa En attsystemet.
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måste bygga organisation vid sidan övriga uppgifter för attupp en av
hantera fiskekontrollen i hamnar vilket skulle kräva ytterligare resur-
stillskott. Fiskeriverket skall dock fortfarande ha för ambi-ansvaret
tionsnivå och kvalitet. Kustbevakningen ellerOm någon annan myn-
dighet eller privat organisation utför kontrollen bör utförandet preci-en

och dokumentras i avtal eller kontrakt.ettseras
det gäller inspektöremas/kontrollöremas kompetens-När

uppbyggnad och vidareutbildning finns möjligheter samarbeta såvälatt
andra medlemsländermed med kommissionen. Eventuellt kansom
bidrag erhållas för dessa åtgärder från kommissionen.även

Uppdrag till Fiskeriverket Kustbevakningenoch avseende
kontrollorganisation i hamn

Fiskeriverket utredningen givits i uppdragoch Kustbevakningen har av
förför sig utarbeta förslag till svensk organisation land-att ettvar en

ningskontroll i hamn det yrkesmässiga fisket inom denav gemensam-
fiskeripolitiken beräkna kostnaderna för förslaget. Beskriv-attsamtma

ningarna skulle kontroll den landade invägda fisken minstsamtavse av
rubriken kontrollmoment i hamn.de under Dessa ärmoment som anges

härledda från kontrollförordningen 2847/93. Fiskeriverket fick dess-
i uppdrag kravspecifikation avseende datasystemet förattutom ange en

skulleadministration kontroller och kvoter. utgångspunktSomav en
till skall kontrollnivå i hamnförslagen organisation baseras på mot-en

vilket innebärsvarande antalet loggboksblad 2 8005% 1996 56 000
kontroller. skulle innehålla:Förslaget

i kronor och antalKostnadsberäkning för ambitionsnivån angiven
årsarbetskrafter.
Förslag till finansiering.

dessas kompetensbehovVilken personal skall användas samtsom
och eventuella utbildningsbehov kostnadsberäknas.som

avseendebeskrivning utformningen organisationenEn t.ex.av av
lokalisering, antalet rörligaantalet fasta kontrollplatser och dessas

ochenheter, dessas bemanning utrustning för rörliga enhetersamt
rörliga kontrollplatser.

kraft.Tidpunkt då organisationen kan träda i
fick Fiskeriverketförslag avseende kontroll yrkesfisketUtöver av

Kustbevakningen uppdrag kontrollnivån eller kon-och i att ange om
yrkesmässiga fiskettrollens organisation/utformning avseende det icke

skulle kunna ändras och i så fall vilka sätt.
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Kontrollmoment hamni

invägda fisken syftet kunnaKontroller i hamn den är avgöraattavser
därförtill försäljning och vad inte kan säljasvad går t.ex. attsomsom

omfatta följandeminimimått eller bifångstfiskarna håller utgör
moment:

alla uppgifter i loggbokenloggbok/ landningsdeklaration,ifylldrätt0
med angivna,redskap ombordkontroll överensstämmersamt attav

maskinstyrkaochfartygsbeteckningar stämmer, tonnage
angivnaavräkningsnotan enligtförsäljningsdeklarationifylldrätt0

och vikt för relevantakontrollförordningen, storleki arter,moment
datumoch köpare, plats ochsäljarepris, kvantitet, återtag, namn

Även ihandelsstandarder kan kontrollerasför försäljningen. sam-
band med detta.

avräkningsnotan medförsäljningsdeklarationenkomplettering0 av
landade produkter-fiskefartygetidentifikationuppgifter somom

landningsda-ochoch skeppare, hamnfartygets ägarena, namn
tum.

förstaskall säljasfiskavseende landadtransportdokument som0
ställepågången annat

häl-kontroll utfördförekommaskallvid kontrollen i hamn även av0
fårinte gåundermålig fiskavseendesoskyddsmyndighetema som

försäljning.till
ñskeripolitikendenförordningEG:sLagen gemensammaomom

tillsynsmyn-tillkommerbefogenheteroch vilkai §§, 6 7 somanger
digheten.

förslagFiskeriverkets

kontrollen i ham-organisationsamordnadFiskeriverket föreslår aven
kon-konrollförordningensenligtlandningskontrollomfattar,somnar

industriändamålförlandningarprovtagningartroller i hamn, samtav
handelsstandarder.kontroll av

och han-landningskontroll i hamnarAmbitionsnivån 5-10% avser
ambitionsnivån 100%skallindustrilandningardelsstandarder. För vara

koncentrerade tillframtiden Rön-omkring ii praktiken 80%ärmen
och Västerviknäng

kontroll-effektivitetskravföljandeFiskeriverket ställer utöverupp
krav:förordningens

kontrollindustrilandningarprovtagningLandningskontroll, samt0
vilketorganisationsamordnad ihandelsstadarder bör gerenvaraav
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informationsflöde mellan kon-direkteffektivitetsvinster samt ett
förstahandmotta-fiskaren ochvilket medförtrollens olika delar att

gång i hamnen.endast kontrolleras engaren
ledningdirekt från centralbörKontrollen i hamnar ärstyras somen0

administrativa dokument-för denmed organisationensamordnad
överträdelser.uppföljningen In-kvotavräkningen ochkontrollen, av

leda direktskall kunnaadministrativafrån detdikationer systemet
indikationerkanKontrollen i hamntill kontroll i hamn. även somge

organisation.övrigberör
koncentration åt-och medgeskall flexibelorganisationen avvara0

geografiskt område.eller tillspecifikt fiskegärder till ettett
föränd-anpassningsbar tillochflexibelorganisationen skall varaI

ilandningsmönsterfiske- ochändradekan krävasringar genomsom
framtiden.

infonnationsverk-ocheffektiv dialogmedgeorganisationen skall en0
regleringar ochförstahandsmottagareochbland fiskaresamhet om

ochinformations-Organisationen skall hadokumenthantering. ett
kontrol-förtroendeskapande vid sidanochutbildningssyfte avvara

len.
ochFiskeriverketbörsamordnad kontrollförHuvudman varaen

organisa-övrigaGöteborg.placerad i Denledningsfunktionen bör vara
och ostkustenSyd-Västkusten,i regioner,delas samttionen treupp

medtill platserInspektörema koncentrerasBottenhavet/Bottenviken.
kuststräcka.definieradförmedlandningar,antalstort enansvarmen

aktuelltföljerdimensioneringenochorganisationenföreslagnaDen
ändrasorganisationenmåsteändrasfiskemönstretOmfiskemönster.

därefter.
landningsplatserochlandningarantalhar samtVästkusten ett stort

Ängholmen jourtjänstgöringdärindustriändamål vidlandningar för
haroch ostkustenomfattande. Syd-ocksåAntalet fiskarterkrävs. är

skarpsillsill,torsk,huvudsakligenantal landningar,också ett stort av
ilandningsmöjligheterkommer öppnasFrån 1998 attoch lax. nya

Även iindustrilandningar, Väs-inslagmedVästervik, troligen stort av
Gotland kanpåInspektörenjourtjänstgöring.därförkrävstervik an-

det sigBottenhavet/Bottenvikengällerdeltid. det rörpåställas När om
iplacerasInspektörenlax.säsongsvisantal landningarmindreett som

organisationenövrigaPersonal i densäsongsanställd.kanLuleå vara
för torskfiske påanvändas underkan stoppet sommaren.
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Tabell 11.1: Organisation för hamnkontroll enligt Fiskeriverket
Kontrollområde Placering Antal
Central ledning Göteborg 1
Västkusten
Strömstad/Lysekil Smögen 2
Orust/Tjöm Rönnäng 4
Uddevalla/Kungsbacka Göteborg 3
Kungsbacka/Landskrona Träslövsläg 2

alt. Bua
Syd- och Ostkusten
Landskrona /Sölvesborg Simrishamn 2

ÖlandKarlshamn/Oskarshamn, Karlskrona 4
Västervik/Stockholm Västervik 4
Gotland Visby 1
Bottenhavet/Bottenviken
Stockholm/Umeå Gävle 2
Umeå/Haparanda Luleå 1
Summa 26

gränskontroller har Fiskeriverket slutit avtal med,För Norgemot
Åre, Årjängmiljö- och hälsoskyddsförvaltningama i Strömstad, Ed,

och Kiruna. Inspektörema utför kontroll handelsstandarder enligtav
Fiskeriverkets föreskrifter avseende fisk norskaden grän-som passerar

denna verksamhet föreslås inte förändringar.För någrasen.
Fiskeriverkets inspektörer förutsätts utföra arbete med den behö-sitt

fisket,righet med stöd kapitel i förordningen5 vatten-som ges av om
och förbruket ñskerinäringen. behörighet tillräcklig denDenna är även

samordnande kontroll i hamnar föreslås. Vid behov kan Fiskeri-som
inspektörer Kustbe-verkets begära handräckning från polis, tull eller

vakningen. Behörigheten lämplig med hänsyn till inspektöremaär att
ha förtroendeskapandeockså skall uppgifter.

föreslagna organisationen kräver årsarbetskrafter,Den totalt 25 24
heltid och deltid.2 dessa har Fiskeriverket redanAv 8 varav en person
för arbetsledning, inspektörer kontrollerar handelsstandarder och5 som

Ängholmen.inspektörer vid Rekryteringsbehovet Fis-2 18är personer.
keriverket anställa huvuddelen inspektörema ävenattavser av men
andra former komma företagare,kan avtal med enskildaprövasatt t.ex.
kommuner eller länsstyrelser.

Fiskeriverket följa formellaEG:s kompetenskrav för kommis-avser
sionens inspektörer. Fiskeriverkets krav kommer bestå minstatt
gymnasial utbildning, kompletterad med utbildning i biologi, särskilt
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erhållits påmotsvarande kunskapermarinbiologi eller sätt.annatsom
engelska.särskilt igoda språkkunskaper,krävsDärutöver

inledandeorganisationen krävsdenfå till stånd ut-För att ennya
täcka områdenamånad ochomfattaföreslåsbildningsinsats. Denna en

uppträdande, fis-personligtinspektionsforfarande,behörighet,juridik,
komp-inledande utbildningenbiologi.och fartyg Denkeredskap samt

Fiskeri-seminarier.veckafortbildning påmedletteras årligen samten
underhandledareanlitasföreslåsnuvarande inspektörerverkets som

uppbyggnadsskedet.
Karlskronabefintliga i Göteborg, Rönnäng,redandeLokaler utöver

bör hem-Västervik. Iställetibehövasinteoch Luleå kommer utomatt
datorer,med bärbarainspektöremautnyttjas ocharbetsplatser utrustas

användas.IT-teknik kan Ge-modernmodem såmobiltelefon och att
skrivaskunnainspektionsrapporteruppläggning kommerdenna attnom

administ-tillgänglig för dendatabas ochFiskeriverketsdirekt i vara
dokumentkontrollen.rativa

anskaffasantingenkanbilar.krävs Dessarörliga enheterFör genom
Frågananvänds i tjänsten.bilarprivataavtal såellerinköp attgenom

Årskostnaden förvidare.får utredasprivat biltjänstebil eller orga-om
beräk-Fiskeriverketsenligtkronormiljonerblir totalt 13,5nisationen

kronorlönekostnad 50017genomsnittligbygger påning perensom
utbildnings-traktamenten,formkostnader idirektaövrigamånad, av

avskrivningskostnaderhyreskostnader,eventuellabensin,kostnader,
kronor år.och bilar 20 000kronor årIT-utrustning 5000för perper

frånmed bidrag EUräknatFiskeriverket motsva-beräkning hardennaI
investeringskostnadema.rande 50% av

hamnkontroll.förårskostnadberäknadeFiskeriverketsTabell 11.2:
KronorKostnadsslag

420 000ledningcentralinkl. LKP,Lönekostnader
350 0007inspektörerinkl 25Lönekostnader, LKP,

Övriga 0002 080kostnaderdirekta
000225Utbildning
000130datorerAvskrivning m.m.av

200 000bilar stAvskrivning 10
0003 108och 2på 1omkostnader 40%Administrativa

510 00013Totalt

nyrekryteradeberäknade för 5Utbildningskostnadema är personer per
tilläggsseminari-ochvarje årveckasamtligafortbildningår samt enav

er.
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Kommissionen förväntas bidra med 50% kostnaderna för utrust-av
ning. Vilket beräknas utgå för det första året med l miljon kronor för
bilar och 625 000 kronor för datorer och kommunikationsutrustning.

Organisationen beräknas kunna verka fullt år frånl beslut.ut ca
Fiskeriverket har sju inspektörer i verksamhet. Rekrytering och utbild-
ning inspektörer beräknas månader och efter ytterligaretaav sex sex
månader med handledning bör organisationen kunna verka effektivt.
Under övergångsperioden måste Kustbevakningens utnyttjasresurser
till landningskontrollen.

Kustbevakningens förslag

Kontrollen fisket del Kustbevakningens sjöövervaknings-ärav en av
verksamhet. Enligt kapitel 5 § förordningen5 fisket, vattenbruketom
och fiskerinäringen gäller följande:

Till sjöss och vid landning fisk kontrollerar Kustbevakningenav
inom sitt ansvarsområde efterlevnaden bestämmelser fiske.av om

Kustbevakningens organisation omfattar den centrala ledningen i
Karlskrona och fyra regionala ledningar i Härnösand, Stockholm,
Karlskrona och Göteborg. dessaTre samlokaliserade medärav re-
spektive marinkommando medan den fjärde, Marinkommando Ost är
samlokaliserat med polisen. Sjöövervakningstjänsten leds operativt från
Kustbevakningens dygnet bemannande fyra regionala lednings-runt
centraler.

Den lokala organisationen omfattar huvud-, miljö,26 kust- och
flygstationer. Antalet anställda 600 450 i linjetjänst.är varav

Kustbevakningens verksamhet innebär myndighetsutövning tillsom
delen omfattar övervakning och kontrollstörsta med tull- och polisiär

inriktning till sjöss. Den polisiära övervakningen till hav och iutövas
kustvattnen inre territorialhavet och den ekonomiska zonenvatten,

Övervakningeni ochVänern Mälaren. genomförs kustbevak-samt av
ningstjänstemän med polis- och tullbefogenheter i vissa fall befo-samt
genheter fartygsinspektör. verksamhetenI används i huvudsaksom
flygplan och fartyg. Som komplement används hydro-även svävare,
koptrar, Snöskotrar och bilar. Sammanlagt finns fartyg, flygplan100 tre
och fordon,80 bilar.mest

Kustbevakningens verksamhet helt finansierad med anslag.är Den
kännetecknas myndigheten samtidigt utför uppgifter mångaattav
myndigheter och organisationer till sjöss. En väl fungerande samverkan

därför förutsättning för effektiv övervaknings-utgör och rädd-en en
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ningstjänst. Målet för kustbevakningen under utföra olika1997 är att
Särskild vikt skall läg-uppgifter i dialog med ansvariga myndigheter.

fiskeri-vid den gränskontrollen och fiskerikontrollen. Inomyttregas
kontrollen skall antalet landningskontroller ökas väsentligt. budget-I

för regeringen bedömningen den verksamhetpropositionen 1998 gör att
under föregående budgetår har be-Kustbevakningen har bedrivitsom

säkerheten till sjöss.brottsligheten och ökatgränsat
ökat under och tillAntalet landningskontroller har 1996 1997. Fram

landningskontrollerden oktober hade kustbevakningen utfört 52020
tilloch beräknar antalet för helt år kommer uppgå 700-800.att att ca

säsongvariationstatistiska underlaget relaterat till denDet är som
fiske underyrkesfisket och medför intensivastpräglar det svenska som

vintern och minst fiske under sommaren.
fiskestoppen efterlevs.kontrollerar de stadgadeKustbevakningen att

dock inte i statistiken.kontroller registrerasDessa
miljoner kro-beviljades engångsbelopp på 20Kustbevakningen ett
för fiskeöver-efter EU-inträdet bl.a.för ökade uppgifterför 1997nor

kontrollenkvartal har ökningEndast för årets förstavakning. aven
statistiken, inte så påskett eftersom fisket, enligt är stort sommaren.

beviljadeför detföreslår i budgetpropositionen 1998Regeringen att
engångsbeloppet pennanentas.

Fiskeriverket. Underbedrivs i dialog medKontrollverksamheten
valde Fis-fiskeövervakningen första kvartalet 1997intensifieradeden
Enligtskulle intensifieras.där kontrollenkeriverket de hamnar ettut

kvalitetskon-Kustbevakningen förmed Fiskeriverketavtal ävensvarar
uteslutande sker i hamn.Gotlandtrollen på som

ilandningskontroller skall kunnafororganisationFör att agera enen
den första för-till och medfiskeaktiviteter till sjössobruten kedja från

flexibel organi-rörlig ochKustbevakningensäljningen krävs enligt en
samarbete främstinternationellt operativtkrävssation. Det även ett av-
Kustbevakningenoch underrättelser.utbytet informationseende an-av

bärande skäl byggadet inte finns något separatattatt orga-upp enser
kon-ifrågasättas hurlandningskontroll i hamn. Istället börförnisation

Organi-effektivaoch organiseras påtrollen ska genomföras sätt.mest
flygplan,ledningscentraler, fartyg,formbehöver isationen avresurser

personaluppgiften kompetentanpassade förbilar är samtetc. somsom
ock-uppstår.misstanke brott Detbefogenheter ingripahar äratt omom

effek-upplevskontrolleradeorganisationen deså väsentligt att somav
beroendebörbrottsförebyggande. Kontrollnivånoch därmedtiv vara

pågår.slag fiskeden intensitet i och detbrottsbenägenheten, somavav
iimplementeras EU-sikt verka för dettaSverige bör på synsättatt

kan be-kontrollnivån påsammanhang f.n. får sättett somangesmen
resultatinriktat.traktas mindresom
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Organisationen måste ha förmågan självständigt analysera sinatt
verksamhet och bedöma uppnådda effekter. sker främstDetta genom:

analys tidigare kontrollverksamhetav
inhämta underrättelser såsomatt

uppföljning passiv och aktiv anmälda fiskefartygav
uppgift på fiskefartyg inom och från tredje land lan-EU ämnarsom
da fisk i Sverige
patrulleringsrapporter från flyg och fartyg
information från sjöbevakningscentralemas radarövervakning avse-
ende fiskeaktiviteterpågående

Analyser tidigare kontrollverksamhet innefattar klarläggaattav av-
vikelser från vad föreskrivet inom för EG:särsom ramen gemensamma
fiskeripolitik.

Kustbevakningens förslag bygger på de relaterade principerna som
yrkes-innebär Kustbevakningen för all fysisk kontroll detatt svarar av

kontrol-mässiga fisket och Fiskeriverket för den administrativasvarar
helalen. effektivitet kan uppnås kvalitetskontrollen iStörre ävenom

landet ingår i Kustbevakningens uppgifter.
väl fungerande helhet skall genomföras samverkanEn genom som

redan väl utbyggd mellan Kustbevakningen och Fiskeriverketärnu
kan förbättras ytterligare. Framtida former för samverkan börsommen

omfatta:

tydlig ansvarsfördelning mellan berörda myndigheter, främst0 som
frånstyrande direktiv innefattande bl.a. svenska ambitionsnivåer re-

geringen uttryckta som ramar
myndigheterna strategi- och målforrnuleringar,för0 gemensamma

överenskommelsermöjligen kompletterade med myndighetsvisa
kontinuerlig uppföljning och analys strategier och0 gemensam av
målsättningar

sambandsfunktion inrättas tjänsteman placeras iatt0 en genom en
någon myndigheterna med uppgift hantera kontroll och över-attav
vakningsfrågor för bådaavseende fisket och kanalisera dessa myn-
digheterna

Kustbevakningen deltar i de internationella samarbetsorganatt0 som
behandlar kontrollfrågor fisketsom avser

Något ytterligare resurstillskott de miljoner kronor20utöver som
angivits i budgetpropositionen för aktuellt1998 bedöms intenu vara

landningskontrollen i hamn.för Kustbevakningen skall kunna utföraatt
förslag bereddOm regeringens riksdagen Kustbevakningenärantas av
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sjöövervakningsverksamheten inrikta landnings-förinomatt ramen
minst antaletutredningen angivna nivån, 5%kontrollen denmot avav

dock antalet land-insatsen kanloggboksblad. mått påEtt annat vara
ningar.

kustbevak-i anspråk ordinariepersonal kommerDen äratt tassom
godkänd kursgrundutbildning eftermed lägstningstjänstemän gersom

Kustbe-befogenheter. kan tilläggasnödvändiga kunskaper och Här att
medicinska skäl interedan har tjänstemänvakningen t.ex.som avnu

beredas uppgiftersjötjänst kanlängre fyller kraven i ärsom mersom
landbaserade.

befintliga landnings-relaterade tillkontrollplatserBefintliga ärsom
behov med rörligakompletteras vidkvarstå. kanhamnar bedöms Dessa

rörliga enheterminstbemannar 16kontroller. Kustbevakningen per
dygn.

organisation förfungerandehar redan idagKustbevakningen atten
angivitvad utredningeni enlighet medlandningskontrollemaklara av-

behöver därmedorganisationi hamn. Någonseende kontrollmoment ny
personalrekryteringkrävsambitionsnivåninte skapas. nåFör att av

redan har på-gällerden planeringKustbevakningen enligt somsom
successivt.genomförs Nuoch utbildningNödvändig rekryteringbörjat.

klar under 1999.påbörjad utbildningsomgång är
fiskeövervak-enbartberedskap förständigt iNågra ärresurser som

organisationenavskiljas frånkan inteochfinns inte iningen systemet
kustbevakningsverksamheten.den övrigauppstår förattutan men

yrkesmässiga fisket Kust-ickekontrollnivån för detBeträffande är
fastlägga nivåFiskeriverketdialog medberedd ibevakningen att en

området.brottsbenägenheten inomrelaterad tillärsom
landnings-inomKustbevakningens insatserförAvseende kostnader
finns någ-redovisat det inteKustbevakningenhamn harkontrollen i att

idén medIställetför fiskeövervakningen.öronmärkta är enresurserra
sektorisering-minskaövervakning till sjössutför allmyndighet attsom

dennasjöss. Tankenövervakningen tillavseende den civila är atten
Kustbevakningenkostnadseffektivtkan bedrivasså attsätt genommer

inriktasalltid kanverksamhetensamtidigt ochutföra flera uppgifterkan
f.n. möj-aktuella. intetillfället Detområden förde ärär mestmot som

fritidsfis-yrkesmässigt fiske ochfördela den påligt avsattaatt resursen
antalet kon-redovisningen förbättras såke. Under 1998 kommer attatt

kan redovisasfritidsfiskefiske respektiveavseende yrkesmässigttroller
Kustbevakningen återrap-skallårsredovisningen förför sig. 1997Ivar

prestation.kostnadenpåkostnaden kontroll måttettportera persomper
genomsnittliga kostnadenberäkningsgrund används blir dendennaOm

för sjöövervak-driftkostnadenkronor, beräknat påkontroll 8 600per
kapitalkostnadergenomförda kontroller.med antalet Inganingen delat



Fiskeriadministration372 med avseende på den SOU 1998:24gemensamma...

ingår i denna I verkligheten dock kontrollerna olikaär tillsumma. om-
fattningen och kräver därför olika resursinsats. Med detta beräk-stor
ningssätt uppgick kostnaderna för kontrollen avseende det yrkesmässi-

fisket till 73 miljoner kronor och fritidsfisket 7,5 miljoner kronor.ga
Under 1996 utförde kustbevakningen landningskontroller431 i hamn.
Med beräkningsgrund kostade landningskontrollema miljo-3,7samma

kronor. Ett beräkna kostnadernasätt sjöövervak-annat att ärner att
ningens andel Kustbevakningens totala verksamhet 1996 utgjordeav
83% myndighetens driftkostnad. Totalkostnaden för fiskekontroller-av

beräknat på snittkostnad kontroll 80 miljoner kronor.ärna en per ca

Utredningens överväganden

Landningskontroll i hamn uppgift kan förenas med kontrollär en som
industrilandningar och kvalitetskontroll. viktigtDet kontrollin-är attav

bygger på uppgifter från det administrativa kontrollsystemet.satsema I
dokumenthanteringen kan systematiska avvikelser upptäckas. Dessa
bör leda till fysiska kontrollåtgärder. Därutöver bör kontrollen i hamn
utföras i preventivt syfte där kontrollinsatsen komplement till do-är ett
kumentkontrollen för avskräcka från vidare överträdelser. fysis-Deatt
ka kontrollinsatsema bör planeras utifrån statistik avseende antalet
landningar i vissa hamnar och kuststräckor. Därefter bör plan fören
insatser läggas på så kontrollplatser väljs slumpmässigtsätt attupp

alla fartyg landar fångst kontrolleras vidsamt att detta tillfälle.som
Planeringen för kontrollinsatser bör således inte endast bygga på
brottsbenägenhet planlagd preventiv åtgärd. vik-även Detutan vara en
tigaste basmaterialet i rapporteringen till EU avseende kvotavräkningen

loggböcker och avräkningsnotor. därförär Det mycket bety-är storav
delse det administrativa fungerar väl. Därför bör åtgärderatt systemet
för informera och utbilda fiskarena ingå uppgift föratt kon-som en
trollpersonalen. Samtliga uppgifter i det administrativa ochsystemet
kontrollsystemen i land, till sjöss och i luften bildar Huvud-ett system.

bör därför för helheten ligga hos myndighet.ansvaret en
Kustbevakningen har personal kan uppgiften har inte densom men

ingående kunskapen det administrativa Kustbevakningenssystemet.om
arbetssätt innebär prioritera mellan olika uppgifter. innebärDetatt att

planerad kontrollinsats i hamn kan avbrytas högre prioriteraden av en
uppgift. KustbevakningensI uppgifter efter EU-inträdet har i högreän
grad tidigare den gränskontrollenän och fiskekontrollenyttre poängte-

Genom betoningen på gränskontrollen förväntasrats. Kustbevakningen
befinna sig till havs medanännu den fiskerikontrollmer som avser
landningskontroll förväntas ske i land. Kustbevakningen kan inte redo-
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fiskeri-utifrånbedrivshamnkontrollförsärkostnademaVisa somen
Kustbevakningen har svårt,bedömerUtredningenkontrollens krav. att

Omambitionsnivån 5%.uppnåorganisationtoppadmed attäven en
tillskulle 10%målsättningen inom EUambitionsnivån enligt sättas tor-

kustbevakningensutbildningtillföras.behöva Dende somresurser
hamnkontroll iavseendekompletterastorde behövafårtjänstemän om

Fiskeri-uppgiften.utförafortsättaframtiden skalliKustbevakningen
funktion.brottsbekämpandepolisiärenbartkontrolluppgiften inteär en

funk-byggaskullehur verketredogjort förharFiskeriverket upp en
landningskontrollmedintegrationlandningskontroll i hamn. Enförtion

administrativadetkvalitetskontrollindustrilandningar, samt sys-avav
viktigtmycketförslag. DetFiskeriverkets atti ärkan uppnåstemet

tidklart ikan blidokumenthanteringfördatasystemetäven somsamma
registreringenbörVidarekontroller i hamn.börjar utföraFiskeriverket
FiskeriverketFiskeriverket.tillfrån SCBförasavräkningsnotor överav

Utredning-behövs.utbildningsinsatsbeskrivit denöversiktligthar som
det behovetbeskrivaFiskeriverket bör närmare avattanseren

utbildningenstillställningochvidareutbildningochgrundutbildning ta
kostnader.och desslängd

Fiskeriverket. DärberäknatsharorganisationenförKostnaderna av
utrustningskostnadema.med 50%bidrakommissionenförutsätts av

ellerbilarytterligaretilllämna bidragberedvillighetKommissionens att
dockutredningenSverige bedömerikommunikationsutrustning som

förbeviljatsharkronormiljoner20redanbegränsad eftersom nästan
erfa-utredningensenligtkanKustbevakningen. Däremotiinvesteringar

be-Utredningenkommissionen.bekostasutbildningsinsatserrenhet av
admi-medan deför lågaavskrivningskostnadernadärför ärdömer att
ingå-bedömadock intekanVihöga.omkostnadema någotnistrativa är

underlag.ingåendeende utanposter mer
Fiskeriver-organisationen.för helasärkostnaderBeräkningen avser

årsarbetskrafter. Be-till 18beräknatsemellertidharresurstillskottkets
för denkostnadernameddärför reduceras cent-löner börräkningen av

inspektörer.avseendeårsarbetskrafteroch sjuledningsfunktionenrala
kronor.miljonerdå till drygt 11uppgårmerkostnademaFiskeriverkets

skulleloggboksbladallakontrollambitionsnivå på 5%Med aven
Kustbevakning-i hamn.genomförasloggboksbladkontroller8002 av

landningskontroller 1996431bygger påkostnadernaberäkning avens
far-landningskontrollenkapitalkostnadema ingår. I ettoch att avutan

varje kon-viloggboksblad förekomma attflera antarkantyg ommen
ambitionsnivåför 5%kostnadenskulleloggboksbladinnebärtroll ett

beräkningssätt. TrotsKustbevakningensmedkronormiljonerbli 22ca
antalpåbaserasskallberäkningarnahuruvidauppfattningarskilda
land-utredningenattfartyglandandeantaletloggboksblad eller anser
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ningskontroll utförd Kustbevakningen kostar betydligt land-änav mer
ningskontroll utförd Fiskeriverket.av

Utredningen det finns såväl ekonomiskaatt organisato-anser som
riska skäl talar för Fiskeriverket regeringenatt bör isom av ges upp-
drag för landningskontrollen.att Fiskeriverkets kostnader idagansvara
för landningskontroll uppgår till 2,5 miljoner kronor. Dessa uppgifter
kommer Fiskeriverket ha regeringen beslutaratt oavsett Fiskeri-attom
verket eller Kustbevakningen skall för landningskontrollen. Föransvara
tillkommande uppgifter beträffande landningskontroll beräknas för Fis-
keriverket miljoner11 kronor medan kostnaden för uppgiften utförd i
Kustbevakningens regi har beräknats till 22 miljoner kronor.ca

För finansiera landningskontrollenatt föreslår utredningen delatt en
ll miljoner kronor det extraanslag på miljoner20 kronorav som
Kustbevakningen beviljats för tillkommande EU-uppgifter överförs till
Fiskeriverket. Inom Kustbevakningen finns emellertid inte redovis-ett
ningssystem eller kontosystem där medel avsedda för landningskon-
trollen idag kan identifieras. En överföring medel från Kustbevak-av
ningen till Fiskeriverket kan därför medföra regeringen behöveratt gö-

vissa justering vad gäller kustbevakningens uppdrag. kanDet lämp-ra
ligen i relevant regleringsbrev.göras

Förslag: Fiskeriverket ansvarig myndighetär avseende den gemen-
fiskeripolitiken i Sverige således för kontrollförordningenävensamma

får uppgiften för landningskontrollen.att ansvara
En organisation för landningskontroll bör byggas inom Fiskeri-upp

verket enligt Fiskeriverkets förslag. De tillkommande kostnaderna upp-
går sammanlagt till 11 miljoner kronor och den totala kostnaden jäm-
fört med idag beräknas därmed bli 13,5 miljoner kronor. En organisa-
tion kan i drift första halvåret 1999. Intill dess bör Kustbevakning-vara

utföra landningskontroll i hamn enligt nuvarande rutiner.en
Eftersom Kustbevakningen samtidigt blir med uppgiften harav men

fått anslag för verksamheten bör medel motsvarande miljoner11 kro-
överföras från Kustbevakningens budget till Fiskeriverkets budgetnor

fr.o.m. år 1999. Kustbevakningen upprätthåller landningskontrollen i
hamn på nuvarande nivå till årsskiftet 1999.

Fiskeriverket bör i sin rekrytering kontrollanter så önskas,av om er-
bjuda anställning till från Kustbevakningen har erfarenhetpersoner som

fiskerikontroll.av
Arbetsuppgifterna vid försSCB till Fiskeriverket.över Detta innebär
inte någon kostnad Fiskeriverket använder de medelom som nu an-
vänds för upphandling tjänsten till verksamhet inom Fiskeriverket.av
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ochForskning12

framtidaundersökningsverksamhet,
inriktning

Inledning12.1

skall föreslå åt-utredningenframgårutredningentilldirektiven attAv
område. Upp-fisketsFoU-verksamhet påeffektiviseradförgärder en

ochSverigeverksamheten ikartläggningomfattardraget göraatt aven
FoU-verksamhetochundersöknings- samtFiskeriverketsgranska ver-

principför-skall lämnaUtredarenutförd FoU. etttillstödkets externt
myndighetsfunk-Fiskeriverketsförmellan dengränsdragningslag om

ochområdetpåövrigoch FoU motFoU-verksamhetenerforderligation
handhasbörvilken FoUbedömningbakgrunddenna göra avsomaven

utförare.andrahandhasrespektiveFiskeriverket av
sådan FoU-endastskallbedömningenför attUtgångspunkten vara

myndighetsutöv-verketsförbetydelseomedelbarharverksamhet som
utredningenskallVidare prövaFiskeriverket.skall handhasning av

Fiske-bästarbetsformervilka motochorganisationvilken svararsom
myndighetsutövning.verketskunskapsunderlag förbehovriverkets av

effektiviserad FoU-bakgrundingåruppdragetI även att mot enav
med-Fiskeriverketsroll,beakta SJFR:sområde,fisketspåverksamhet

område,forskningenspåorganisationerinternationellaolikaverkan i
EG:sFoU-insatserökadetillmöjligheternabelysa rampro-genomsamt

gram.
d.v.s. kanhandha,kanFiskeriverketsåtolkar dettaUtredningen att

dennaFoU-verksamhet,ochundersöknings- attutförare menavvara
betydelse föromedelbarharverksamhetsådanskall omfattaendast som
Fiskeriverketfördeninnebärvilketmyndighetsutövning, attverkets

ha andrakanFoU-verksamhetenoch ävenundersöknings-erforderliga
uti-myndighetsuppgifierverketsdefinieratharUtredningenutförare.
fis-denåtaganden inomfiskeripolitik ochnationellfrån gemensamma
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keripolitiken. Vidare har bedömning gjorts vilken undersök-en av
ningsverksamhet och FoU omedelbar betydelseär för verketssom av
myndighetsutövning och övrig FoU på området. Med ledning dettaav
har förslag utarbetats vilkaett nuvarande verksamheter vid Fis-om av
keriverket bör avvecklas eller flyttas till utförare. Ytterligaresom annan

utgångspunkt för granskningen har varit renodla verkets myndig-en att
hetsfunktion med avseende på CFP respektive nationell fiskeripolitik.

l 2.2 Problembild

I det analys- och kartläggningsarbete utredningen genomfört vadsom
svensk fiskeriforskning har följande problembild erhållits:avser

Fiskeriverkets bl.a. anslagen Cl och förC2 fiskeriforsk-0 resurser
ning har under år minskat.senare
Hög andel extemfinansiering och flertal finansiärer försvårar0 ett
prioriteringen inom Fiskeriverkets undersöknings- och FoU-
verksamhet.
Fiskeriverkets splittrade undersöknings- och FoU-organisation för-0
svårar samordning och prioritering uppgifter.av
Sveriges insatser inom ICES för liten omfattning.är av
Vid SJFR:s stöd till fiskeriforskningen har för låg andel gått tillen
för sektorn relevant forskning.
Brist kompetenta utförare utredningsarbete och undersök-0 av
ningsverksamhet vid sidan Fiskeriverket har medfört små val-av
möjligheter för uppdragsgivare.
Kvaliteten har inte kunnat verifieras kvalitetssäkring sak-0 attp.g.a.
nas.

12.3 Principiella utgångspunkter svensk-
forskningspolitik

Ett karaktäristiskt drag i det svenska forskningssystemet, vilket är en
utgångspunkt för utredningens överväganden, huvuddelenär att av
statligt finansierad forskning utförs vid universitet och högskolor. Des-

utför därmed både den inomvetenskapligt motiverade forskningensa
och del den sektorsforskningstor motiveras utifrån kun-en av som
skapsbehovet inom olika samhällssektorer.

Fakultetsanslag till universitet och högskolor för infrastruktursvarar
medan själva forskningen i utsträckning finansieras forsknings-stor av
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råd. detNär gäller den tillämpade forskningen finansieras den oftamer
olika myndigheter köper undersökningar eller forskningav som av

universitet och högskolor. normala i detDet svenska såle-ärsystemet
des myndighetsutövningen frånskild forskningen, d.v.s. detatt är att
för myndigheten erforderliga kunskapsunderlaget beställs hos externen
utförare. exempelvis falletDetta inom jord- och skogsbrukssektomär
där myndigheternas behov kunskapsunderlag tillgodoses blandav av

Sveriges lantbruksuniversitet, finnsSLU. exempelDet påannat även
d.v.s. myndigheter i regi bedriver undersöknings-motsatsen, att egen

verksamhet eller forskning. motiveras i sådana fall effektivi-Det av
tetsskäl, behov närhet mellan myndighetsuppgiften och kun-stortav av
skapsproduktionen, brist på samlat inom universitetsvärlden föransvar

speciellt forskningsområde, svårigheter forskningen tillett att styraav
för myndigheten relevanta områden eller sekretesskäl.av

Med forskning anknuten till myndigheten åstadkommer lättareman
styrning relevanta områden. problem med forskningEttmoten som

finansieras inom för myndighet kan emellertid kvali-attramen en vara
tén med tiden kan bli lidande. det gäller den forskning finansi-När som

forskningsråd gäller det omvända. goda förut-Systemeteras genom ger
sättningar för hög kvalitet tack beslut i utsträckningatt stor grun-vare
das på inomvetenskapliga kriterier. gäller den forsk-Det oavsett om av
ningsråden finansierade forskningen bedrivs vid universitet, institut
eller myndigheter. finns risk universitetsforskningdetDäremot atten
blir mindre relevant så den inte behoven i samhället.att motsvarar

Svårigheten inom forskningspolitiken långsiktigt kunna förenaär att
underkvalitet och relevans. Uppbyggnaden särskilda institut 60- ochav

70-talen uttryck statsmakterna i ökad utsträckning villeförett attvar
öka relevansen i forskningen. Under 1980-talet har pendeln åtsvängt
andra hållet och inomvetenskapliga kriterier har fått ökad betydelse.

forskarsamhällethar skett dels representationen från in-Det attgenom
forskningsråd sektorsmyndigheter i hög-olika ökats, dels attom genom

utsträckning liknar inom forsk-tidigare arbetat på detän sättettre som
ningsråden. Under de har samhällsnyttanåren ånyo FoU-senaste av

framhållsverksamheten betonats. forskningspropositionen 1996/97:5I
följande:

Forskningens samhällsrelevans bör tillmätas betydelsestörre
inom all forskning. Därför måste alla forskningsfmasiärer och
forskare i ökad denutsträckning uppmärksamma relevansen i
forskning bedrivs. detta syfte regeringen ändra iI attsom avser
instruktioner och föreskrifter.

utveckling återspeglas den regeringen nyligen till-Denna iäven av
utredningen med uppgift den svenska forskningspoliti-översatta att se
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utredningsDir. 1997:67.Utbildningsdepartementet Dennaken upp-
inriktningorganisation ochforskningens styrning,gift analyseraär att

oberoendesamtidigt forskningensstärka dess relevansför vär-att som
metoder.och valgäller kvalitetsbedömningarvad avnas

resursanvändning medförteffektivkrav påParallellt med detta har
forsknings-utvärdering och uppföljningvikt läggsytterligareatt av

resultat.

utgångspunkterPrincipiella EU:s12.4 -

forskningspolitik

forskningspolitikEnhetsakten 1986 stort steg mottog ett gemensamen
vetenskapli-denstärkaforskningspolitikenSyftet medinom EG. är att

principeröverordnandeTvåinomoch teknologiska grunden Europa.ga
målen inte kan uppnåsför vilkatill verksamheterskall utgågäller. Stöd

före-gemenskapsintressetydligtsjälva och därmedlemsstaterna ettav
komplettera inteadditativt, d.v.s. ersättaStödet skall vidareligger. vara

området.påenskilda ländernas FoUde
utveck-ochundersökningsverksamhetstöd till bl.a.CFPInom ges

modelleroch utveckladatainsamlingförbättralingsarbete i syfte att nya
grundläg-stöd tillVidare utgårbeståndsuppskattningar.vad gäller mer

biologiskagäller debas vadvetenskapligför erhållagande FoU att en
Stödutnyttjandet fiskeresursema.försammanhangenekologiskaoch av

direktutvecklingsarbeteundersökningsverksamhet ochtill ges genom
forskningengrundläggandestöd till denmedanfrånstöd DG XIV mer

forskningsprogram.förinom EGzsramenges
undersökningar.projektmedel tillStöd i formutgår gemensammaav

nationellfinnsförutsätts detinsatsergenomföra dessaFör attatt en
medlemslän-ochområdenaprioriteradedeforskning inom EU attav

finansiellaochkompetensform bådeibidrar medderna avresurser
projekt. Till-finansierardelvisvanligen endasteftersom EUresurser

kommissionensenligtkriterierochförlitlighet, relevans ärnytta som
projektforskningsbidrag. Omtill bäst utbyte ärbedömning leder ettav

bedömningenligtmyndighet ökar,statligi eller stödsförankrat avav
tillförlitlighet.dessDG XIV,

forskningförSektorsansvaret12.5

sektorvarjeforskningspolitiksvenskutgångspunkt för är attEn annan
den föroch finansierainitierabedöma behovetförhar attett av,ansvar
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sektorn nödvändiga undersöknings- och FoU-verksamheten. För områ-
det fiskforskning Jordbruksdepartementet ansvarigt. departe-är Inom

ansvarsområde fördelas medel till ochSJFR, SLU Fiskeriver-mentets
ket. Därutöver bedrivs forskning till for svenskt fiske ochärsom gagn
svensk ñskeripolitik vid övriga universitet. Universitetsforskningen
finansieras Utbildningsdepartementet fakultetsanslag ochav genom
med anslag från olika forskningsråd SJFR, NFR, MISTRA m.fl.,som
vilka beviljar medel till projekt och forskartjänster.

dennaInom SJFR, SLU, Fiskeriverket, ochutgörs LFIram, som av
universiteten bedrivs undersökningsverksamhet och utvecklingsarbete

tillämpad och grundläggande forskning inom områdena fisk ochsamt
fiske.

Undersökningsverksamhet bedrivs främst i syfte övervaka fisk-att
bestånden, d.v.s. storleken på fiskeresursema, utnyttjas också förmen

övervaka tillståndet i miljön. omfattarDen två dels insam-att moment,
ling data i form provflsken och fiskestatistik, dels bearbet-t.ex.av av
ning och analys dessa data med hjälp olika modeller.av av

Utvecklingsarbete omfattar förbättra befintlig metodik ocht.ex. att
analysförfarande, vidareutveckla modeller m.m.

Tillämpad forskning omfattar studier inom områdena fiskevård,t.ex.
fiskeriteknik, fiskeriekonomi och vattenbruk.

Grundläggande forskning omfattar ämnesområden ekologi, fy-som
siologi, genetik, sjukdomar, molekylärbiologi och toxikologi.

Sektorsforskningens syfte lösa problem eller finna möjlig-är att nya
heter det gäller samhällets eller visst områdes utveckling. Rele-när ett

d.v.s. samhällsnyttan uppenbar i och med forskningenär ärattvansen,
riktad resultat kan tillämpas. samhällsnyttan grundläg-mot som av mer

forskninggande med inomvetenskapliga frågeställningar däremotär
Äveninte på uppenbar. grundläggande teoretisk kun-sättsamma mer

skapsinhämtning bidrar dock till resultat sikt kan ipå till-omsättassom
lämpningar. Sådan grundläggande forskning förutsättning för denär en
tillämpade FoU-verksamheten.

12.6 Behov undersöknings- och F oU-av

verksamhet inom den ochgemensamma
den nationella ñskeripolitiken

centralEn uppgift för utredningen lämna förslag för vilken under-är att
söknings- och FoU-verksamhet omedelbar betydelse för Fis-ärsom av
keriverkets myndighetsutövning.
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i denna analys beskriva sådana myndighetsuppgifterSteg ärett att
beroende det bedrivs undersökningsverksamhet ochär attsom av

forskning.
i analysen bedöma mellan den undersök-Steg två är gränsenatt

ningsverksamhet och den forskning omedelbar bety-ärtyp av som av
för verkets myndighetsutövning och den verksamhet intedelse ärsom

således kan överföras till huvudmanomedelbar betydelse och annanav
eller avvecklas.

Behov utifrån CFP12.6.1

fis-fiskeripolitiken regleras det yrkesmässigadenInom gemensamma
gemenskapssystem för fisketket i haven. Enligt EG:s förordning ettom
biologiska, socioekonomiskaskall denna reglering fisket bygga påav

enskilda medlemsländer-och tekniska analyser. förutsätter deDetta att
samordnarbidrar med datainsamling, analys och rådgivning. ICESna

i biologiskt grundade rådutvecklar detta arbete. Arbetetoch utmynnar
lig-Kommissionens förslagkommissionen lämpligt fiskeuttag.till om

beslut kvotemas storlek ochtill grund för ministerrådetssedan omger
medlemsländerna.fördelning på

för undersökningsverk-samlas in inom denErforderliga data ramen
fiskarena inrapporteradeomfattar densamhet bedrivs. Denna avsom

landadbiologisk provtagning påf°angststatistiken kompletterad med
hydroakustiskaundersökningar i formfisk fiskeoberoendesamt un-av

biologiskprovfisken inklusivedersökningar och/eller standardiserade
vad storlek,uppgifter fiskeflottanprovtagning. Vidare krävs avserom

aktivi-använda redskap ochbl.a. i form egenskaper hoseffektivitet av
socioekono-dessutom kunskaptetsgrad. förvaltningen behövsFör om

fisken.kostnader i olikalönsamhet ochmiska aspekter typer avsom
kämverksamheten inom CFP.Ovanstående kan sägas utgöra

genomföra dentill innebär åtagandeSveriges anslutning EU attett
Sverigeinnebär exempelvisñskeripolitiken. Det attgemensamma

beslutadefredade ochfölja beslut fångstmängder,måste attarterom
lagblir svensk lag. Tillämpningförordningar detta område direktpå av

ministerrådet blir därigenommyndighetsuppgift. Beslutär enen av
myndighetsuppgift.svensk

öka utbudeti syfte öka sysselsättningen ochingår,Inom CFP att av
vattenbruket varförde naturliga bestånden, ocksåfisk attutan utarma

vattenbruket. kunnafrån gemenskapen utgår till kring Förstöd FoU att
vattenbruk behövs kunskapbeslut stöd till och regler författa omom

vattenbruketfiskartemas biologi och dessas potential inomde olika
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utveckling metoder och teknik för ökadsamt effektivitet inomom av
produktionen och för minska vattenbrukets miljöproblem.att

Behov12.6.2 utifrån nationell fiskeripolitik

undersöknings-Den och FoU-verksamhet bakgrundmotsom genereras
nationell fiskeripolitik omfattar alla fisken och d.v.s.typer vatten,av av

fisket i havenäven bestånd. Genom Sverigeatt ärgemensamma an-
slutet till konventionen ICES, uppförandekodFAO:s och FN:som
havsrättkonvention, har Sverige förbundit sig med utgångspunktatt
från vetenskapligt underlag vidta förvaltningsåtgärder leder till ettsom
ansvarsfullt fiske. Den fiskeripolitiken omfattar i principgemensamma
allt fiske, den del omfattar resurspolitiken tillämpas endastmen som
fisket i haven. medlemsstaternaFör finns det därför förett utrymme
nationell reglering fisket i kustzonen och i inlandet. Sverige följerIav
regleringen de områden omfattar nämligen förutomstatenssom ansvar,
kustzonen allmänt i inlandet, d.v.s. i de sjöarna och ivatten stora vat-
tendrag till första definitiva vandringshindret.upp

uppfyllaFör målet ansvarsfullt utnyttjande fiskresur-att ettom av
i dessa krävs undersökningsverksamhet motsvarande den ivattensema

havet, d.v.s. uppgifter beståndsutveckling och fisketryck. Genom attom
både exploateringsgraden och exploaterings-mönstret annorlunda förär
de flesta bestånd inom kust- och insjöfisket kan fångststatistik och fis-
keaktivitet inte utnyttjas på inom havsfisket. Dettasättsamma som
medför det i hög utsträckning krävs provfiskeinsatser, där relativaatt
mått används för registrera trender i beståndsutvecklingen.att

Fiskeriverkets sektorsansvar för miljön innebär verketatt ansvarar
för inom fisket beakta målet bevara den biologiska mångfaldenatt att
och därmed verka för rikt och varierat fiskbestånd bibehålls. An-att ett

för den biologiska mångfalden delas med Naturvårdsverket. Fis-svaret
keriverkets har definierats så det omfattar de kommersiellaattansvar

också inte övriga fiskarter påverkas negativt. iDetarterna att ärmen
sammanhanget väsentligt beakta genetisk variation inomävenatt arter
då många förekommer i med olika livsstrategier ocharter stammar
egenskaper. För uppfylla detta krävs undersökningar för kartläg-att att

och och utbredning.arters stammars statusga
Fisket ofta den enskilt faktorn påverkarär kommersielltstörsta som

viktiga Det fiskeuttaget påverkar inte bara beståndet i sigarter. stora
bortfallet mängder fisk, övriga delar eko-utan, stora ävengenom av av

Vidare påverkas bifångster andrasystemet. må-även änartergenom
larten, inklusive andra djurarter sjöfågel och säl.som
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bevarahushålla med fiskeresursema och förvaraktigtFör attatt
fiskevårdsåtgärderkunskap olika såoch krävshotade arter stammar om

Fiskeriverketnyttjande och bevarande.kan ske mellanavvägningatt
fiske-fiskevårdsåtgärder, bildandestöd tillhandhar frågor t.ex. avom

biotopvård meddelar i dettafisketillsyn ochvårdsområden, samt sam-
och flytt-villkor för utsättningföreskrifter tillstånd ochmanhang om
kunskapolika åtgärdsförslag krävskunna utarbetaning fisk. För attav

fiskevårdsåtgärder,effekter olikamiljökrav och t.ex.arters avomom
fiskets miljöef-biotopvård. Kunskapengäller bestånds- ochvad om

omfattande forskningsbe-begränsade ochför närvarandefekter är ett
föreligger.hov

för bevaraomgivning behövs,fisken påverkas sinGenom attatt av
olika miljöstör-mångfald, kunskapbiologisksåväl omresursen som

medstörningar förekommerfiskbestånd. Sådanaeffekter påningars
påverkan.lokalbåde storskaligt ocholika omfattning som mer

och jordbruk,Hållbart fiskeproposition 1997/98:2,regeringensI
och bärkraftigtekologiskt hållbartutvecklaSverige för att ettattanges

ekologiskabeaktamiljöaspekter ochför integrerafiske skall verka att
försiktighetsprinci-tillämpningskallfisket. Vägledandekrav i avvara

förebyggaminska ochförekosystemansatsinom fisket attsamt enpen
inne-levandeoch dess Dettaeffekter på ekosystemetnegativa resurser.

vid sidanprioriterasdär miljömålendelvisbär synsättnyttett re-av
där mil-för skogspolitikengäller redansursutnyttjandet. Motsvarande

ochställakommerjämställda.produktionsmål Dettajö- och är att nya
minst vadmiljöpåverkan, intefisketsdet gällerökade krav på FoU när

i ekosystemet. Om-övriga organismerfiskeuttag pågäller effekter av
överblickaFoU-behoven i dag svårade ökadefattningen är att menav
roll i ekosyste-fiskarsgrundläggande kunskaperbehovinnebär omav

met.
behovFiskeriverket harskäl framgårhär redovisadeAv att av en

skallverketFoU-verksamhet förundersöknings- ochomfattande att
funnithar vidaremyndighetsuppgifter. Utredningenutföra sinakunna

antal itillkontinuerligt behöver tillgångverket experterett stortatt ar-
eller fiske-regleringarunderlag inför beslutmed frambetet att ta om

vattenmål.vårdsåtgärder, remissvar och
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12.7 Gränsdragning mellan för Fiskeriverket
erforderlig och icke erforderlig
undersöknings- och FoU-verksamhet

myndighetsuppgiftenNär klargjord två i analysen bedömaär är steg att
mellan den undersökningsverksamhet ochgränsen den forskningtyp av

omedelbar betydelse för verkets myndighetsutövningär ochsom av
den verksamhet inte omedelbar betydelse och således kanärsom av
överföras till huvudman eller avvecklas.annan

sådanEn gränsdragning kan inte entydig. Så all fisk-göras gott som
forskning, inom och Fiskeriverket, har åtminstone indirekt bety-utom
delse för myndigheten Fiskeriverket. Utredningen har gjort gräns-en
dragning den undersöknings- och forskningsverk-att sorteragenom
samhet finns f.n. på två dels utifrån graden relevans försättsom av
myndigheten avseende ämnesval, dels utifrån graden forskningsin-av
nehåll:

Sektormyndigheten Fiskeriverkets primära uppgifter inom forskningen
bedriva fiskeriforskning fiskar och skaldjurär att är ut-som avser som
för exploatering. forskningsfältDetta inkluderar redskapsteknik,satta

produktionsteknik och ekonomi. forskningsfältDet därefter harsom
betydelse för fisket och myndighetsuppgiften övriga fiskarter ochavser
ekologiska samband. Utanför myndighetsuppgiften ligger forskning
och undersökningar miljön recipientundersökningar.t.ex.som avser

för myndighetsuppgiftenDe angelägna uppgifterna bedrivaärmest att
resursövervakning exploaterade fiskbestånds utveckling, undersök-av
ningsverksamhet. Därefter kommer sådant utvecklingsarbete di-som
rekt stödjer undersökningsverksamheten. Efter denna uppgift följer den
tillämpade forskning bedrivs för få bättre kunskap hurattsom om
fiskresursema kan utnyttjas forskning kring olika fiskevårdsåtgär-t.ex.
der. Utanför myndighetens direkta behov forskning befinner sigav
grundläggande forskning.

Som framgår det hittills anförda behöver verket för sin myndig-av
hetsutövning kontinuerligt data från undersökningsverksamhet. Det
innebär material måste insamlas, bearbetas och analyseras föratt att
kunna genomföra beståndsuppskattningar, vilka ligger till grund för
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rådgivning och beslut lämpliga Enligt utredningens uppfatt-uttag.om
ning kan detta tillsammans med utveckla lämpliga beskattningsstra-att
tegier och verkets sektorsansvar för miljön beskrivas Fiskeriver-som
kets kämverksamhet.

Fiskeriverket bedrivsInom undersökningsverksamhet ochäven
forskning inte omedelbar betydelse för verkets myndighets-ärsom av
utövning och således bör överföras till utförare ellernågon annan av-
vecklas.

det gäller ñskbiologiska explo-undersökningar ickeNär som avser
aterade hotade ligger första inomdetta i hand Natur-t.ex. artermen
vårdsverkets ansvarsområde. således inte FiskeriverketsDet är ansvar

bedriva sådana undersökningar. verksamhet vidpågår Söt-Denatt som
vattenslaboratoriet vad gäller hotade mal, groplöja ocharter som asp,
vårlekande siklöja bör handhas utförare.av annan

det gäller miljöövervakning, inom miljöövervakningen,När t.ex.
undersökningar kalkningseffekter där fisk ingår indika-somav m.m.
tororganism, följs bl.a. och utvecklingen fiskbestânden förstorleken av

utförserhålla mått på miljöns tillstånd. Sådan verksamhet påatt ett
Kustlaboratori-uppdrag Naturvårdsverket vid både Sötvattens- ochav

faller utanför Fiskeriverkets primäraverksamhetDennaema. ansvar
därför överföras till utförare. gäller det slagoch bör Detta ävenannan

d.v.s. övervak-verksamhet omfattar recipientundersökningar,av som
ning effekter utsläpp från olika industrianläggningar. Förtyperav av av

utanförnärvarande vid Kustlaboratoriet löpande undersökningarpågår
kärnkraftverken bl.a. skogsindustrier.och vissa andra industrier, Denna

betydelse för verketsverksamhet inte oundgängligärtyp av myn-av
avvecklas.dighetsfunktion, d.v.s. de pågående uppdragen börnu

miljöövervakningen och reci-det skälet verksamheten inomAv att
fiskbestån-pientundersökningar till del omfattar övervakningstor av

utveckling tiden, d.v.s. långa tidsserier, kan dessadens över upp-ger
Fiskeriverkets käm-gifter utnyttjas i resursövervakningen inomäven

Sötvattenslaboratoriemasverksamhet. gäller för både ochDetta Kust-
börverksamhet. överföring verksamhet till utförareEn orga-av annan

för Fiskeriverket.niseras på sådant data tillgängligasätt görsett att

för mellan för myndighetsupp-Förslag: Principema gränsdragningen
relevant och verksamhet och sådan verk-giften undersöknings- FoU-

vid be-samhet inte bör utföras inom myndigheten skall tillämpassom
forskningsinriktningslut i Fiskeriverket.om
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erhållaMöjligheter för Fiskeriverket12.8 att

erforderligt kunskapsunderlag

tillgodose Fiskeriverkets behov undersökningardet gällerNär att av
kunskapsunderlag krävs för verkets myndig-och d.v.s. detFoU, som

verket medhetsutövning, kan modeller tänkbara.två Ett sätt är attvara
erforderliga undersökningar ochanslagsmedel beställer FoU. Ett annat

FoU-verksamhet.verket bedriver undersöknings- och Ettär att egen
myndighe-kombination båda, d.v.s.tredje alternativ kan attvara en av

också beställer modellerbedriver viss FoU. DessaFoUten egen men
samtliga forskningskategorier, frånkan tillämpliga det gällernärvara

undersöknings-verksamheten till grundläggandedatainsamling inom
forskning.

högbeställare kan styrningdet fall Fiskeriverket stårI motsom
bevilja medel till denbland olika utförarekvalitet erhållas attgenom

med denna modellbäst kvalitet. Nackdelarnaenligt bedömning harsom
utföran-långsiktighet vadupprätthålladet kan svårtär attatt avservara

fall myndighetendet önskade området. detde och kompetens inom I
möjligheterFoU-verksamhet finnsundersöknings- ochbedriver egen

de för myndig-och verksamhetenuppnå långsiktighet motatt styraatt
bedrivs in-frågeställningarna. FoUhetsfunktionen relevanta Den som

kompetensuppbyggnad ochleder till varaktigmyndighet merenom en
användas direkt.kompetensen Entillgänglighet. Därmed kangod

konkurrens och kva-verksamheten utförsnackdel kan attutanattvara
sikt kan försämras.härigenom längreverksamhetenliteten på

kunskapsunderlagerforderligtFiskeriverket skall erhållade fallI
och FoU-verksamhetundersöknings-beställa externa ut-att avgenom

verket måste förfogainnebärbeställarkompetens.förare fordras Det att
kan be-personalmedel för detta också kompetentdelsöver sommen

också kunna fungeraundersökningar. Verket måsteställa relevanta som
analysera resultaten.och ha kompetens för attmottagare

verk-underlagskall erhålla erforderligtdet fall verketI egengenom
laboratorie-för drivaverket förfogarsamhet krävs över attatt resurser

verksamheten säkras.verksamheten kvaliteten påsamt att

13 17-1452
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Utförare finansiering12.9 och förav

Fiskeriverket erforderlig undersöknings-
och FoU-verksamhet

Vid sidan Fiskeriverket beroendekan, på slag verksamhet, ävenav av
universitet och högskolor, forskningsinstitut, och konsult-länsstyrelser

övervägandenföretag tänkbara utförare. tänkbara utförareutgöra om
undersöknings- och FoU-verksamhet bör utgå ifrån de delvis olikaav

krav ställs på undersökningsverksamhet och forskning.som

Undersökningsverksamhetl2.9.1

i syftedet gäller insamling data för resursuppskattningar krävsNär av
beståndsutvecklingen viss omfattning vadkunna följa trender iatt en

framförallt långsiktighet. Datainsamlingengäller mängden data men
kvalitet avseende metodiken. måste skemåste hålla hög Denäven stan-

dardiserat så resultaten kan jämföras år från år. det krävsAtt stan-att
oftast inomve-dardiserad datainsamling långa tidsspannöver samt att

universitet och högsko-tenskapliga frågeställningar saknas innebär att
undersökningsverksam-lor mindre lämpliga utförare sådanär som av

het.
vid vissVid undersökningar till havs på marina liksom över-arter

till undersökningsfartyg ochvakning i de sjöarna krävs tillgångstora
form trålar och ekolod för hydroakustiskaspeciell utrustning i un-av

kräver ofta specialkompetensdersökningar. provtagningDenna typ av
undersökning med s.k. ekointegre-mycket begränsad. Förär t.ex.som

kompetens.ringar finns i Sverige endast med sådan Av3-4 personer
länsstyrelser eller konsultföretag fördenna anledning varken närva-är

erforderliga kompeten-rande tänkbara utförare. och denDessa resurser
finnas kvar inom Fiskeriverket.börsen

utförare isjöar, i rinnande och i kustzonen kan flera kommaI vatten
fråga i fall beståndsövervakning utförs med ryssjor ellerde nät, genom

konsultföretagelfiske. Fiskeriverket, kan länsstyrelser,Förutom även
lämpliga utfö-eller andra kan medverka i långsiktiga kontrakt varasom

utför sådana uppdrag Fiskeriverket haOavsett måste enrare. vem som
övervakande för kvaliteten i datainsamlingenroll och upprätt-attsvara
hålls.
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Bearbetning och analys insamlat material omfattar dels upparbet-av
ning biologiskt material, dels resultaten samlas i databaser,att t.ex.av

och inom verksamhet. InsamladeRASKA ICES data analyseras med
hjälp populationsdynamiska modeller och/eller trendanalyser. Re-av
sultaten uppgifter beståndsstorlek och rekrytering och ligger tillger om
grund för bedömning olika nivåer för fiske och därmeduttagav genom
för reglering fiskets omfattning. datainsamlingen skerAtt underav
längre tidsperioder betydelse. avläsa trender och finnaFörär stor attav
orsakssamband krävs ofta tidsserier flera utföradecennier. dettaAtt
arbete hör till Fiskeriverkets kämverksamhet.

det gäller lax, där bedriver undersökningsverk-Förutom LFInär
samhet, finns kompetens detta slag inte tillgå håll vidänatt annatav

fram resursöversikterFiskeriverket. Fiskeriverket skall kunnaFör taatt
underlag för verkets myndighetsutövning, bör bearbetning ochsom

analys insamlat material långt det möjligt utföras inom verket.så ärav
säkerställer kvaliteten, vad gäller ålders-läsning, och medförDetta t.ex.

kompetens finns tillgänglig resultaten skall tolkas.näratt
metodutveckling vadrimligt utvecklingsarbete ochDet är även att

gäller datainsamling, bearbetning och analys inom resurs-
övervakningen, utförs inom Fiskeriverket. bör sådanKompetensen vara

inom den grundläggande forskningenresultatatt genererasnya som
tillgängliga förkan tillvara. data och databaser skallDessa görastas

såvälforskare från andra institutioner, universitet och högskolor som
för andra myndigheter.

utveckla databaserna de kanFiskeriverket bör dessutom så att ut-
flera kommuner, privata användare hus-nyttjas användare t.ex. somav

dessa fall bör Fiskeri-hållningssällskap och fiskevårdsorganisationer. I
verket betalt för data och rapporter.ta

för undersökningsverksamheten inomFörslag: Ansvaret resurs-
övervakningen skall ligga Fiskeriverket.

Fiskeriverket skall handha datainsamlingen det gäller fiskresur-när
Ävenhavet. gäller insamlingen data vad fiskre-i detnärserna av avser

i sjöar, i kustzonen och i rinnande ligger påvatten ansvaretsurserna
undersökningarFiskeriverket. Fiskeriverket kan dock upphandla av

fl. Bearbetning och analyslänsstyrelser, organisationer.SLUt.ex. m.
insamlade materialet skall utföras Fiskeriverket. Databaserdetav av

skall tillgängliga för forskare utanför Fiskeriverket.göras även
metodikSådant utvecklingsarbete utförs i syfte förbättra ochattsom

analys inom resursövervakningen skall utföras inom Fiskeriverket.
Finansiering bör ske med anslagsmedel och det direkta stödgenom

kan frånutgå DG XIV.som
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Tillämpad forskning12.9.2

det gäller forskning,När tillämpad eller grundläggande, begränsas de
tänkbara utförarna till universitet och högskolor, forskningsinstitut som

Fiskeriverket.LF I tillämpade forskningenDen och utvecklingsar-samt
betet skall användarnas behov. Syftet i detta fall frammot är att tasvara
resultat kan tillämpas direkt vad gäller fiskevårdsåtgärder,t.ex.som
vattenbruk eller ñskeriteknik t.ex. selektion hos redskap. För att vara
användbara krävs resultaten tillförlitliga, d.v.s. de håller till-äratt att
räcklig vetenskaplig kvalitet. forskning,Denna där inomveten-typ av
skapliga frågeställningar inte står i tillhör inte universitet ochcentrum,
högskolors primära uppgifter.

finnsSverige vid sidan Fiskeriverket fåI institutioner med verk-av
samhet riktad olika fiskforskning. Eftersom forskningensmot typer av
samhällsrelevans i enlighet med regeringens forskningsproposition
tillmäts allt betydelse förväntas tillämpad forskning fåstörre störreett

vid universitet och högskolor. Uppgiften fram det förutrymme att ta
Fiskeriverket erforderliga kunskapsunderlaget fiske-inom områdena

ñskeriteknik, flskeriekonomivård, och vattenbruk kan antingen ligga
inom Fiskeriverket eller, beroende frågeställning,på utföras någonav

eller eventuellt universitet gällerLFI SLU. detNärett t.ex. vat-annan,
tenbruket förhar utföra redan lagts institutionenF oU påattansvaret ut
för vattenbruk i Umeå del SLU.ärsom en av

Förslag: Tillämpad forskning direkt myndighets-användbar förärsom
utövningen bör bedrivas såväl inom Fiskeriverket universiteten.som av

Finansiering denna verksamhet bör ske med dels anslagsmedel,av
dels medel söks hos SJFR, MISTRA, DG XIV,att externt, t.ex.genom

för 10:6-medel.samt

Grundläggande12.9.3 forskning

Grundläggande forskning kännedom miljökravfiskars biologi,ger om
och ekologiska sammanhang. därför vetenskaplig basDen utgörom en
för hur fisk bör utnyttjas.resursen

krav på kvalitet i metodik och analys föreligger. det svenskaHöga I
forskningssystemet bedrivs grundläggande forskning framförallt inom
universitet och högskolor. det gäller den del den grundläggandeNär av
forskningen där avsikten lägga grund kan kommaär att atten gesom
tillämpning, så kallad riktad grundforskning, identifieras fråge-sådana
ställningar ofta inom sektorsforskningen. detta sammanhang kan Fis-I
keriverket, vid sidan universiteten lämplig utförare.utgöraav en
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Enligt utredningens uppfattning bör därför, del i kompe-som en
tensutvecklingen, viss forskning riktad grundforskning utförastypenav
inom Fiskeriverket. Eftersom denna forskning medför höga vetenskap-
liga krav det särskilt viktigt den för konkurrens.är äratt utsatt

respektive ämnesområde,Förslag: Behovet fackkunskap inom t.ex.av
medför grundläggande forskning bästfysiologi, genetik, ekologi etc. att

utförs vid universitet och högskolor.
bedrivs för be-del den grundläggande forskningenDen attsomav

inomvetenskapliga frågeställningar, d.v.s. där målet sökaär attsvara
efter kunskap speciell tillämpning finns i sikte, skallnågonutan attny
inte utföras vid sektorsmyndighet.en

dock ingå i Fis-Viss forskning riktad grundforskning börtypenav
keriverkets verksamhet

d.v.s.konkurrens med andra utförare,Finansieringen skall erhållas i
medel från forskningsråd SJFR, MISTRAhelt utgöras externa somav

och inom för forskningsprogramEU:sramen

upprätthålla kvalitetO12. l Att

utförda undersök-avgörande betydelse för den FiskeriverketAv av
nyttigheter. vik-och FoU-verksamheten den i Dennings- är omsättsatt

vilketFiskeriverkets kämverksamhettigaste kunna stödjaärnyttan att
till grund försådan kunskap kan liggabetyder kunnaatt generera som

mångfal-biologiskavaraktigt nyttja fiskeresursema och bevara denatt
håller hög kvalitetdärför vikt resultatenden. Det är största att avse-av

undersök-tillförlitligheten. Såvälmetodik och analys för säkraende att
ord kvalitetssäkras.FoU-verksamheten bör med andranings- som

det, förundersökningar inom resursövervakningendet gällerNär är
kvali-särskilt viktigt denerhålla långsiktigt tillförlitliga resultat, attatt

för såväl da-metodiken standardiseras. gällertetssäkras och Dettaatt
insamling fiskestatistiktainsamling i samband med provfisken och av

fisk.biologiska vid åldersanalysför bearbetning t.ex. avsom av prover
grundläggande FoU-verksamhet kanGranskning och utvärdering av

fortlöpandeinternationella jämförelser.oftast bara Ett sättgöras attsom
erkändaundersökningsresultaten igranska kvaliteten publiceraär att

granskas och dis-internationella vetenskapliga tidskrifter. Resultaten
forskarsamhället.då det internationellakuteras Ett sättannat somav

forskarsamhället låtagranskningockså innebär fortlöpande är attav
med tilldelningverksamheten konkurrensutsatt i samband avvara

FoU-projekt får sökasforskningsmedel. innebär medel förDetta att
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i konkurrens med andra utförare, inom för EU:sexternt, t.ex. ramen
forskningsprogram och och varvid kvalitetsas-SJFR MISTRAt.ex.
pekten bedöms då godkänns.programmen

både relevans och kvalitet undersöknings- ochuppnå inomFör att
FoU-verksamheten bör denna utvärderas regelbundet företrädare förav

sektorns intressenter, dels för forskarsamhället.dels representanter
anlita internationellakan med fördelDetta göras experter.attgenom

eller datainsam-det fråga grundläggande forskningOavsett ärom om
internationellt samarbete så-inom resursövervakningen, gällerling att

arbetsgrupper medförinom forskningsprogram och ICES:sEU:ssom
kvalitetsgranskning de svenska insatserna.löpande aven

möjligheter upprätthållaframgår det finnsAv attresonemanget att
FoU-verksamheten handhasfall undersöknings- ochkvalitet i detäven

myndighet.av en

organisation förFiskeriverkets12.11

FoU-verksamhetundersöknings- och

Nuvarande organisation12.11.1

utred-FoU-verksamhet utförs inomFiskeriverkets undersöknings- och
la-enhet verketsvilken består centralningsavdelningen samt treav en

centrala enheten relativt li-försöksstationer.boratorier och två Den är
årsarbetskrafter.med treten

utredningskontor in-FiskeriverketsTidigare organiserades även tre
fr.o.m. september 1997dessa har 1utredningsavdelningen menom

miljöavdelningen.överförts till ochresurs-
biologiska, fis-uppgift för detUtredningsavdelningens är att svara

kunskapsunderlag erfordrasfiskeriekonomiskakeritekniska och som
betydermyndighetsuppgiftema.fullgöra Detför verket skall kunnaatt

kunskap-tillfredsställa de behovskall föravdelningen attatt avansvara
efterfrågar.verketÖvriga avdelningar inomsunderlag som

arbeteplanering, samordning ochcentrala enheten förDen ansvarar
internationella FoU-frågor. Enhetenövergripande nationella ochmed

Fiskeriverket istöd till ochhandlägger FoUäven representerarextern
ñskforskning,församarbetsorgan bl.a.flera SJFR:s programorgan

arbetsgrupp förmiljöövervakningsnämnd och FoUNaturvårdsverkets
för fiske-ministerrådetsbiologisk mångfald Nordiskakring samt grupp

denHavsfiskelaboratorietriforskning. Tillsammans med representerar
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centrala enheten Sverige i STECF inom och iEU ICES:s beslu-även
tande råd.

FoU-verksamheten inom Fiskeriverket bedrivs för närvarande vid
laboratorier, Havsfiske-, Kust- och Sötvattenslaboratoriema, vidtre två

försöksstationer, i viss utsträckning vid de utrednings-samt även tre
kontoren i Jönköping, Härnösand och Luleå. Sammanlagt bedrivs
verksamhet vid 14 platser. Havsfiskelaboratoriet beläget i Lysekilär
och har avdelning i Karlskrona. Sötvattenslaboratoriet ligger ien

ÖrebroDrottningholm med verksamhet vid kontor i ochäven ett svarar
Älvkarlebyför de båda försöksstationema i respektive Kälarne. Kustla-

Öregrundboratoriet finns vid och har kontor vid Nya iVarvetäven
Göteborg vid kärnkraftverken, Oskarshamn, Barsebäck och Ring-samt
hals.

fiskar kanDå förekomma i olika områden under olika tider året
eller under olika delar livscykeln kan intresset för falla inomarterav

laboratoriums ansvarsområde. kan antingen ledaän Detta tillett attmer
inte något laboratoriema det fulla för fråga,i alter-tar ansvaret artenav
nativt visst dubbelarbete förekommer. Som exempel kanatt nämnas att
det pågår arbete kring problematiken med vid både Kust- och Söt-
vattenslaboratoriet. Andra exempel vissa marina fiskar där Havs-utgör
fiskelaboratoriet for biologi och fisket haveti medan Kustla-ansvarar
boratoriet för fisket i kustzonen där kan uppehålla sigartenansvarar
under delar livscykeln eller under vissa delar året. Vidare före-av av
kommer i flera fall snarlika frågeställningar vid de olika laboratoriema.
Enligt utredningens uppfattning skulle ökad samverkan mellan labora-
toriema leda till effektivisering.

Fiskeriverkets totala undersöknings- och FoU-verksamhet finansie-
till delen med medel. medel verket förfogarDestörsta externaras som

anslaget C1 10:6-medel, enligt den utredning-över, samt motsvarar av
genomförda enkätundersökningen cirka under bilaga40% 1997 seen
Under de2. åren har förändringar skett vad gäller finansieringsenaste
verkets undersöknings- och FoU-verksamhet. Medel Fiskeri-av som

verket tidigare har förfogat prisregleringsmedel, villkorsme-över, t.ex.
del och anslaget C2 avsåg har upphört. SamtidigtFoU harexternsom
besparingskrav ålagts Fiskeriverket för anslaget C1. Andra, externa,
finansieringskällor har tillkommit, och olika formerMISTRAt.ex. av
EU-stöd. dockDessa bundna till speciella områden och begränsarär
därmed möjligheterna för Fiskeriverket verksamheten föratt styra mot
verket angelägna problemområden.

för verketDe centrala forskningsprojekten medmest styrs egna me-
del budgetprocessen. Laboratoriema har hittills relativtageratgenom
självständigt vilket har lett till bristande samordning mellan enheterna.
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medför denna situation det krävs klara priorite-Sammantaget att
undersöknings- FoU-verksamhet kan anslagsfi-ringar den och somav

och finansiering måste sökas för kompletteranansieras att extern att
prioriterade verksamheten.den

organisation12.11.2 Ny

för övergripande planeringFiskeriverkets centrala enheter bör ansvara
verksamheten. Till detta hör ambitionsnivåeroch styrning sättaattav

undersöknings- ochfördela insatser tilloch prioritera samt att egen
utförare.verksamhet eller tillFoU externa

del ingår iomfattar nationell del ochFiskeripolitiken en somen
förslagbör, enligt utredningensfiskeripolitik. DettaEU:s gemensamma

Därför bör undersöknings- ochFiskeriverkets organisation.avspeglas i
motsvarande visorganiseras på såFoU-verksamheten inom verket att

omfattar ñs-avdelningomfattar fisket i havet ochavdelning en somen
organisatorisk styrningsådani och i kustzonen. Genomket sötvatten en

under-verksamhetsplaneringhjälp väl genomfördoch med avav en
centralt erhålla erforder-FoU-verksamheten kan verketsöknings- och

verksamheten och samtidigti den löpandeligt kunskapsunderlag suc-
verketundersökningar och dende FoUcessivt precisera kraven som

frågeställningarinriktning relevantaså kan påbehöver. På göras.sätt
stödjandekämverksamhet ochmellanavvägning måsteEn göras

oberoende hur verksamhetengällaverksamhet. måsteDetta somav
samordning sker på såStyrningen bör sådanhelhet finansieras. attvara

frågeställningar lösesminimeras och sådubbelarbetesätt attatt gemen-
erhållas för-samordningsvinster kanExempel områden därpå är,samt.
hydroakustiskametodik förredskapsselektion,åldersanalys, t.ex.utom

Även kringrekryteringsmodeller problematikenundersökningar, och
samverkan.vandrande kan lösas bättrem.fl. arter genom

kontinuitet ibefordrargäller enheterall FoU-verksamhetI störreatt
kani organisationen dåkompetensenverksamheten att mervaragenom

specielltdjup. gällerför både bredd och Dettavarierad och utrymmege
tvärvetenskaplig ka-oftafiskeriforskning där frågeställningarna är av

raktär.
risk för dubbelar-ökad effektivitet med mindreåstadkommaFör att

olika undersök-sambanden mellan verketsoch samtidigt stärkabete
forsknings-undersöknings- ochoch forskningsverksamheter börnings-

enheter.och mindre spriddaverksamheten sammanföras i färre
ochmed undersökningar FoUUtredningen verksamhetenattanser

föreslagna avdelningarna.enheter inom de tvåbör sammanföras i två
undersökningar bör i huvudsakför marinaenheten, EnhetenDen ena
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för undersöknings- och FoU-verksamhet relaterade tilläransvara som
och därför marinaCFP andra enheten, Enheten förDenarter.avser

kust- och sötvattensundersökningar, inriktas frågeställningarmot re-
laterade till den nationella ñskeripolitiken och för undersök-ansvarar
nings- och FoU-verksamhet kring inklusive vandrings-sötvattensarter
fiskar, ål, lax och havsöring fisket i kustzonen.t.ex. samt

Uppdelningen inte fullständigt uppdelning utifrån denmotsvarar en
ñskeripolitiken respektive nationell fiskeripolitikgemensamma avse-

Vissaende inom det föreslagna för Enheten förarter. arter ansvaret
Östersjönkust- och sötvattenundersökningar, och laxen it.ex. om-

fattas Vissa marina viktig del kustfisket,CFP. utgör ävenarterav en av
d.v.s. faller fiskeripolitiken.inom den nationella

Förslag: Fiskeriverkets undersöknings- och forskningsverksamhet kon-
geografiskt till två enheter. knyts direkt till fackavdel-Dessacentreras

ningarna med avseende ämnesområde.på
Till Enheten för marina undersökningar förs verksamhet för un-

dersöknings- och FoU-verksamhet behoven inom densom avser ge-
fiskeripolitiken, d.v.s. marin verksamhet.mensamma

sötvattenundersökningar förs verksam-Till Enheten för kust- och
heter relaterade till den nationella ñskeripolitiken, i huvudsak de områ-

Kustlaboratoriema. Därvid skallden täcks ochSötvattens-som nu av
dessa verksamheter i ökad utsträckning integreras och koncentreras.
Kustfrågor samordning med den marina verksamheten.kräver även

Forskningsfartygen

forskningsfartyg, oceangående U/FFiskeriverket förfogar två detöver
används för resursövervakning i havet, och U/F AncylusArgos som

förutom Havsñskelaboratoriet, används ochKust- Söt-ävensom av av
vattenslaboratoriet för vid i de sjöar-undersökningar kusten och Stora

ingår i utredningsavdelningen och administreras Havs-Fartygenna. av
ñskelaboratoriet vad gäller planering expeditioner och tillstånd tillav
undersökningar på andra staters vatten.

U/F Sveriges enda oceangående forskningsfartyg. ak-Argos Denär
tiva verksamhetstiden med nuvarande storlek besättningen delaspå
med SMHI samarbetsavtal innebär SMHI använderett attgenom som
fartyget och betalar enligt fastställd Drifttiden för U/F Argostaxa.en
motsvarade under veckor Fiskeriverket står för 60%1997 32-33 varav

föroch SMHI 40%. totala kostnaden miljoner kronor årli-Den 9-10är
Expeditionerna väl samordnade mellan Fiskeriverket och SMHIärgen.

vilket innebär personal från alltid ingår i Fiskeriver-SMHI nästanatt
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kets expeditioner. Kostnaderna för U/F Ancylus tilluppgår 800 000ca
kronor årligen. Drifttiden cirka 30 veckor år, vilket vadär är ärper som
möjligt med nuvarande storlek på besättningama.

minskaFör kostnaderna bör beläggningen så hög möj-att vara som
ligt. Havsfiskelaboratoriet planerar fartygstider och fördelar expedi-
tionstid mellan Fiskeriverket och finnsSMHI. Det strävan atten genom
de kontakter framförallt Havsfiskelaboratoriet har inom ochICESsom
DG samordna fartygsexpeditionerXIV med andra länder, antingen bi-
lateralt eller inom EU-samarbetet.

Utredningen nuvarande ordning bör bibehållas så plane-att attanser
ringen fartygens aktivitet och kostnader ingår i föransvaretav
Enheten för marina undersökningar.

12.12 Samarbete med andra forskningsorgan
och forskningsinstitut

Uppdragsverksamhet12.12,1

Eftersom Fiskeriverket besitter omfattande kompetens det gällernären
undersöknings- och FoU-verksamhet anlitas verkets laboratorier ofta av
andra inte minst Naturvårdsverket. Sådan uppdrags-avnämare, av
verksamhet kan bli omfattande.

Förslag: Fiskeriverket skall begränsa sin uppdragsverksamhet till att
endast omfatta objekt väsentlig betydelse för verketsäven ärsom av
behov kunskapsunderlag och bas för kämverksamheten.av

Laxforskningsinstitutet.12. 12.2

Laxforskningsinstitutet, ideell förening.LFI, föreningensInomär en
samverkar kraftindustrin med fiskeintresset, vilket företrädsram av

Fiskeriverket. Fiskeriverket står för minst finansieringen. Vid20% av
LFI pågår i huvudsak arbete avseende laxens havsfas medan arbete
kring laxens älvfas utförs vid bl.a. Sötvattenslaboratoriet och utred-
ningskontoren inom Fiskeriverket. arbete omfattarLFI:s resursöver-
vakning i form beståndsuppskattningar, utvärdering olika be-av av
skattningsmönster ställerLFI personal till förfogande detnärm.m.
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gäller laxfrågor i och FiskeriverketICES NASCO. med anled-svarar
ning detta för tjänst vid25% LFI.av av en

Resursövervakning och rådgivning med avseende beskattning
hör till Fiskeriverkets kämverksamhet. gäller speciellt problemati-Det

Östersjönken kring laxen i enligt regleringsbrev prioriteradärsom en
laxpro-uppgift för Fiskeriverket. erhålla helhetsgreppFör att ett om

för resursuppskattningar lax skallblematiken och för påatt ansvaret
uppskattningar frskresursema föreslås dennaläggas till övriga attav

verksamhet överförs till Enheten för kust- och sötvattensfrske. Fiske-
därmed.riverkets i avvecklasLF Iengagemang

överläggningar inleds med i syfte avveckla Fiskeriver-Förslag: LFI att
överförs till Fiskeriverket den speci-kets i SamtidigtLFI.engagemang

ella funktionen avseende resursuppskattningar.

Universiteten2.3l l

SLUSveriges lantbruksuniversitet,

universiteten eftersomLantbruksuniversitetet intar särställning blanden
Jordbruksdepar-universitet för sektorn med finansiering fråndet är ett

fortsättningenför vattenbruk i Umeå skall iInstitutionen äventementet.
ökat samarbeteför forskningsfrågor vattenbruket. Ettrörsomansvara

vattenbrukinstitution för iutvecklas med Lantbruksuniversitetetsbör
vandringsfiskar, lax och havsöring.frågor vissarörsom

od-vattenbruket, d.v.s.Fiskeriverket har för utvecklingenett avansvar
FoU-verksamhetsättfrsk. Utförandetfisk för konsumtion ochling avav

vattenbruket ligger däremot på SLUoch problematiken kring genom
iför vattenbruk i Umeå, med två professurerInstitutionen ämnet.

frskeripolitiken. Fiskeriver-Vattenbruket ingår i den gemensamma
och de därmedket har, inte minst för utvecklingen näringen sam-av

Od-visst kunskapsunderlag.manhängande stöden från behovEU av
därtill hörande problematiklingsverksamhet inom vattenbruk och utgör

mycketvarför utförandet FoU-verksamhetenområdeavgränsatett av
Fiskeriverket bör dock finnasligga utanför Fiskeriverket.väl kan Inom

myndigheten kanproblematiken kan förstås och såkompetens så attatt
näringen erfordras.fatta de beslut avseende som
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Övriga universitet och högskolor

Eftersom det svenska med sektorsforskning respektive inom-systemet
vetenskaplig forskning utförs vid olika institutioner utbyte mellanär
olika utförare nödvändig.

Samarbete mellan Fiskeriverkets laboratorier och olika universitet är
vikt då Fiskeriverket inte utför grundläggande forskning. Sam-storav

arbete universitetenmed värdefulla tillskott till Fiskeriverkets FoU-ger
verksamhet innebär också forskningen vid universiteten riktasattmen

för sektorn relevanta frågeställningar.mot
Lokalisering Fiskeriverkets laboratorier till universitetsorter ärav en

fördel. lokalisering Enheten för marinaEn undersökningar till Ly-av
sekil goda förutsättningar till samarbete med Göteborgs universitetger

specielltoch dess institution för marin ekologi vid Kristineberg och
Tjärnö. På motsvarande innebär lokalisering Enheten försätt en av
kust- och sötvattenundersökningar till Drottningholm möjligheter till
samarbete med institutioner vid universiteten i Stockholm och Uppsala.

del i sådantEn samarbete bör doktorander vid universi-ett attvara
bereds möjlighet utföra sin uppgift inom Fiskeriverkets enheterteten att
med handledning från universiteten. enheterna bör finnasInommen

möjlighet finna biträdande handledare vilket kan bidra tillävenatt att
personal vid enheterna tillgodogör sig aktuella forskningsrön. Ett så-
dant doktorandsamarbete speciell förkan vikt rekrytering tillvara av
Fiskeriverket, speciellt fiskeribiologisk utbildning saknas i Sveri-som

Doktorandsamarbete förekommer redan kan stärkas. Ett sättge. men
skulle kunna forskning i tjänster de föreslag-ingår vissa på tvåattvara

FoU-enhetema vid Fiskeriverket i form adjungerade profes-t.ex.na av
forskninglåta ingå i vissa tjänster vid Fiskeriverket bidrar tillAttsorer.

aktuella forskningsrön kansnabbare komma i nyttighe-omsättasatt att
eftersom utvecklingen inom forskningen följs kontinuerligt.ter

utredningens uppfattning Fiskeriverket ansvarigDet är att som
myndighet för sektorn bör initiativ till samla den kompetensta att som
finns inom landet i ñskeribiologiska frågor. kan skeDetta attgenom
Fiskeriverket anordnar symposier, seminarier På så kansätt ävenm.m..
den kunskap finns inom universitet och högskolor tillvara.tassom

Förslag: Samarbetet med lantbruksuniversitetets institution för vatten-
bruk i Umeå utvecklas.
Samarbetet med universiteten utvecklas avseende doktorander, adjun-
gerade professurer, gästforskning Fiskeriverket utvecklar ettm.m. pro-

för sådant samarbete med forskningsinstitutioner vid universite-gram
ten.
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havsforskningsrådet,Internationella12. l 3

ICES

vetenskapligt utbyteorganisation föropolitisk mellanstatligICES är en
främjaskerhavet och dessinformation Detta attgenomresurser.omav

medlemsländerna.i de olika Sam-forskningsaktiviteteroch koordinera
till stånd förhar kommitnationsgränsemaarbetet attöver gemensamma

ihushålla med haven. ICESdet gällerinsatser krävs när att resurser
oceanografi och miljöfrågor.områdena fiskeri, Detverkar på utmynnar

medlemsländerna och till inter-tillvetenskapligt baserad rådgivningi
paraplyorganisation därdäribland ICESnationella EU. utgör enorgan,

ocholika kommitteermedlemsländerna deltar ifrån de olikaexperter
arbetsgrupper.

medlemsländerna förseartikel åtar sigEnligt konventionens 5 att
målsätt-uppfylla rådetsbehövs förupplysningarrådet med de attsom

arbetsgrupperi de olikautförsarbetetningar. Merparten experteravav
internationelladelta i dettakapitelfinns vidare 9. Attsesomm.m.

land Sverigeviktigt för litetspecielltsamarbete får ett somanses vara
därrad områden,FoU-resultatfår tillgång tilldärmed ävenensom

insatserna små.de nationella är
Fiskeriverket huvudans-kommittén, harSvenska ICESSIKO, som

arbetsgrupper.i olika InomdeltagandetKommittén prioriterarvarig.
med de andra intressentema,samarbeteFiskeriverket iarbetarSIKO

medverkan ivilkenförslag påNaturvårdsverket m.fl. framSMI-H, ett
Förslaget fö-skall ha.olika intressenteroch studiegrupperarbets- som

ekonomiskadeJordbruksdepartementetförredras sätter ramarnasom
isvenska delegatemasvenska Deförordnar deoch representantema.

sekretari-tilldeltagandet ICES:sdet svenskaanmäler sedanrådICES:s
at.

det ordi-sker iunderlag till ICESmed framarbetetDet att tamesta
projektsåledesoch bekostasolika institutionernaarbetet vid denarie av

arbets- ochviktigt deanledningenanslagsmedel. deneller Det är attav
verksamheten,ordinariedenväljsstudiegrupper ut motsvararsom

fokusförskjutning finnsRisken förprioriteringarna.nationellad.v.s. de
Sveri-frågeställningar.mindre viktigapåoch att satsasresurserannars

för EU-arbetet.betydelsearbetsgrupperdelta i sådanabör ärsom avge
minst frånökar, interådgivning från ICESvad gällerEfterfrågan

fisketkommersiellastatistik i detbristfälligsida. harEU:s Dessutom
beståndsuppskattningar krävstillförlitligadet förmedfört göraattatt

innebär dettaprovtagningar. Sammantagetfiskeoberoendeallt fler att
inom ökar.arbetet ICES
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Problemet med undermålig fiskestatistik för rad bestånd har ien
frånbrev ICES Ref. dateratJ .4, påtalats för5:e 1996, medlems-mars

ländernas ansvariga ministrar. gäller bl.a. fisketDetta på torsk och
i Skagerack och Kattegatt fisket på torsk, sill och skarpsill itunga samt

Östersjön.
det gäller uppskattningar fiskresursemaNär bidrar Sverige enligtav

uppfattningICES under genomsnittet i bearbetnings- och analysarbetet
och endast i liten omfattning det gäller utveckla modeller.när att nya
Undantag finns dock, för lax.t.ex.

Förslag: Sveriges deltagande i ICES bör bibehållas på minst samma
förnivå närvarande med finansiering via anslag från Jordbruksde-som

Sverige bör i omfattning bidra i arbetet medstörrepartementet. att upp-
fiskresursema.skatta

forskningsråd,12.14 Skogs- och jordbrukets
SJF R

har på regeringens uppdrag övergripande fördelaSJFR ett attansvar
forskningsmedel inom området fisk och fiske. Rådet skall i enlighet
med sin instruktion stödja och främja grundläggandei första hand och

forskninglångsiktig hållbart utnyttjande de biologis-ettsom gagnar av
ka Stödet till fiskforskning omfattar grundläggandebåderesurserna.
och tillämpad forskning inom fiskerinäringen inklusive vattenbruket.

antingen inom för för fisk, sektori-programorganetDetta ges ramen
forskning, eller för disciplinär forsk-ell inom något ämnesutskottenav

ning: organismbiologi, ekologi, cellbiologi och kemi ekonomi ochsamt
samhälle.

det gäller ansökningar programorganet fiskforskningNär inom för
behandlas inkomna ansökningar ledamöter varvid varjeorganetsav
ansökan erhåller prioriteringsvärde. vikt läggs vid ansökansStorett
vetenskapliga kvalitet bedömning sökandens kompetens utifrånsamt av
publiceringsprofil. Ansökan och kan maximalt erhålla 25poängsätts

dessa bedöms ansökans sektorsrelevans skalaAv på 0-2poäng. en po-
där innebär ansökan inte erhålla0 bör stöd från SJFR. Pro-äng att

sammansättning fem för forskar-utgörsgramorganets representanterav
samhället, från Fiskeriverket sekreterarerepresentant samten som en

från kansli. Enligt utvärdering genomfördesSJFR:s denperson som
har rådets1992 satsningar bidragit till bygga hög interna-att upp en

tionellt erkänd grundforskningskompetens flerainom ämnesområden.
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fiskarfiskeriforskningen, d.v.s. undersökningarstöd tillSJFR:s av
vilket förutom biologi ochför exploateringoch skaldjur är utsattasom

ekonomiska aspekter, bör enligtinkluderar tekniska ochekologi även
programorganet för fisk-uppfattning kunna öka.utredningens Inom

d.v.s.relevant för sektorn, tillforskning bör stöd utgå till FoU ärsom
forskning kan kommagrundläggande och tillämpadbåde att om-som

fiske-med betydelse förnyttigheter. Stöd bör utgå tilli FoU t.ex.sättas
bevarandefiskevården förvattenbruket och inomrinäringen, samt av

kommer till uttrycknuvarande ordningenbiologisk mångfald. Den som
prioriteringssystemet innebärledamöterna ochsammansättningen påi
tillräckligt jämfört medinte prioriterasrelevansen för sektornatt mer

inomvetenskapliga kriterier.disciplinär,
för sektorn relevantatilldelningen medelEtt motsätt att styra av

ansökningstillfállenvid utlysningfrågeställningar kan SJF Ratt avvara
medföra ökadskulle kunnaprioriterade områden.tillkännager Detta

eftersatta områden.forskning på
förutsättningar harförändringar i fisketsbakgrundMot att storaav

EU-inträdet, bördecenniet, inte minstdetskett under senaste genom
gäller miljöansvaretprioritet.FoU-områden Dettavissa t.ex.annanges

fiskars roll ifå kunskaperfordras fördär ökadinom fisket FoU att om
propositionsedärmed fiskets påverkan påochekosystemet systemet

iråder utarbetadesnärvarandeprioriteringar för1997/98:2. De som
samverkan medSverige ifiskforskning i SJFRförProgrammet av

iskeristyrelsen l 987.dåvarande F

rele-på såtill ändrasföreslår uppdraget SJFRUtredningen sätt attatt
förordar Programor-betydelse. Utredningenökadvenskriteriet attges

beaktandeske medskallsammansättning förändras. Dettaganets av
projekt med för sektornstarkare styrningochkvalitetsnormer moten

medledamöter utökasantaletAntingen kanfrågeställningar.relevanta
kaneller ocksåför sektorsintressenaytterligare representanter samman-

börsammanhangetroll iändras. Forskarrepresentantemassättningen
sektorsföreträdamamedankvalitetbedöma ansökningamasattvara

relevans.med avseende påför prioriteringskall svara
vad gällerskall rådaprincipföreslår vidare denUtredningen att som

ansökningarsådan bland demedel börtilldelning att, som upp-varaav
sektorsrelevans.väljs de med högstkvalitetskravfyller ställda

utarbetas.i Sverige börför FiskforskningEtt nytt program
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12.15 EU-stöd

På fiskets område förekommer, del i CFP, två stöd tilltypersom en av
FoU-verksamhet i medlemsländerna, nämligen dels stöd via rampro-

för forskning och utveckling, dels stöd direkt från DG XIVgrammen
för tillämpade projekt och undersökningsverksamhet. Stöd utgårmer
till verksamheter med tydligt gemenskapsintresse och skallett ad-vara
ditativt, dvs komplettera inte de enskilda ländernasersätta FoU på om-
rådet. Projekten drivs i samarbete med andra länder och stöd utgår med
vanligen till 50% projektkostnadema se vidare kapitel 9.upp av

detNär gäller stöd inom det pågående 4:e harramprogrammetnu
Sverige varit framgångsrikt i jämförelse med andra länder. Sverige har
erhållit motsvarande 4,5-5,1% tilldelade medel, vilket skall jämförasav

Ävenmed det finansiella bidrag på cirka 2,7% Sverige för.svaratsom
det gäller det direkta stödetnär från DG hävdarXIV sig Sverige väl.

Under erhölls1995 2,7% medlen och under 1996 3,9%. Stöd viaav
har framförallt gått till universiteten också tillramprogrammen men

projekt vid Sötvattenslaboratoriet och Havsfiskelaboratoriet medan stöd
från DG endastXIV har utgått till Havsfiskelaboratoriet. Att Sverige
har varit framgångsrikt i fråga EU-medel visar forskningsvenskattom
hävdar sig väl i den internationella konkurrensen, vilket också är ett
bevis på den svenska FoU-verksamheten håller högatt kvalitet. Mot
bakgrund Sverige hittills har varit framgångsriktatt avseende medelav
för frånFoU EU utredningen det inte föreligger behovatt attanser av
inrätta någon funktion för detta.ny

detNär gäller Fiskeriverkets fördelarna medärengagemang en av
delta i detta internationella samarbeteatt kunskap och informationatt

utbyts och kvalitetsgranskning de svenska insatsernaatten annan en av
erhålls automatiskt. Risken med delta i forskningssamarbetetatt är att
det eventuellt kan innebära fokusförskjutning. Projekten tillkommeren
inom för CFP, d.v.s. för Fiskeriverket relevant verksamhetramen men
kan, det gäller stödet från forskningsprogrammennär eventuellt innebä-

förskjutning från kämverksamheten grundläggande frå-motra en mer
geställningar.

Deltagande innebär binds vanligenatt 50%attresurser upp genom
projektkostnadema nationella medel.utgör Det behövs med andraav
finansiellaord för nationellt bidrag för erhålla EU-stöd. Förattresurser

Fiskeriverket det därför viktigtär projekten inom föratt ryms ramen
prioriterade områden och inte från kämverksamheten.att tasresurser
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vattenlagenkap. 6Medel enligt 1012.16

och utdöms ivattenlagenenligt kapavgift fastställs 10 6§Denna vat-
fisket.påverkaskada kansyfte kompensera dentenmål i antasatt som

och enligtfisket inom landetvattenlagen främjaAvgiften skall enligt
utveck-forskning ochtill bekostaanvändasförordning 1983:945 att

bestämmande. Med hänsynFiskeriverketsfiskevården enligtling inom
tillanvändningen begränsats FoUtill medlens har rörsomursprung

avgifternavandringsfisk. Intäkternaochsötvatten, sötvattensarter av
miljoner kronor.årligen tilluppgår 7ca

användning. Frågormedlenssamråder medFiskeriverket SJFR om
förrådgivandeFiskeriverketsbehandlas imedlen även gruppom

medeldeanvändningenRegeringen godkännerforskningsfrågor. av
verksamhet. taktIoch länsstyrelsemasFiskeriverketsanvänds isom
medlen i allt högreminskat harFiskeriverket haranslagen tillmed att

i verkets interna FoU.användasgrad kommit att
har dragitshar förfogatFiskeriverket tidigaremedelOlika översom

År inomfrämjande fisketförbl.a. anslag Cupphördein. 1997 av
disponerades i samrådochför forskninganslag användeslandet. Detta

bl.a.för Sverige,Fiskforskningförinommed SJF R programmet,ramen
sådanriktades främstFiskeriverkets stödför stödja FoU. motatt extern

inte omfattasutvecklingsarbetesådantforskning ochtillämpad avsom
anslag förnågotdet inte finnsEftersomstöd från SJFR. externnu

medi samrådmöjligheterFiskeriverketsinnebär detforskning attatt
begränsade.Fiskforskning mycketfrämjaSJF ärR extern

fortsättnings-medlenkalladede så 10:6Utredningen ävenattanser
till såvälanvändasFiskeriverket. skall kunnaDehandhasvis skall av

till forskning.undersökningsverksamhet som
såväl inomtillgängligt för forskarebör anslagetVidare göras som

ansökningsförfa-åstadkommaskanFiskeriverket. Det ettutom genom
med SJF R.utökat samarbeterande och ettgenom

därefterFiskeriverketställas tillAnsökningama skall gör ensom
undersöknings-kategoriernaefteruppdelning ansökningarnaav

skallmedel till forskningAnsökningarverksamhet forskning.och om
medelbeviljaFiskeriverket kan sedangranskasvetenskapligt SJFR.av

vetenskapligtillräckligt höghållabedömtsprojekt SJFRtill som av
Fiskeriverketregeringenkanordning införssådankvalitet. Om geen

medel.besluta 10:6generellt uppdrag attett om
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Förslag: Fiskeriverket skall i fortsättningen handha medel beslu-även
tade enligt kap.10 i vattenlagen.6 § Medlen skall användas till såväl
forskning undersökningsverksamhet. skall tillgängligaDe görassom
för forskare utanför Fiskeriverket ansökningsförfaran-även ettgenom
de.

Regeringen bör överföra till Fiskeriverket beslutsrätten medlensom
användning med villkoret SJFR skall för den vetenskapligaatt ansvara
bedömningen forskningsansökningama.av
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Organisation för uppgifter inom13

fiskeriadministrationen

Utgångspunkter för13.1

organisationsförslaget

organisationsutforrrmingPrinciper för13. l

avseende denföljer utredningens förslagframgår kapitel 10Som av
fiskeriområdet vissaadministrationen påframtida organisationen och
organisationsutfonn-direktiv skallprinciper. Enligt utredningens en ny

förregeringens instrumentsyfta till renodla verkets rollning att ensom
fiskeripolitiken. Orga-fiskeripolitik inom för den gemensammaramen

samverkanuppbyggd sådantnisationen skall sättäven attettvara
underlättas.direktorat för fiske, DG XIVmed EG-kommissionens

organisatio-varit denutgångspunkt har därförUtredningens att nya
fiske-uppgifter ingår i denskall utformas så att gemensammasomnen

nationell politik.uppgifter ingår i Detripolitiken skiljs från är ensom
överväganden och förslagföljer i sinauppdelning utredningensom

Fiskeriverkets centrala de-departementet,alla nivåer i organisationen;
tillämpasprinciputredningskontor.lar, laboratorier och En somannan

nationelladen fis-möjligt administrationenså mycketär att avsom av
utförare sålänsstyrelser eller hos privatakeripolitiken bör ligga på nära

spelar härKopplingama till miljöpolitikenanvändarna möjligt. ensom
fiskeripolitiken följer istäl-roll. det gäller denviktig När gemensamma

hållskoncentration sålet utredningen principen att resurserna sam-om
och utbyte och därigenomoch så förbättrar kommunikationpå sättman

kanmedföra förbättrad effektivitet. Utbytet med DGkan XIV un-en
både avseende denderlättas och samarbetet med departementetäven

sikt. Utredningenlångsiktiga inriktningen och i förhandlingar på kort
överföra till pri-har i utsträckning möjligtintentionen såatt stor som
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utförare sådant inte myndighetsuppgiftervata är och överföraattsom
till andra myndigheter eller till den privata sektorn sådana uppgifter

Fiskeriverket utför på uppdrag andra myndigheter. Genomsom attav
fullfölja denna principiella inriktning kan administrationen renodlas
inom fiskerisektom, så långt f.n. möjligt till verksamhetsområdeär ett
för det marina yrkesfisket och verksamhetsområde för kust- ochett
sötvattensfisket inklusive fritidsfisket.

13.1.2 offentligaDet åtagandet och den svenska
förvaltningsstrukturen

Ansvaret för den fiskeripolitiken offentligt åta-utgör ettgemensamma
gande för samtliga länder inom unionen. framgårSom kapitel bör10av
därför fiskeriadministrationen till del bedrivas i offentligt registor även
i Sverige. Eftersom varje medlemsland bestämmer hur organisationen
skall byggas inom landet bör, där så möjligt, administrationenärupp av
den fiskeripolitiken följa inriktningen för svensk förvalt-gemensamma
ningspolitik i övrigt. Detta innebär olika uppgifter kan kommaatt att
utföras organisationer eller företag likaväl den offentligaav som av
förvaltningen.

Flera utredningar, bl.a. statsförvaltningen och EG, SOU 1993:80,
Förvaltningspolitiska kommissionen, SOU 1997:9 och Statskontoret,
1996:7, EU-medlemskapets effekter på svensk statsförvaltning har vär-
derat den svenska förvaltningsmodellen EU-perspektiv. Samtligaettur
utredningar har bekräftat det inte föreligger några hinder för fort-att att

arbeta inom den nuvarande förvaltningsmodellenssätta Däremotram.
kan vissa delar förvaltningen behöva utvecklas vidare för arbetetattav
i förhållande till administrationen inom skallEU kunna bli effektivtså

möjligt.som
finns inte,Det framgår kapitel några betänkligheter11 huru-som av

vida den nationella organisationen för administration såväl denav ge-
fiskeripolitiken den nationella fiskeripolitiken iävenmensamma som

fortsättningen kan organiseras inom för svensk förvaltningspoli-ramen
tisk tradition. Emellertid den fiskeripolitiken iär likhetgemensamma
med den jordbrukspolitiken överstatlig politik. Dettagemensamma en
medför vissa anpassningsåtgärder krävs inom såväl departementetatt

inom berörda verk. Sådana anpassningsåtgärder främst hursom avser
departementet och verket skall samarbeta för både kunna åstad-att
komma analyser och förslag avseende ändringar i den överstatliga po-
litiken långpå sikt resultat och beslut i det kortsiktigaäven för-samt
handlingsarbetet.
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med nämnda utred-undanröja missförstånd bör i enlighetFör att
uppmärksammaövriga länder inom påSverige också EUningar göra

myndigheter uppgiftermellan departement ochuppdelningatt snara-av
ökar.nackdel då komplexitetenfördel änär enre en

avseende denFiskeriadministration13.1.3

frskeripolitikengemensamma

inom administra-aktörernaJordbruksdepartementetFörutom utgörsav
Fiskeriverket, länssty-frskeripolitikendentionen avgemensammaav

jordbruksverk.viss mån StatensKustbevakningen och irelserna, av
för förvaltningenmedmyndighet sektorsansvarFiskeriverket är en

haruppgifter Fiskeriverketfrskeripolitiken under regeringen. De attav
ochförordningarinstruktion, lagar,verketsverkställa regleras genom

fiskeri-dendet områderegleringsbrev. Inom gemensammasom avser
förhållan-rådande formellaändrainte anledningpolitiken finns att
fördjupatframtidenkapitel iframgår llkrävsden. Däremot ettavsom

fördju-del. sådani denna Ensamarbete med departementetoch utökat
Jordbruksver-i likhet medFiskeriverketsamarbetsform medförpad att

onödigadirekt regeringenfå uppdragkunna ochket måste utanta av
stabsmyndighe-roll liknarmyndighetendenna del fårhinder. I somen

dock ändåoch verket kanRollfördelningen mellan departementettens.
för-förvaltningsmodellenför den nuvarandeinomske genomramen

Samarbetsformema kommeröverenskommelser.dialog ochdjupad
levande ochkunna hållasregelbundet förföljasbehövadock attatt upp

till behov.på så sätt nyaanpassas
frskeripoli-denadministrationenavseendeFörslag gemensammaav

kapiteltiken framgår 11.av

inom fiskeri-bör bibehållasförvaltningsmodellensvenskaFörslag: Den
förinomorganisationsförändringarochadministrationen görs ramen

modellen.
bör följasoch myndighetermellan departementSamarbetsformema upp

regelbundet.

med avseendenFiskeriadministration13.1.4

frskeripolitiknationell

regelverk iolika Sve-tillämpningenGeografiska avgränsningar styr av
rige.
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EG:s regelverk har införlivats i svensk lagstiftning och omfattar alla
aspekter på fisket. förInom resurspolitiken begränsas dockramen reg-
leringama till det yrkesmässiga fisket i marina Sverige har dockvatten.
valt tillämpa resurspolitik ansluter till föratt EG:s detnära ävenen som
yrkesmässiga fisket i övriga Kompletterande bestämmelservatten.
finns i fiskelagen och i förordningen fisket, vattenbruket och fiske-om
rinäringen. Fritidsfisket inom Sveriges territorium regleras inte denav

fiskeripolitiken fiskelagen och förordningenstyrsgemensamma men av
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.om

Två geografiska områden ingår inte i detta regelkomplex. fis-Det är
ke på odlingsgränsen regleras i rennäringsla-statens vatten ovan som

och rennäringsförordningen, och fisket i gränsälvama Finlandmotgen
regleras i särskilt avtal mellan Finland och Sverige.ettsom

det gäller tillämpningenNär förordningarEG:s och fiskelagenav
ligger på Jordbruksdepartementets fiskeenhet och Fiskeri-ansvaret
verket medan länsstyrelsema utför vissa delar administrationen påav
delegation från Fiskeriverket eller fördelats till läns-att ansvaretgenom
styrelser förordning.genom

fisket iFör odlingsgränsen det Jordbruksde-statens ärvatten ovan
och utbildningsenhet Jordbruksverket harpartementets samtsame- som

och länsstyrelser utför arbetet. särskild kommitté,Enansvaret tre som
regeringsbeslut 97/720,1997-09-11 Jo delvis,1103 1669, 1694 har
tillkallats för utreda frågor rennäringspolitik. Enligt direk-att om en ny

1997:102tiven dir skall utgångspunktema för kommitténsen av
överväganden de myndighetsuppgifter förhållandenattvara som avser
mellan rennäringen och andra användare marken liksom förvalt-av
ningen mark odlingsgränsen och renbetesfjällen,påstatensav ovan

inkluderarvilket fisket, bli kvar hos fastighetsverkStatens och länssty-
relsen. Kommittén skall redovisa sitt uppdrag vid utgången årsenast av
1999.

det gäller gränsälvamaNär Finland har finsk-svenska gränsälv-mot
skommissionen Avtalet utreds f.n. särskild utredning,ansvaret. av en
Gränsälvsutredningen dir. det fall1997:79. I utredningens förslag
medför sådana ändringar avtalet mellan Sverige och Finland angå-att
ende administrationen och organisationen dessa frågor ändras kanav
detta få konsekvenser för den svenska fiskeriadministrationen.

Fisket i enskilda inte reglerat kan vidär närmarevatten men van-
skötsel enligt särskild vanhävdsparagraf, fiskelagen.29 §stoppas en

har dock aldrig utnyttjats.Denna Någon direkt insyn fisketi i enskilda
kan inte Indirekt har detta lösts fis-utövasvatten staten. attav genom

kevårdsområden har inrättats, enligt lagen fiskevårdsområden. Fis-om
kevårdsomrâden har dock inte bildats för alla enskilda lan-Avvatten.
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oräknat, ingår inte i något ñskevårds-sjöyta, de sjöarna 60 %dets stora
område.

beståndsuppföljninghantering medfå enhetligFör att aven mer
och den biologiskaför fiskeresursematill Fiskeriverketshänsyn ansvar

fiskefrågornationell administrationmångfalden och enhetligare aven
och organisationprincip för administrationdessa följaborde samma

i fall krävaägarskap. skulle sågeografisk belägenhet och Dettaoavsett
och lagen fis-fiskelagen, rennäringslagenflera lagändringar bl.a. i om

fiskefrågorfullföljdes skullesådan principkevårdsområden. Om en
utbildnings-ochJordbruksdepartementetshanteras inom same-som nu

sektorsmyndighetFiskeriverkettill fiskeenheten.enhet föras över som
myndig-bli ansvarigbeslutar, kunnadärefter, regeringen såskulle om

och uppgifterLänsstyrelsemas rollfiske.samtliga frågorhet för om
princip änd-i intelagstiftning behöverområde enligt nuvarandefiskets

Fiskeriverket. Fleråläggsfiske i sin helhetföräven ansvaretomras
ändå överförasmed fördellokal karaktär kanuppgifter regional ochav

bemyndigasregeringenFiskeriverkettill länsstyrelserna att avgenom
uppgifter till myndighet.överföra annan

påankommerfiskevården i enskildaför ägaren.Ansvaret vatten
börfiskelagenkapitel föreslåsutredningen, 10plats iPå attannan

vanhävd in-inte kräverbestämmelse tillsyn somändras så att omen
beredning.emellertid ytterligarekräverförs. Förslaget

sektorsmyndighet förFiskeriverketPrincipiellt börFörslag: svarasom
territorium ochSverigesinomnyttjande ñskeresursenfrågor avom

ägarförhållanden.ekonomiska oavsettzon

påfiskeriadministrationenUppdelning13.1.5 enav
nationell delCFP-del och en

deninsatseravvägningar mellankunnaFör göraatt ge-som avser
ñskeripolitiken bördelaroch nationellafiskeripolitiken avmensamma

dessaadministrativtsåväl organisatorisktutförasbodelning avsomen
fiskeripolitikenverksamhetsområden. ärbåda Den gemensamma

politikennationellayrkesfiskeorienterad medan denstarkt ävenmycket
medförifritidsfiske och beståndsvård Dettainriktas sötvatten. attmot

överlappande hardelockså till visspolitikområdendessa två ärsom
och har olikaolika riktningarkommunicerar iintressenter, delvisolika

legal grund.
aktivtkunna tillämpasñskeripolitiken skadenFör att gemensamma

administrationen pånationellakrävs denregeringen önskatsåsom att
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detta område orienteras producenter marina fångster ochmot av pro-
fråndukter sådana fångster, d.v.s. yrkesfiskarena och dessasmot orga-

nisationer, vattenbruket och förädlingsindustrin dessasmot samt orga-
nisationer, konsumenter, forskning fiske och fiskproduk-mot mot om
tion och EU:s olika andra medlemsländers admi-mot samt motorgan
nistrationer. finnsHärutöver behov kunna kommunicera och för-attav
handla med antal internationella organisationer.ett stort

det nationella fisketFör består liten del yrkesfiske ochatt som av en
andel fritidsfiske ska kunna bedrivas vid sidan denstoren av gemen-
fiskeripolitiken konflikter, krävs kommunikation medutan vat-samma

med fritidsfiskets organisationer, med turistnäringen, medtenägare,
länsstyrelser och kommuner med miljömyndigheter i Sverige.samt

olika aktörersDessa intressen inte identiska. främsta proble-Detär
det krävs fortlöpande avvägning hur olika intressenterärmet att av som

ibland helt och ibland delvis konkurrerar ska kunnaom samma resurs
del i denna den d.v.s. långsiktigtpå håll-ta utan att utarmas, ettresurs

bart sätt.
utredningenDe besökta administrationema i Storbritannien ochav

Danmark har löst dessa kommunikations- och administrationsproblem
delvis olikapå Båda länderna har emellertid delat administra-sätt. upp

tionen i departementet de nationellaså frågorna behandlas för sigatt
och frågor avseende den fiskeripolitiken för sig. Pågemensamma myn-
dighetsnivå finns vissa gränsdragningar dessa förvaltningar harmen
inte fullföljt uppdelningen fullt kan finnas fleraDet orsaker till det-ut.

Danmark och Storbritannien har inte inhemskaså vattenterrito-ta. stora
rier Sverige, det finns andra ägarförhållanden förvaltnings-ochsom
strukturen med fristående myndigheter i dessa länder företeel-är en ny

lokalPå nivå finns emellertid återigen uppdelning sär-attse. en genom
skilda myndigheter fritidsfisket.föransvarar

bättre de krav ställsFör inom fiskeripolitiken iatt motsvara som
dess helhet och kunna bedömningar i enlighet med de kriteriergöra

gäller för respektive del politiken båda delarna fiskeri-bör de isom av
politiken administrativt och organisatoriskt. gränsdrag-Enavgränsas

mellanning administrationen den fiskeripolitiken ochav gemensamma
den nationella fiskepolitiken bör löpa hela från departements-vägenav

nivån myndigheterna och Fiskeriverkets laboratorier och andraöver
lokala enheter. de fall organisatoriskI bodelning inte effektiv börären
ändå arbetet redovisas huvudkostnadsbäraretvå så det blir möj-att
ligt följa kostnadsutvecklingen inom vardera delen för sig. Dettaatt
gäller i det fall administrationen sköts länsstyrelsen, Kustbe-även av
vakningen eller utförare.annan
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fiskeri-denOrganisationen för administreraFörslag: att gemensamma
klarafiskeripolitiken delas medoch den nationellapolitiken grän-upp

ser.

Organisatoriska konsekvenser13.2

förändring-till organisatoriskaförslagavsnitten redovisasde följandeI
Därefter redovisasFiskeriverket.ochJordbruksdepartementetinomar
myndigheter.utförs andraangående några frågorförslag avsom nu

fiskeripo-denadministrationenFörslag gemensammaavavsersom
utrednings- ochförslag avseendekapitel ochredovisas i 11litiken

kapitelredovisas i 12.FoU-verksamheten

Jordbruksdepartementet3.2. ll

fiskeripolitikenför denbörfiskeenhetenInom ansvaret gemensamma
särskilda medarbeta-påfiskeripolitiken uppdelasnationellaoch för den

funktionsindelalämpligtdetmedarbetarefarms flerdet attom vorere
natio-med denför arbetebör avdelasmedarbetarefiskeenheten. En

hanterasfrågorhar dedepartementsnivåfiskeripolitiken. Pånella som
till miljö-kopplingarfiskeripolitiken flernationella delendeninom av

nationell regional-friluftslivetnäringar,areellaoch andrafrågor samt
miljöfrågor,utvecklas i frågadåSamarbetet kanpolitik EU.än mot om

mångfaldbiologiskoch frågorñskevårdsinsatserrecipientkontroll, om
Naturvårdsverket. And-ochmed Miljödepartementettillsammansm.m.

grannländerarbete riktatinternationelltvisst samtkopplingar motärra
ñskevårdsområdenfritidsfiske,medarbetarorganisationerolika som

och be-till turismkopplingamanäringslivetdet gällerNär ärmm.
fiskerinäringen.tillsöksnäring änstörre

avlastningenfiskeenhet kanJordbruksdepartementetsInom na-av
avseendefrågormedförasärskild handläggaretionella frågor på atten

koncentrerat.fiskeripolitiken hanterasden mergemensamma
och utvidgatsförändratsharfiskeenhetJordbruksdepartementets se-

fiskeri-dentillAnpassningsprocessenEU-inträdet.dan gemensamma
stabiliserats.gradvisflexibilitet harochbehov kompetenspolitikens av

kan för-administrationochorganisationFiskeriverketsFörändringar i
fiskeenheten.effekter förfåutses
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Förslag: Utredningen föreslår inte några ändrade ansvarsförhållanden
departementmellan och myndighet samarbetet och flexibiliteten imen

administrationen och utbytet kompetens och information måste öka.av

Fiskeriverkets1 3.2.2 ledningsform

Fiskeriverket leds idag generaldirektör biträds lek-av en som av en
mannastyrelse med vissa beslutsbefogenheter. För underlättaatt styr-
ning och beslut bör Fiskeriverkets styrelse dras och Fiskeriverket bli

enrådighetsverk. Ansvarsförhållandet regeringen kan på såett gentemot
bli tydligare. Ledningsformen för myndighetensätt bör till deanpassas

förutsättningar gäller med ökad delegering verksam-som nu av
hetsansvar och ekonomiskt klarEn ansvarsbild underlättar dia-ansvar.
logen mellan myndigheten och regeringen.

viktigtEtt skäl för förändra ledningsfonnen medlem-annat att är att
skapet i europeiska unionen ställer delvis andra och kravnya rege-
ringen. Regeringens styrning myndigheterna måste ske direktav mer
och på tydligare tidigare. Regeringen måste med hjälpett sätt än nu av
myndigheterna, ofta med kort varsel, kunna enhetligt ochagera sam-
ordnat i olika förhandlingssituationer och kontakter med EU:s organ.
Vidare måste analyser och utvärderingar, ställningstaganden och politik
i långsiktigt perspektiv kunna utföras under längre perioder iett ett ut-
vecklat samarbete mellan regeringen och myndigheten.

Regeringens möjligheter myndigheterna strategiskt,att styra sam-
ordnat och effektivt ökar myndighet har ledningsfonnen enrå-om en
dighetsverk. förInom de konstitutionella regler gäller kanramen som
då regeringen eller fördröjande omständigheter föraomvägarutan en
dialog med den har det avgörande för verksamheten. Mo-ansvaretsom
dellen med enrådighetsverk tillgodoser kraven såväl tydligen an-
svarsbild behovet stärka regeringens styrmöjligheter bl.a.attsom av

klargöra politiska prioriteringar.attgenom
finns exempel fleraDet på myndigheters generaldirektörer deltaratt

i beredningen den politik Sverige för inom för denav som ramen euro-
peiska gemenskapen. sådanEn modell bör tillämpas avseendeäven
fiskeripolitiken.

Redan i propositionen 1993/94:185 Förvaltnings-om
myndigheternas ledning förordades modellen med enrådighetsverk sär-
skilt för de myndigheter skulle komma få stark anknytningattsom en
till gemenskapens politik. kompletterings-propositionI 1995 års prop.
1994/95: bilaga150, föreslogs verksamhetens och regeringensatt art
behov styrning skulle utgångspunkten för valet lednings-av vara av
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form. samtliga myndigheters ledningsformer leddegenomgångEn av
vilka myndigheter regering-till departementsvis redovisning av somen

ledningsfonn Fiskeriverket fåavsåg under 1995. avsågsatt geen ny
insynsråd.ledningsformen enrådighetsverk med

överväganden i fråga deJordbruksutskottet delade regeringens om
för förvaltningsmyndighetemas ledning ochallmänna principerna an-

enrådighetsverkbl.a. Fiskeriverket borde få ledningsformen isåg att
kombination med insynsråd.

frågan för-Konstitutionsutskottet föreslog i sin behandling av om
valtningsmyndighetemas ledningsfonn bet. 1995/96 KU1 den tidi-att

myndigheter normalt skall hagällande huvudregeln statligaatt engare
myndighetschefen återinförs. Konstitu-lekmannastyrelse vid sidan av

Förvaltningspolitiskahänvisade i sitt betänkande tilltionsutskottet även
nuvarande former för organi-kommissionens uppdrag analyseraatt om

verksamhet ändamåls-statlig förvaltning ochsation och styrning ärav
och riksdag.mål lagts fast regeringenlig i förhållande till de som av

anför sitt slutbetänkandeförvaltningspolitiska kommissionen i IDen
följandeförvaltningspolitik förtjänst, samladmedborgarens statenen

SOU 1997:57:

kommissio-finnerVid sammanvägning vad har sagtssom nuen av
formen lekmannastyrelse med delatden nuvarandeatt ansvarnen

avskaffas.bör

beslutsbefo-förvaltningspolitiska kommissionen ansågDen att om
styrelsen blirmellan verkschefen ochuppdeladgenheten ansvaretär

dessrådgivande och beslutandeoklart. styrelsen på gångAtt görären
roll diffus.

bedömning iförvaltningspolitiska kommissionensdelarUtredningen
Fiskeriverketsutredningen förordardetta fall vilket innebär att sty-att

relse läggs ned.

enrådighetsverkändras tillFörslag: Fiskeriverkets ledningsfonn utan
såvälenrådighetsverk tillgodoser kraveninsynsråd. Modellen med

styrmöjlig-stärka regeringensansvarsbild behovettydlig attsom aven
och samordnapolitiska prioriteringarheter bl.a. klargöraatt ar-genom

Ändringen omarbetas.Fiskeriverkets instruktionbetet i kräverEU. att
den politikgeneraldirektör bör delta i beredningenFiskeriverkets av

för den europeiska gemenskapen.Sverige för inom ramensom



för412 Organisation uppgifter fiskeriadministrationeninom SOU 1998:24

Fiskeriverkets13.2.3 organisation

Fiskeriverket har sedan EU-inträdet successivt utvecklat sin organisa-
förtion de krav den fiskeripolitiken ställer.mötaatt som gemensamma

delar organisationenDe enbart har uppgifter inomnästanav som nu
den fiskeripolitiken i det centrala verket marknads-ärgemensamma
och strukturavdelningen, avdelningen för fiskerikontroll, intemre-samt
visionen har bemannats under 1997. Av Fiskeriverkets laboratoriersom
har Havsfiskelaboratoriet så helt uppgifter avseende dengott som ge-

fiskeripolitiken.mensamma
Övriga delar verksamheten riktas nationell ñskeripolitik ellermotav

administrerar blandning uppgifter inom den fiske-en av gemensamma
ripolitiken och nationella delar.rent

kunna värdera ochFör insatserna för denatt anpassa gemensamma
fiskeripolitiken och nationella delar fiskeripolitiken för sig börav var
Fiskeriverkets organisation så två verksamhetsområdenattanpassas
renodlas, verksamhetsområdet för den fiskeripolitikengemensamma
och verksamhetsområdet för den nationella fiskeripolitiken. så-Om en
dan delning inte fullt kan åstadkommas med organisatoriska föränd-ut
ringar bör verkets interna redovisning till motsvarande kost-anpassas
nadsbärare så det blir möjligt bedöma effektiviteten för varderaatt att
verksamhetsområdet för sig.

Förändringar inom undersöknings- och FoU-verksamheten medför
de genomförs olikaflera konsekvenser både avseende effektivitetom

och kostnader.
stärka det arbetet inom gemenskapspolitiken lång siktFör påatt är

det nödvändigt inrättainom verket analys- och utredningsenhet.att en
Fiskeriverkets organisation för och arbete med stmkturstöd kanFör

marginella förändringar behövas.
Beslut fattas fiskerikontrollenmåste hur skall organiseras. Ut-om

redningen har beskrivit förslagtvå och förordar regeringen beslutaratt
Fiskeriverket skall bygga samlad organisation för doku-att upp en

menthantering, analys och fysisk kontroll. kontrollen ska utförasOm av
organisation lokalpå nivå inom verket innebär det resursförstärk-en en

ning med årsarbetskrafter18 enligt Fiskeriverkets kalkyl. däremotOm
endast hanteringen avräkningsnotor flyttas från SCB till Fiskeriver-av

medförket detta personaltillskott, enligt Fiskeriverket på årsar-3ett ca
betskrafter, emellertid finansieras överföring till Fiskeri-som genom
verket kostnaderna för SCB:s uppdrag. däremot lösningen medOmav
Kustbevakningen utförare landningskontrollen i hamn väljssom av
krävs inte något personaltillskott vid Fiskeriverket, tjänstenmen om
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skall upphandlas krävs resurstillskott motsvarande priset för Kust-ett
bevakningens arbete. Kustbevakningen redovisar det inte finns någ-att

öronmärkta för frskeövervakningen. Kustbevakningensra resurser re-
har för lösa samtliga uppgifter åvilar myndig-avpassats attsurser som

heten.
Fiskeriverkets nuvarande organisation har beskrivits i kapitel Per-

sonalresursen den januari uppgick till årsarbetskrafter. Vidl 1997 228
uppdelning Fiskeriverkets nuvarande personal enligt föreslagnaen av

kriterier skulle årsarbetskrafter föras till den nationella delen och72
årsarbetskrafter föras till den del hanterar den126 som gemensamma

fiskeripolitiken. Administrativa avdelningen har oförändrat årsar-21
betskrafter. det följande redovisas förslag till organisation efter deI ett

Därefter beskrivs delar i organisa-principer här har redovisats. desom
tionen behöver förändras för åstadkomma sådan inriktning.attsom en

Förslag till organisation för FiskeriverketFig. 13:1 ny

Generaldirektör

Internrevisor
AnalysSWEDMAR

stabsenhet

Marin NationellAdministrativ Marknads-och Kontroll-od resurs
avdelning avdelningavdelning Strukturavdelningstatistikavdelniug

Kustoch Utrednings-SvenskFisk Lokal Marina sötvatten
undersökning: kontororganisation undersokniuga

Undersökning:-
fartyg
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denFiskeriverkets organisation bör såFörslag: attanpassas gemen-
fiskeripolitiken administrerasfiskeripolitiken och den nationellasamma

organisatorisktde fall detta inte kan skeför sig med klara Igränser.var
kostnadsbärareuppdelning kostnaderna på dessa tvåskall görasen av

hela verket.inom
förför de båda delarnamöjligt följa kostnadernaskallDet att varvara

effekti-för beslut resultat ochunderlag kan användasså dettasig att om
inriktning och mål.förhållande till politikensivitet satta

långsiktiga analyserStab för

långsiktigaunderlag tillkunna regeringenFiskeriverket skaFör att ge
för-fiskeripolitiken bör verketinriktningenställningstaganden avom

omfattaanalyser böranalyser. Sådanasina förstärka störreresurser
inriktning inrättasmed dennastabsfunktionfiskeripolitiken. Endelar av

med särskildingågeneraldirektören. staben börunder Idirekt personer
oli-fiskeripolitikensutredningar inomavseende långsiktigakompetens

fiskeriekonomi, analysermed kompetens inomka delar t.ex.samt av
utveckling ochfiskevårdbeståndsövervakning ochfråndata samt

inledningsskede innehållaområde. Staben bör ifisketsforskning på ett
personår.4-5ca

dröjsmålkan inrättasanalysenhetensärskilt viktigtDet utanär att
varkennuvarandeinominte finnsdet f.n.eftersom utrymme resursram

analyser elleråstadkommaFiskeriverket föreller ii departementet att
bety-lång sikt.politikens inriktning på Detunderlag förframställa är

förtill ståndanalyser kan kommadelsefullt sådana attsnarastatt un-
fiske-denförändringarinriktningar inför dederbygga gemensammaav

Även Sverigesförhandlas fram år 2002.kommerripolitiken attsom
struktur-ändrad inriktningordförandeskap under år 2001 samt av

analyskapacitet.kräver förstärkt1999stödsprogrammen en

avdelningenadministrativaDen

skildakompetensutveckling påsuccessivFiskeriverket pågårVid en
organisatio-avseendeförändringinte föranleder någonområden som

nationell del ochuppdelning påorganisation medförändradEn ennen.
administrativai denförändringarCFP-del medför inte några storaen

kontrollen kommerden fysiskaarbetsuppgifter. Omavdelningens att
utökas medpersonalenframtiden kommerFiskeriverket iutföras attav

organisa-landet.olika ställen i Dennaårsarbetskrafter placerade18



SOU 1998:24 Organisation för uppgifter fiskeriadministrationeninom 415

tion kan medföra merarbete för personalfunktionen såväl för eko-som
Ånomifunktionen. andra sidan, antalet laboratorier minskar ochom

utredningskontorens verksamhet förändras innebär detta minskningen
administrativa avdelningens arbete. Effekter den organisatoriskaav av

förändringen för den administrativa avdelningen bör följas underupp
och efter omorganisationen.

Den fiskeripolitikens administrationgemensamma

Administrationen den ñskeripolitiken organiseras i treav gemensamma
avdelningar, marknads- och strukturavdelning, resursavdelningen en
avseende marina och kontrollavdelning.vatten en

Marknads- och strukturavdelningen får i innehållstort sett samma
idag, kompetensen avseende handelsfrågor bör stärkas. An-som men

för verksamheten med vattenbruk kan ligga kvar inom avdel-svaret
ningen i vattenbruket finns nationellt intresse, nämligenäven ettmen
odling för utsättning fiskevårdsskäl. Kompetensen och samordning-av

inom verket såväl med länsstyrelserna avseende vattenbruks-en som
frågor bör stärkas. Avdelningen deltar i förvaltnings-kommittéer samt

regeringen underlag till förhandlingar avseende ändringar i politi-ger
ken deltar i förhandlingar efter regeringens begäran.samt

Avdelningen för bildas nuvarandemarina attresurser genom resurs-
och miljöavdelningen delas. Avdelningen administrerar resurspolitiken
i marina och därtill hörande politik inom CFP, deltar i förvalt-vatten
ningskommittéer, regeringen underlag till förhandlingar avseendeger
ändringar i politiken deltar i förhandlingar efter regeringens begä-samt
ran.

Enheten för undersökningar ingår i avdelningen.marina be-Denna
står Havsñskelaboratoriets verksamhet i Lysekil och Karlskronaav

undersökningsfartygen. Verksamhet från Kustlaboratoriet tillförs isamt
lämpliga delar. ingåendeMer beskrivning finns kapiteli Enheten12.
utför undersökningar den forskning och utveckling Fiskeri-samt som
verket planerar inom omrâdet. Enheten deltar vidare i ochICES andra
internationella forskningsorgan. för avdelningensInom arbeteramen
deltar enheten i och förvaltningskommittéer i för-expertgrupper samt
handlingar. Enhetens Verksamhetsinriktning, budget och resultat bör
särredovisas.

Avdelningen för fiskerikontroll och statistik administrerar Fiskeri-
verkets uppgifter inom den fiskeripolitikens fiskerikon-gemensamma
troll. enhetenInom organiseras administrativ dokument-hantering och
kontroll, till DG XIV, samarbete och avtal med övriga utföra-rapporter

inom kontrollverksamheten främst Kustbevakningen. Den centralare
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kontrollavdelningen deltar i kommissionens förvaltningskommittéer
och på området deltar i förhandlingar efterexpertgrupper samt rege-

begäran.ringens lokala fizsiska fiskerikontrollen börDen organiseras
enhet under kontroll-avdelningen detta kommer liggaattsom en om

Fiskeriverket, däremot fysiskaden kontrollen har utförareom annanen
bör avdelningen för ñskerikontroll ha för avtal upprättasansvaret att
med utförare. ñskerikontrollen ingår uppgifter mark-I även som avser
nads- och strukturordningama.

Nuvarande utredningsavdelning dras in. Vissa samordnande funk-
bör hanteras för långsiktiga analysertioner den stab föreslås.av som

Resurser

Fiskeriverket har utfört översiktlig fördelning nuvarandeen av resurser
del f.n. administrerar ñskeripolitiken,på den ta-en som gemensamma

bell och del administrerar nationell politik, tabell 13.2.13:1 en som
personalen har fördelats hänsyn till utredningens övervägandenutan
avseende nedläggningar och förändrad organisation avseende forskning

Nuvarande personalresurser beräknas till årsarbetskrafter. Vid228mm.
oförändrad personalstyrka skulle den fiskeripolitikenen gemensamma

årsarbetskrafterhanteras med årsarbetskrafter, därtill kommer 18126
för fiskerikontroll och för registrering och bearbetning avräk-3 av
ningsnotor utförs vid SCB.som nu

Tabell Fördelning personår vid organisation avseende den13:1: av ny
ñskeripolitikengemensamma

Enhet person
år

nuvarande ochMarin resursavdelning del 5Resursav
miljöavd.
Marknads och strukturavdelningen 11
Avdelningen för ñskerikontroll och statistik 21
Analysavdelningen från utredningsavdelningen 2
Marina undersökningar Havsfiskelaboratoriet i Lysekil 32
Östersjölaboratoriet 7
Undersökningsfartygen 17
Kustlaboratoriet 11
Sötvattenslaboratoriet 13

ÖrebroFilialkontor 2
ÄlvkarlebyFiskeriförsöksstation 5

126Summa
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Organisation för administration nationell fiskeripolitikav

Samtliga uppgifter administration nationell ñskeripolitiksom avser av
samlas i avdelning, nationella avdelningen. denna avdelningIen nya
bör ingå:

vissa delar den nuvarande resursavdelningens arbete, nämligen0 av
enheten för nationella resursfrågors verksamhet avseende bestånds-
vård och fiskevård i inte regleras i CFPvatten som

för undersökningari avdelningen ingår Fiskeriverkets iäven ansvar0
vattenmål

fritidsfisket ochFrågor avseende
frågor avseende nationell fiskeripolitik i övrigt sektorsansvarett.ex.
för miljön m.m.

odlingsgränsen, gränsälvama och fis-Om även statens vatten ovan
i framtiden ingår i Fiskeriverkets hän-kevården i enskilda vatten ansvar

uppgifter till denna enhet. Föreskrifter avseende nationelltförs dessa
och flertalet remisser bör också handläggas inom avdelningen.fiske

nationella avdelningen kommer ingå enheten för kust- ochdenI att
uppgifter idag utförssötvattensundersökningar omfattar, de somsom

beståndsuppskatt-Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm, inklusiveav
Örebro.idatabasen hanteras vid kontoretningar och RASKA som

ÄlvkarlebyÄven vid försöksstationema i Kälarne ochverksamheten
Enhetenfrån Kustlaboratoriet tillförs.Delar verksamhetbör ingå. av

för rådgivningoch börför undersökningar i kust- sötvatten svara om
Även administrativamiljö, fritids- och turistfiske. vissafiskevård, upp-

till enhe-besvara remisser bör förasgifter reglering och attsom avser
förläggs till Drottningholm.Enhetenten.

och inlemmas iUtredningskontoren avvecklas särskilda kontorsom
särskildvidare bör bildanationella avdelningen där de tillsden en-en

successivt tillämpa de principerhet. Inriktningen bör ut-att somvara
innebäri kapitelredningen har och redovisas 10. Detta attanvänt som

vattenmål bör utförasFiskeriverkets myndighetsuppgift avseende av
utredningsarbetetmycketpersonal inom verket i övrigt bör så avmen

offentligtänkbarmöjligt överföras till andra utförare. En annansom
ipåbörjade indragningen kontoretutförare länsstyrelsen. Denär av

förslagetJönköping bör fullföljas. FiskeriverketOm sär-genom om en
miljöprövningsnämnd i samband med miljöbalksutredningenskild ges

detta område utök-utökade uppgifter kan det offentliga åtagandet inom
FiskeriverketsUtredningen föreslår därför fråganatt om resurseras.

har fattatsavseende detta arbete efter det beslutåter prövas att ett av
regeringen.

17-1452l4
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Resurser

Följande tabell visar den avdelningens sammansättning i personår som
uppskattats Fiskeriverket baserad nuvarande personalstyrka.påav

Tabell Fördelning vid organisation nationell13:2: personårav ny av
ñskeriadministration

enhet personårFrån i
miljöavd.Nationell avdelning nuvarande och 6Resurs

Analysenheten nuvarande Utredningsavdelningen
och Sötvattensenheten SötvattenslaboratorietKust-

laboratoriet
ÖrebroFilial

ÄlvkarlebyFiskeriförsöksstation
Fiskeriförsöksstation Kälarne
Kustlaboratoriet
Utredningskontor Luleå
Utredningskontor Härnösand
Utredningskontor Jönköping
Summa
Swedmar

xSumma
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Förslag avseende Fiskeriverkets organisation

OmfördelningarFörslag: inom Fiskeriverkets centrala förvaltning bör
enligt utredningens förslag. innebär för den centralaDettagöras att

administrationen inrättas fem avdelningar och stab för långsiktigaen
analyser. avdelningar administration denTre avser av gemensamma
fiskeripolitiken; marknads- och strukturavdelningen, avdelningen för
fiskerikontroll och statistik marin resursavdelning. avdelningEnsamt

administration nationell ñskeripolitik, nationell avdelning. Enavser av
avdelning administrativaintern administration, avdelningen.avser

Samtidigt dras utredningsavdelningen och uppgifterna delas upp
på nationella avdelningen och analysstaben.

fiskerikontroll inrättadesinnebär avdelningen för iDetta att som
och avseende fiskeristatistik.september 1997 utvecklaspermanentas

expertfunktionema flyttar tillnuvarande staben dras in ochDen över
den administrativa avdelningen.

Utredningskontoren inordnas den nationella avdelningen där dei
tills bildar särskild enhet. Fiskeriverketsvidare Fråganen om resurser

det offentliga åtagandetavseende detta arbete bör åter påprövas om
detta område utökas med anledning miljöbalk, förslag tillav ny nya:

gränsälvsutredningen m.fl.vattenmyndigheter,
sammanförs tillUndersöknings- och forskningsverksamheten två

enheter:
undersöknings-för undersökningar skall bedrivaEnheten marina

inom d.v.s.FoU-verksamhet med avseende behoven CFP,samt
till Lysekil.marin verksamhet. Enheten lokaliseras

sötvattensundersökningar skall inriktasEnheten för kust- och mot
frågeställningar relaterade till den nationella fiskeripolitiken, d.v.s.

Verksamheten kommer dåverksamhet avseende kust- och sötvatten.
vandringsfiskar och fisket ilever i sötvatten,att arteravse som

Kustlabo-kustzonen. Enheten skapas sammanslagningen avgenom
ratoriet och Sötvattenslaboratoriet. enheten lokaliseras tillDen nya

ÖrebroDrottningholm. Verksamheten i ingår i nationella avdelning-
verksamhet förbättre integration bör åstadkomms med övrigEnen.

resursövervakning i de sjöarna och databasen i m.fl.RASKAstora
databaser.
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ÖregrundKustlaboratoriet i

Verksamheten delas på de två enheterna, Enheten för marinaupp nya
undersökningar och Enheten för kust- och sötvattensundersökningar
enligt beskrivningen i kapitel 12. samband med verksamhetenI de-att
las måste hänsyn till den omfattande uppdragsverksamhettasupp som
bedrivs. Nuvarande åtaganden. medför det krävs övergångsperi-att en
od. Uppdelningen bör dock klar vid årsskiftet 1999/2000.vara

Älvkarleby

ÄlvkarlebyFiskeriverkets verksamhet i kring lax ochFoUutgörs av
havsöring, bl.a. förfogar verket strömvattensakvarium ochöver ett en

bäck. Fiskeriförsöksstationenskonstgjord verksamhet omfattar också
odlingsverksamhet för kompensationsutsättning lax och havsöring iav

ÄlvkarlebyDalälven enligt vattendom. bedriver VattenfallI ävenen
odlingsverksamhet för kompensationsutsättning lax i Dalälven.AB av
VattenfallVid anläggning, Västanå, kompensationsodlasAB:s 190 000

Fiskeriverketslaxar och i odling laxar och havsöringar60 000 60 000
framgårårligen. kapitel utredningen odling inteSom 10 ärattav anser

statligt åtagande.ett
Utredningen föreslår Fiskeriverkets i kompensa-att engagemang

tionsodlingen avvecklas verksamheten överförs till Vatten-attgenom
fall avtal Fiskeriverket i fortsättningen skall haAB. Ett även rättattom

nyttja forskningsanläggningama bör och förhandlings-upprättasatt en
förbör genomföra överföringen.utses attman

Utredningen föreslårFörslag: den odling bedrivs i Fiskeriver-att som
överläggningarkets regi avvecklas. inleds med Vattenfall AB attom

anläggningen långsiktigt säkra forskningsanläggningar-överta samt att
na.

Kälarne

verksamhet bedrivs vid Kälarne omfattar åtgärder förDen be-attsom
hotade lax- och öringstammar. Arbetet omfattar fram lämpli-att tavara

ñskevârdsåtgärder, utveckla metoder för upprätthålla genetiskattga
variation hotadehålla i odling i form levandesamt att stammar av en
genbank. Forksningsverksamheten relativt liten omfattning.är av

Hyreskostnaden mycket hög. årsredovisningen för 1995/96Iär om-
räknat till månader12 uppgick till 4,2 miljoner kronor. harHyranen
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under omförhandlats1997 och vid slutetuppgår till1997 3.1 miljo-av
kronor år. Innevarande hyreskontrakt löper år 2001. Enligtutner per

utredningens uppfattning kan anläggningen inte drivas vidare dep.g.a.
höga kostnaderna för lokalerna. Anläggningen bör därför avvecklas
eller föras till huvudman.över en annan

Förslag: Anläggningen avvecklas eller överförs till huvudman.annan
Ansvaret för arbetet med levande genbank och bevara hotade lax-atten
och öringstammar skall ligga hos nationella avdelningen.

Svensk FiskNya

Förslag avseende Svensk Fisk redovisas i kapitelNya l0.

S WEDA/AR

Verksamheten bör drivas sådant full kostnadstäckningsättett att
erhålls.

13.3 Konsekvenser avseende övriga
myndigheter

Länsstyrelserna13.3.1

Länsstyrelsemas för fiskefrågor uppgick enligt årsredovisning-resurser
för 1995/96 omräknat till kalenderår till årsarbetskrafter.54,2arna

Enkät avseende strukturstöden

Utredningen genomförde i samarbete med länsstyrelserna enkät fören
reda hurpå andel används för arbete inomatt ta stor av resurserna som

den fiskeripolitiken. Länsstyrelsemas uppgift omfattargemensamma
för närvarande främst olika åtgärder avseende strukturstöden inom fis-
ket. Länsstyrelsemas fiskerikonsulenter fick uppskatt hur mycket tid

användes för arbete med stöd inom strukturpolitiken målEU 5som a
för Pesca, insatser inom mål Leader för5 Interregsamt samt

inforrnationsinsatser under perioden juli till juli1 1995 1997. Perio-1
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den valdes för säkerställa förstaden periodens informations- ochatt att
utbildningsbehov fångasskulle så det kunde fördelas överattupp en

tid.längre
Enligt resultatet enkäten användes totalt årsarbetskraf-23nästanav
under perioden juli1 1995 till juli 1997 för hanteringen1 EU-ter av

stöd inom strukturpolitiken årsarbetskrafter för mål och för18,4 5a
årsarbetskrafter för insatser inom mål 5b,4,4 Leader,Pesca samt
informationsinsatser. Genomsnittet blirår 11,4Interreg samt per

årsarbetskrafter. kraftigtResursåtgången varierar mellan länen såväl
antalet ärenden under den valda perioden. Göteborgs- och Bohussom

län klart dominerande inom mål med ärenden och 9,3 årsar-5a 451är
betskrafter under månaders perioden. Därefter följer Skåne län24 135

årsarbetskrafter Hallands Blekinge länärenden och 2,6 Samt och 86
respektive ärenden.61

Enligt länsstyrelsemas bedömning resursåtgången under kom-av
ungefär lika årsarbetskrafter.mande år kommer den 10 Enatt stor,vara

projektverksamhetbedöms dock bli följden insatser inomökning av
för målturist- och husbehovsfiske fiskevård inomavseende samt ramen

bedöms resursbehovet öka med 5-6 årsar-5b, Leader och Interreg
betskrafter under och1998 1999.

prioriterar olika vad gäller EU-stöden. Några länLänen satsar
och information medan andramycket på olika initiativav resurserna

har olika bety-tid för handläggning ärenden. Fisketendast avsätter av
medför varierad ambitionsnivå.delse för näringslivet i länen vilket en

kanärendetypen varierar också vilket på-svårighetsgraden och även
verka resursåtgången.

fortsatta arbete medförslag avseende länsstyrelsemasUtredningens
kapitelstrukturstöden redovisas i 11.

administrationUppgifter avseende nationell

fiskeriadministra-uppgifter avseende den nationellaLänsstyrelsemas
till årsarbetskrafter 54,2-11,5.tionen kan beräknas 43 Dessa ärca

arbetsuppgifterna inom fisket varie-fördelade länen eftersomojämnt på
har speciella uppgifter avseendelandet. Några länsstyrelseröverrar

Även länsstyrelsernaodlingsgränsen och i gränsälvama.fisket omovan
förslag ökade uppgifter bör inte länsstyrel-efter utredningens vissages

fiskefrågor. Emellertid dettotalt öka avseende är avsemas resurser
fiskefrågor vid samtligabetydelse det finns sakkunnnig iatt personen

länsstyrelser.
uppgifter till sitt offentligaLänsstyrelserna bör koncentrera sina

till frågor till-enligt lagar och förordningar, d.v.s.uppdrag rörsom
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undantag, tillsyn och överklaganden. rollen ingår ocksåstånd, I att
främja fiskets intressen och möjligheter i arbetet med regionalolika sätt

miljö- landskapsvård Möjligheten knyta detutveckling, och etc. att an
fiskerelaterade till andra sektorer i helhetssyn på regionenarbetet ären

för den principutgångspunkti själva verket huvudargumentenett av
nämligen föra så mycket möj-framhållits i kapitel 10.6, att ut somsom

länsstyrelserna. Rådgiv-ligt den nationella fiskeadministrationen påav
i länsstyrelsemasfiskevård bör i fortsättningen ingåning även upp-om

åtaganden avseendelänsstyrelserna begränsa sinagifter däremot bör
fiskevården i enskildai enskildaplaneringen ñskevården Förvatten.av

fiskelagen huvudansvaretñskevattenägama enligt denharvatten nya
bör möjligheti detta avseendeoch principen ägarens attgesansvarom

tillviktigt med möjlighet ökadgenomslagskraft. detfå Däremot är en
tillsyn enligt förslag i avsnitt.nästa

få utökadeutredningens uppfattningLänsstyrelserna bör enligt även
utdöms enligtanvända medel och åtgärdermöjligheter vatten-att som

byggna-skadatsavseende vårdlagen kap. 10 § 5 vatten genomav som
ochhar redan delegerat 70% 30-tion Fiskeriverket ansvaretca avm.m.

överföras frånhögre graduppgifter kan imedlen.40% Dessa änav
fiskesakkunniga.länsstyrelsemasutredningskontor tillFiskeriverkets

sådan för-upprätthålls medfördelegeringprincipenFörutom att enom
användas effektivtoch medlenåtgärderna kan bli bättreändring att mer
förankring kan tillförabredd, lokalalänsstyrelserna med sineftersom

värde.i dessa fall börregional aspekt ett extragesomen
föreskriftsrätt bör återin-inte länsstyrelsemasUtredningen attanser

föreskriftsrätten alltförlokalaErfarenheterna denföras. är att ettav
Vissa tolkningsproblemadministrationen.antal föreskrifter ökadestort

enda myndig-Fiskeriverketförekommer f.n. dåoch överklaganden är
minskad administrationdettamed föreskriftsrättheten uppvägs avmen

effektivitet.vilket medför högretotalt

Tillsyn avseende privata vatten

vården sina fiskevatten.fortsatt förFiskevattenägama bör ha avansvar
ökad utsträckning överlåta tilltillsyn, bör iLänsstyrelser utövar men

Riks-Fiskevattenägamasfiskevårdsföreningar och riksorganisationen,
fiskevård. Fiskevården iutföra åtgärder förförbund, planera ochatt

bör betalas nyttjaren.privata vatten av
Tillsynsuppgiften kan öka nå-länsstyrelsentillsynen börFör svara.

efterökad tillsyn i privataFiskeriverket delegerar tillrätt vattengot om
Utredningen dockvanhävdsparagrafen i fiskelagen.lagändring anserav

utökade uppgifter.ändring medför marginelltdennaatt
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Kustbevakningen13.4

Enligt förslag i kapitel bör Kustbevakningen fortsättningsvis11 även
övervakningen fisket till flyg. Uppdraget börutföra sjöss och medav

myndighetens instruktion och i regleringsbrev.preciseras i
Ambitionsnivån för kontrollen bör utifrån analys brotts-sättas en av

och preciseras avseende yrkesfiske utanför kustzonen,benägenheten
inom kustzonen och i de sjöarna för fritidsfisket. Ambitions-stora samt

bör läggas fast i årlig överenskommelse mellan Kustbevak-nivån en
och Fiskeriverket. Resultatet kontrollen bör redovisas årligenningen av

utfallet till kom-Fiskeriverket har förtill ansvaret att rapporterasom
juni varje år.missionen den sistaper

landningskontrollerframtiden kommer utföraFiskeriverket iOm att
eller personalanställd Fiskeriverketi hamn med personal ärsom av

i kap. förord-kontrakterats Fiskeriverket krävs ändring 5 §5av ensom
lyder:fisket, vattenbruket och fiskerinäringenning 17161994: somom

Kustbevakningenvid landning fisk kontrollerarTill sjöss och av0
verksamhetsområde efterlevnaden bestämmelsernainom sitt omav

fiske.

fisk ikontrollera landningenKustbevakningen inte skallOm av
bör paragrafen lyda:hamn

inomKustbevakningenintill tilläggsplats kontrollerarTill sjöss och0
fisket.bestämmelsernaefterlevnadensitt verksamhetsområde omav

fiskefartygföljabetydelse Kustbevakningen kan än-Det är ettattav
vid misstanke brott.där utföra bordningda i hamnen och även omen

tillsynsmanden förordnatsEnligt gällande lagar har somsomnu
denutföra uppdraget. däremotinspektör befogenhet Omeller att som

polismyndig-enligt gällande lagkontrolleras tillträde kanskall vägrar
flsketillsynenhar avseendetillkallas. Kustbevakningenheten även po-

utnyttjas.i fortsättningen bör Om Kust-befogenhetlismans ävensom
vid fis-tillkalla stödistället för polisen enklarebevakningen är att som

för-EG:sketillsynsåtgärd bör ändring i lagen 1994:1709göras omen
tredje6fiskeripolitiken. §ordningar den Lagensgemensammaom

stycket lyder:som

hjälp behövs vidPolismyndighet skall begäran lämna denpå som0
tillsynen.
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Förslag: tillägg i lagenEtt 1994:1709 förordningarEG:sgörs om om
den fiskeripolitiken med följande lydelse:gemensamma

Kustbevakningen skall begäran inom sin befogenhet lämna den0
hjälp behövs vid landningskontroll i hamn.som

Tillsynen fritidsfisket ingår i Kustbevakningens nuvarande uppgifter.av
Fiskeriverket bör i samråd med Kustbevakningen ambitionsnivåsätta en
för övervakningen fritidsfisket. Kustbevakningen bör till Fiskeriverketav
meddela resultatet tillsynen fritidsfisket årligen. bakgrundMotav av av
den årliga rapporteringen bör ambitionsnivån revideras.

Effekter föreslagna13.5 förändringarav

Enligt utredningens direktiv skall förändringar avseende fiskeriadmi-
nistrationen leda till effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. iDe
förslagen framförda förändringarna innebär omfattan-sammantaget en
de strukturförändring fiskeri-administrationen och forskningsorgni-av
sationen. Samtliga förslag har för sig tillkommit i syfte effektivi-attvar

fiskeriadministrationen inom de politiska idag gäller.sera ramar som
Flera förslagende i ingående förändringarna medför omfördelningarav

kostnader inte minskning påverkar statskassan.av men som
hämtaFör hem effektivitetsvinster och besparingar krävsatt ett om-

fattande arbete med genomförandet där bl.a. Jordbruksdepartementet
och Fiskeriverket redan har påbörjat sådan minst har deInteen process.
besparingskrav lagts Fiskeriverket under depå två budget-senastesom
åren medfört verket kontinuerligt har tvingats interna omfor-göraatt
delningar och effektiviseringar för hålla budgeten. Någraatt stora yt-
terligare besparingar därförkan inte påräknas vid nuvarande inriktning
för fiskeripolitiken och den kraftigare betoningen sektorsmyndighe-av

Fiskeriverkets miljöansvar.ten
åstadkomma förändringFör organisationsstrukturen krävsatt en av

övergångsperiod för genomförande under vilken visst tillskottetten av
kan bli nödvändigt. Bl.a. detta fallet vid omorganisationärresurser av

inom den centrala delen Fiskeriverket, laboratoriema, utrednings-av
kontoren och framför allt avseende fiskerikontrollen.

Kostnader kommer i sambanduppstå med beredning och beslutatt
förändring verksamhet, för dra ned eller lägga ned verksam-attom av

het, för etablera sådan verksamhet hittills inte har funnits i till-att som
räcklig omfattning och för överföra verksamhet till andra utförare.att
Vissa dessa kostnader synliga andra och belastar antingenär änav mer
myndigheterna, speciellt Fiskeriverket direkt eller belastar andra orga-
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nisationers budgetar. Statskontoret redovisar i Avveckla medrapporten
förnuft, erfarenheter avvecklingar inom statsförvaltningen, 1995:17av

modell för hur kostnader vid omställningar bör redovisas så att to-en
talkostnadema för genomförandet kan avläsas.

Utredningen har valt redovisa vilka effekter uppståratt som genom
utredningens förslag i stabilt läge efter omställningsperiod. Dettaett en
kan, enligt utredningens bedömning inträffa tidigast under andra halv-

Effekterna statsbudgeten beräknas därför föråret 1999. på år 2000. De
myndigheter påverkas förändringarna bör åläggas i sina års-attsom av

redogörelse för kostnaderna i samband med för-redovisningar lämna
utvärdera effekterna omställningen.ändringarna samt att av

Kostnadseffekter1 3.5. 1

beräknade kostnadseffekter samtliga förslagdetta avsnitt redovisasI av
Besparingarnaför varje förlagskapitel för sig, d.v.s. för kapitlen 10-13.

förberäknade uppgifter hämtade från årsredovisningen 1995-96påär
omräknat till månader.12

det offentliga åtagandet.Kapitel behandlar förslag avseende Ut-10
åtagandet inom fiske-här motiv för vilket det offentligaredningen ger

Utredningens slutsats detripolitiken bör de åren. ärnärmaste attvara
motiv för minska det offentliga åtagandetinte finns tillräckliga utomatt

del medföravseende Svensk Fisk. Utredningens förslag i dennaNya
punkt föreslårdock inga förändringar avseende statskassan. På ut-en

till-vidgning det offentliga åtagandet, nämligen avseenderedningen av
uppgift bedömerfiskevårdsåtgärder för privata Dennavatten.synen av

påverkar där-utredningen kan tillföras fler och uppgiftenutan resurser
för inte statskassan.

mindreUtredningens slutsats bortsett från de beskrivna tvåär att
detta haförändringarna avseende det offentliga uppdraget skall samma

kostnadernaomfattning idag. medför varje minskningDetta att avsom
effektivi-till kostnad innebäreller förbättring kvaliteten samma enav

kvalitetenkostnaderna eller försämringtetsvinst och varje ökning avav
kostnad innebär effektivitetsförlust.vid samma en

denförbättrad administrationKapitel behandlar förslag avseendell av
behandlar förslag avseendefiskeripolitiken, kapitel 12gemensamma
och kapitel behandlarUndersöknings och FoU-verksamheten 13 orga-

förslagen organisato-nisatoriska förslag. det följande behandlasI per
risk enhet.
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Jordbruksdepartementet, fiskeenheten

Utredningens förslag innebär förstärkningar avseende det långsiktiga
policyarbetet, rutinerna i det kortsiktiga förhandlingsarbetet stärks,att

beställar- och utvärderingskompetensen stärksatt samt att en person
speciellt arbetar med nationella fiskefrågor. Redan dock fiskeen-ärnu
hetens kapacitet ansträngd. Fiskeenhetens har under 1997 ut-resurser
ökats med medarbetare och EUI-kansliet har rekryterat medar-en en
betare med särskild inriktning fiskefrågor. Förstärkningama vidmot
departementet har inte tillkommit följd utredningen i detutansom aven

planeringsarbetet. Utredningens förslag kan motivera ytterliga-normala
resursförstärkning. Vid ingången fanns årsarbetskrafter1997 8re av

och vid utgången finns årsarbetskrafter vid fiskeenheten.1997 9 Enav
årsarbetskraft skulle innebäraytterligare förstärkning med de-atten

använder årsarbetskrafter för fiskefrågor. Sedan början11partementet
har kostnaderna ökat med miljon kronor.1997 1av ca

Fiskeriverket

Utredningens förslag avseende ledningsform för Fiskeriverketny
kostnaderna förkommer medföra kostnadsbesparingar i formatt attav

Åstyrelsen bortfaller. andra sidan kommer det intensifierade samarbe-
medföra ökade kostnader. Vid genomfö-med departementet att etttet

åläggas besparingarrande ledningsform bör Fiskeriverket inteav ny
inte heller tillskott.men

långsiktiga analyskapaciteten stärkasFiskeriverket bör denInom
vilket medför utökas med årsarbetskrafter. Föränd-4-5att resurserna

samtidigt läggsringen emellertid utredningsavdelningenuppvägs attav
analysenheten kan därför utföras kostnader förned. Inrättande utanav

statskassan.
förhandlingsarbetetFiskeriverkets för bistå regeringen iattresurser

Ävenbör Fiskeriverkets fiskets handelsfrågor börstärkas. delaktighet i
förändringar kan behövastärkas. två innebär FiskeriverketDessa ettatt

visst och kompetenstillskott. de föreslagna organisa-Genomresurs-
tionsförändringama pågående inom verketoch omstruktureringar anser

rekryteringsfråga förstärkning-utredningen det till del huräratt stor en
kan tillgodoses. organisationsförändringar kommer detGenomen m.m.
krävas avdelningschef för för marinaresursavdelningenatt en ny resur-
utredningens förslag bör leda till intern planeringäven stramareser, en

och resursfördelning. har fiskeenheten vid departementetDessutom
stärkts och EUI-kansliet stärkts med kan underlätta för-resurser som
handlingsarbetet. Förhandlingsarbetet medför dock upprepadegenom
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ansträngningar för personalen och det behövs säkradstoraresor en
återväxt personal. Fiskeriverket bör vid genomförandet organisa-av av
tionsförändringen särskilt tillse det finns tillräckliga medatt resurser
förhandlingskapacitet. bör i första handDetta ske omfördel-genom

arbetetningar inom kan under övergångsskede krävaett ettav men re-
surstillskott på ârsarbetskraft.c:a en

det gäller strukturstöden föreslår utredningenNär i kapitel vissa11
förbättringar. medför bättre effektivitetenDessa inte någraen men ex-

kostnader för Fiskeriverket.tra
fiskerikontroll enligtEn utredningens förslag får direktatvå konsek-

det förstaFör vissa frågor idag utförs SCB hämtasattvenser. som av
hem till Fiskeriverket och för det andra medför hamnkontrollen ett re-
kryteringsbehov inom Fiskeriverket på första förslaget18 Detpersoner.
finansieras med medel idag används för köpa tjänsten frånattsom

andra förslagetSCB. medför kostnadstillskott på miljonerDet 11ett
kronor. utredningens uppfattning dessa medel bör överförasDet är att
från Kustbevakningen därmed f°ar minskad budget fiskeri-försom en
kontroll. Med sådan uppläggning skulle förändringar avseendeen or-
ganisation kontrollfrågoma ytterligareinte medföra någon kostnadav
för statskassan. inte effektivitetsförluster skall uppstå detFör äratt
mycket viktigt Fiskeriverket och Kustbevakningen kommer överensatt

ambitionsnivå för övrig kontrollverksamhet förbättring-samt attenom
avseende datasystemet genomförs och etableringen kon-attarna av

trollorganisationen i hamn snabbas det gäller datasystemet harNärupp.
redan Fiskeriverket erhållit tillskott i budgeten och från detEU. När
gäller uppbyggnaden kontrollorganisationen bör Fiskeriverket till-av
försäkras medel för övergångsperiod tills dess frågan överföringen om
från Kustbevakningen löst. innebär kan frågan lösas fr.o.m.Dettaär att

statskassan.års budget behövs inget resurstillskott från1999
Förslagen avseende undersöknings- och verksamheten medförFoU

förbättraFiskeriverket resurstillskott i syfte kvaliteten påatt ett attges
undersökningarna. beräknas tillde marina Resurstillskottet 10%ca av

Havsfiskelaboratoriets nuvarande budget vilket innebär miljon1cza
kronor.

Övriga förslag avseende avvägningen mellan olika ämnesområden
forskningsnivåer medföroch inte några direkta kostnader ärutan en

fråga för ledningen hantera inom för verksamheten.att ramen
organisatoriska förändringarna avseende Fiskeriverkets laborato-De

rier medför direkt kostnadsbesparing i de fall Kälarne läggs ned meden
Kontraktetmiljoner kronor för3,1 uteblivna hyreskostnader. lösescza

först år vilket kan medföra kostnader Fiskeriverket2000 uppståratt om
väljer lösa kontraktet tidigare. Fiskeriverket minskar sittOmatt enga-

Älvkarlebyi medför detta inte direkta besparingar efter-någragemang
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den kompetens avseende laxfrågor Fiskeriverket har där in-som som
ordnas inom verksamheten vid den nationella avdelningen. Om någon
besparing kunnaska avseende nedläggning Kustlaboratori-göras en av

flyttningoch verksamheten beroende nuvarande lokaler iäret av av om
Lysekil och Drottningholm räcker till eller inte. Uppdragsverksamheten
bör dock vid överföring till huvudman självfmansie-även annan vara
rande och inte medföra ytterligare resurstillskott krävs. Sötvat-att

Örebrotenslaboratoriets nuvarande kontor i bör överförs till Göteborg
Åvilket medför kostnadsbesparingar avseende hyran. andra sidan kan

utredningens förslag avseende Kustlaboratoriet och utredningskontoren
medföra vissa data måste upphandlas komplement för kunnaatt attsom
utveckla RASKA-databasen.

Utredningen räknar med förändringarna avseende laboratoriemaatt
och utredningskontoren inte medför ökad kostnader däremot kva-men
litetsförbättringar. Förändringarna skall enligt utredningens uppfattning
utföras inom nuvarande budgetramar. uppföljning kostnadernaEn av
bör då den organisationen har genomförts.göras nya

nationellaförändringar utredningen föreslår avseende denDe som
kostnader. Enligtfiskeripolitiken medför inte några ytterligare utred-

synliggörandet den nationella fiskeri-ningens uppfattning kommer av
Fiskeriverket medföraadministrationen i särskild avdelning inom atten

effektivitetsvinster.

Länsstyrelserna

förslag länsstyrelserna förväntas inte medföraUtredningens avseende
kostnadsökningar eller besparingar.

Kustbevakningen

medförUtredningens förslag avseende kontrollorganisationen Kust-att
för fiskerikon-bevakningen budgetåret skall minska sin budget1999

budget medtroll med miljoner kronor. Samtidigt ökas Fiskeriverkets11
motsvarande belopp.

Sammanfattning kostnadskonsekvenserav

sammanfattningen den direkta påverkan på statsbudgetensummerar
budgetåret utredningens förslag.2000 av
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Tabell Resurstillskott13.3. och resursminskningar påverkar stats-som
budgeten for år kr.2000,
Ändamål Resurstillskott/minskning

Jordbruksdep., fiskeenheten 500 000-
Fiskeriverket, förhandlingar 500 000m.m. -
Fiskeriverket, marina undersökningar l 000 000-
Fiskeriverket, Kälarne 3 100 000
Fiskeriverket, kontrollorg. 11 000 000-
Kustbevakningen kontrollorg. 1 l 000 000
Summa 1 100 000
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Bilaga 1

denTillämpning gemensammaav

medlemsländeri andrafiskeripolitiken

Danmark

Organisation

flera gångerfiskeriorganisation harochDanmarks jordbruks- översetts
de kravorganisationen till EU-1970-talet försedan att somanpassa

inrättades ti-betalningar,handharEU-direktoratetinträdet ställt. som
harsin början år 1994,omorganisationen,digt. Den togsenaste som

slåutvecklingsprojekt.mycket Förstavarit attstegetstortett sam-var
Därefter har deLantbrugsministeriet.medFiskeriministeriet ope-man

myndigheteri fleradelarna brutitsadministrativarationellt ut
självständighet.alltdirektorat störreär väg mot ensom

ochgenomförts harjust 1997omorganisationen harDen senaste
Livsmedelshygi-livsmedelsperspektivet.syfte tydligare betonaattsom

till jordbruks-länkats hårdarefrågor harfrågor, veterinäraeniska m.m.
Landbrugs-blivit Fødevare-ministeriet harfiskerifrågorna ochoch ett

Fiskeriminstierum.og
Fis-antal direktoratutvecklahar varitInriktningen storaettatt som

På såVeterinärdirektoratet.Strukturdirektoratet ochkeridirektoratet,
departementetEftersomkoncemliknande struktur bildats.harsätt en
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samtidigt minskar i storlek det viktigt utveckla formerär för depar-att
styrning direktoraten så direktoratentementens inte blir så själv-attav

ständiga de utvecklar politik.att en egen
Tidigare departementets tid mycket detaljfrågor ochupptogs av

implementering, vilket litet for strategiskt tänkande. Medutrymmegav
den organisation förvaltningen har idag har nivåer skapatstresom ge-
nomgående i hela ministeriet, för politik och ledningen
departementet, for administration och genomförande direktorat,en
myndigheter och nivå för utveckling forskning, utveckling ochen
laboratorieverksamhet.

ñskerifrågornaFör har detta inneburit omställning eftersom dessaen
fram till mitten september 1994 hanterades inom ministeri-ett egetav

Fiskeriministeriet. Organisationen då mycket platt och kontakt-um, var
enkla. har fiskefrågomaNu organiserats påvägarna sättsamma som

övriga frågor inom Fødevare- landbrugs fiskeriministeriet, d.v.s. i deog
beskrivna nivåerna.tre
För närvarande arbetar 4.000 inom hela ministerietca personer var-

eller4% departementsnivâ,200 50% arbetar med övrig ad-stav ca
ministration och med46% undersökningar och utveckling
forskningsnivå. Med fiskefrågor arbetar totalt 375 inomca personer
ministeriet och direktoraten. Därtill kommer de arbetar med forsk-som
ning och undersökningar.

förhållandeMinisterium i till myndighet

Ministeriet förstår lagstiftning lovgivning och strategisk utveckling
medan direktoraten sköter administration och genomförande.

Arbetsfördelningen mellan ministeriet och direktoraten styrs av
bekantgörelser. Delegeringsordningen fastställs ministern och detav
enda regeringen kollektiv beslutar skall di-ärsom om vem som vara

förrektör respektive direktorat. Direktoraten så självständigaär som
ministern önskar, d.v.s. ministern kan inskränka befogenhetema.

Det få fiskeriadministrationenär anpassad till denatt öv-en process
riga administrationen på lantbrukets område. Modellen fungeraanses
bra på direktoraten, eftersom det försvårare politiker och ministe-ärnu
riet direkt direktoratens arbete. Tjänstmännen vid direktoratensatt styra
uppfattar det relativt lätt urskilja vad politik och inte.äratt äratt som

Styrningen direktorat och institut viktig fråga. Inom minis-ärav en
teriet varje direktorat både ekonomiskt och sakligt utpekatstyrs ettav
Fagkontor ansvarigt fackkontor, sakenhet. Om direktorat be-ett
handlar fråga betydelse direktorat ellerstörre rör ett annaten av som en

avdelning inom ministeriet, skall frågan hanteras fag-annan genom
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koordinerande funk-kontoret. har härigenom vägledande ochDessa en
tion.

40-tal med ñskefrågor. deministeriet arbetar InomI ett personer
direktoraten sysselsätts inom Fiskeridirektoratet 320olika personer,

Strukturdirektoratet sju och Veterinärdirektoratet åtta personerpersoner
hälsofrågor och fisksjukdomar.

specifiktpersonal arbetar medEU-direktoratet har inte någon som
ñskefrågor.

organisationDepartementets

ministeri-fiskerifrågor isammanslagningen jordbruks- ochVid ettav
potenti-avdelning det fanns vissabehölls fiskefrågoma i trots attenum

Fiskefrågor-jordbruksfrågor.samordna fiske- ochella fördelar med att
i förhållan-departementsnivå många särdraginnehåller ofta påävenna

frånanledning övergångenjordbruksfrågoma.de till En attannan var
underlättas. Tonvikten inom EU-organisationen skulleden tidigare

frågorkoordineringsbara såsomockså vidgats frånarbetet har
sektorrelaterade frågor.marknad till mer

enheter ellerfiskeriavdelning indelad i fyraFødevareministeriets är
kontor:

UtvecklingskontorKontor
MarknadskontorKontor
Internationellt kontorKontor samt
Nationellt kontor.Kontor

kontorNationellt

och harfor Fiskeridirektoratetkontoret FagkontornationellaDet är
för hela Fiskeridirektoratetsdet politiskadärmed ansvaret ansvarsom-

råde.
med direktoratet,i samarbeteviktig uppgift för kontoret, ärEn att

avseende implementering EU-regleringar, såvälutarbeta nationella av
och kust-for fritids-bestämmelser t.ex.helt nationellaregleringar som

fiske.

Internationellt kontor

för övergri-internationella kontor harFiskeriavdelningens ansvaret
och skall iförhållande till fiskeripolitikenfrågor ipande internationella
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denna egenskap betjäna regeringen och folketinget. gällerAnsvaret
EU-frågor såväl övriga internationella frågor inom FAO. Dett.ex.som
internationella kontoret hanterar uteslutande internationella frågor.
Även de andra kontoren kan hantera vissa internationella frågortre men
det internationella kontoret har huvudansvaret.

danska regeringen skall alltid försäkra folketingetssig god-Den om
kännande. Ministem skall personligen redogöra för den aktuella frågan
och han inte mandat folketinget skall Danmark rösta emotom ges av

Ävenfrågan debatteras i EU-sammanhang. för Danmark periferanär
frågor, fiskeriavtal med södra halvklotet, föreläggs Folketing-t.ex.som
et.

Enheten årsarbetskrafter resurssidan tekniskahar kvoter,tre
regleringar, kontroll och tredje lands relaterade frågor förvarav en

en-förprocedurfrågor, för miljörelaterade frågor och havsrättsligaen
fiske-frågor inkl finns två arbetar medFAO. Härutöver personer som

Även ifrågor representationen i Bryssel. de därutöverpå tre personerna
arbetar med jordbrukspolitiken, användsBryssel, huvudsakligensom

vid behov.som resurser

Utvecklingskontor

utvecklingskontoret strategiska utvecklingsfrågor,hanterasInom t.ex.
till näringen. i dennafiskeflottans kapacitet och stöd Kontoret ansvarar

rådgivande udvalg utskott dryftar utvecklingenegenskap för de som
fiskerinäringen. finns antal olika udvalg.Det ettav

vedrørendeFiskeriutvecklingens udvalg Det Rådgivende Udvalg0
för idéer ochUdviklingen af Fiskerisektom, vilket forumär ett nya

råd till ministernstrategiskt tänkande och skallsom ge

flottans storlekKapacitetsudvalget, behandlar frågor om0 som

frågor harGenerellt fiskeudvalg vilket bl.a. göraatttar0 upp som
förordningar.med ändringar EG:sav

förhanteras inom FiskeriavdelningenForskningen inte gemensamtutan
utveckling.hela ministeriet inom avdelningen för administration och

förhand-förvaltningen skiljer mellan den dagliga driften,Inom man
Normalt sköts planering och administra-lingar och utvecklingsarbetet.

förhandlingar sköts Mark-tiv utveckling inom Utvecklingskontoret, av
Internationella kontoret och den dagliga driften skötsnadskontoret och

strategiskt analysarbete bedrivsinom det Nationella kontoret. Visst
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utveck-administration ochavdelning fördepartementetsockså inom
fiskeripolitikendenutformningenling, avseendet.ex. gemensammaav

efter år 2002.
och tidvikt för departementetstrategiska frågornaDe är stor av-av

före-initiativutredningar påfrågor.för dessa Att göra egetsätts som
arbete i fråganhar påbörjatredan innan dennakommissionenläggs an-

förhandling. Utred-ochkommunikationfördelar ikunna senaregeses
ämbetsmannagruppdepartementetofta inomningar attgörs engenom

ekonomi,områdenolikainombör ha kompetenstillsätts. Denna som
in-det i utredningarnaovanligtinte hellerdockfiskeri Det är attm.m..

samråd med övrigaEfterinstitutfrån universitet,går m.m.personer
viss fråga.dansk hållning iofficiellbeslutasministerier enom

Direktoraten

iskeridirektoratetF

omfattande arbets-har dedirektoratdetFiskeridirektoratet mestär som
departementetsknutet tillområde ochfisketsuppgifterna på är närmast

frågor.nationellakontor för
Administ-kontor:uppdelad idelcentralaiskeridirektoratets är treF

ju-för regleringar,FiskerikontoretFiskeri ADB.ration, samt ansvarar
ochinspektoratendelarna d.v.s.operationellafiskevård, deridik, samt

fiskerikontrollfartygen.
förutomfiskefartygfrån registreratbedrivasyrkesfiske måsteAllt

ochfartygstillståndutfärdarFiskeridirektoratetsötvattensfiske. ansva-
investeringförstrukturstöd görsAnsökanfartygsregistret.för omrar

ledainvesteringen förväntasStrukturdirektoratet. Omhosdock separat
Fiskeridi-medStrukturdirektoratetkontrollerarkapacitetsökningtill en
förbindel-elektroniskfinns.för investeringen Entillståndrektoratet om

ochmellan Struktur-ärendeni dessainformationsutbytetsäkerställerse
Fiskeridirektoraten.

Fiskeridirektoratet. In-underlokala kontorInspektoraten utgör
landningskontroll, import-huvudområden:iindeladespektoraten är tre

områden.övervakning kustnärakontroll samt av
fisk till in-överskottanmälsmarknadsordningen,Vad avavser
kontrollförfiskeridirektoratettillanmäler vidarespektoraten avsom

ekonomiskautför dedock EU-direktoratetuppgifterna. Det är som
transaktionerna.
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Fiskeridirektoratet för all fiskeristatistilç förutom handels-ansvarar
statistiken, och bl.a. fiskeristatistisk årsbok.utger

Strukturdirektoratet

Strukturdirektoratet handlägger struktur- och regionalstöd för både
jordbruket och fisket. Fördelen med ha fiske och jordbruk inomatt

organisation kan samordna rapportutform-attsamma uppges vara man
ningar, hantering bedrägerier etc.av

ForskningssekretariatDet tidigare fanns enhet inomsom som en
ministeriet har överförts till Strukturdirektoratet. anledningarnaEn av
till forskningen ligger inom Strukturdirektoratet det finnsatt är att ge-

medel för produktutveckling måste koordineras mellanmensamma som
olika delar livsmedels-, fiske- och jordbruksområdet.av

Personalen vid direktoratet själva fördel i jordbruketsstor attser en
och fiskets frågor för forskningen organiserade iäven myndighetär en
eftersom procedurer kan följas för båda sektorerna.samma

Kontakterna Brysselgentemot

finnsDet inte någon formell fördelning mellan Fiskeridirektoratet och
departementet för delta i Strukturdirektoratet deltager endastatt möten
undantagsvis i möten. Detta följd de så nyligen in-är atten av var en
tegrerad organisation. Rådsnivån hör dock hemma i departementet och
direktoraten deltar endast i intema/extema på uppmaninggruppen av
departementet, d.v.s. vid behov teknisk expertis. Direktoratet harav
dock aldrig deltagit i ministennöten.

de fallI rådet har överlåtit kompetensen åt kommissionen det Fis-är
keridirektoratet har huvudansvaret. Emellertid delegeras fler ochsom
fler frågor från rådet till kommissionen, vissa med politiska in-även
slag, varför departementet deltar i kommissionsmötenäven vid behov.

Utrikesministeriet har lagt fast instruktionsprocessen och ansvarar
för formella instruktioner Instruktioner till representationen iatt ges.
Bryssel skall också förmedlas via utrikesministeriet. Normalt utarbetas
instruktionerna Fødevareministeriets tjänstemän, ofta på för-änav om
slag från direktoraten.

delta i kommissionensFör arbetsgrupper krävs inga instruktioneratt
eftersom dessa arbetar med genomföra rådsbeslut alternativt sådantatt

efter politiska beslut delegerats till kommissionen beslutaattsom om.
Infonnella diskussioner förekommer dock ofta mellan ministeriet och
Fiskeridirektoratet behövs.så frågaNär tillnär behandlingtasen upp
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kommissionen utarbetar direktoratetför första gången inom ett notat
med ministeri-förslag till generell dansk hållning vilket diskuterasmed

et.
inför inom interna ochInstruktionema möten externa samtgruppen

Fiskeavdelning-bereds normalt endast med chefen förmed COREPER
vidarebefordran till Utrikesministeriet. Instruktio-i ministeriet föreen

särskilt intres-föredras för ministern endast ämnet är stortom avnema
se.

från samtliga i Bryssel, ibland tjäns-utarbetasRapporter möten av
Oftastibland representationen i Bryssel.från Köpenhamn, ärtemän av

det rådsarbets-det representationen utarbetar rapporten avseromsom
interna ochd.v.s. ministermöten, COREPER, externa gruppen.grupper,

endast ministerietförvaltningskommittémöten delgesfrånRapporter
behandlas i rådsarbetsgrupper.skallfrågan berör något som senareom

inter-regelmässigt frånfår inte hellerFiskeridirektoratet rapporter
ministeriet väljertjänstemännenna/extema Det är somgrupperna.

direktoratetde tror/tyckertill direktoratetskicka när attrapporternaatt
varitindividuella valmöjlighethar dennaintresserade. Emellanåtär en

tolkningen vadeftersomtill irritation hos direktoratetkälla ärav som
olika nivåerna.alltid den på deför dem inteintressant är samma

Stödhantering

Departementsnivå

departementsnivå inom Fis-strukturstöd hanteras påfisketsFrågor om
ifråndepartementsnivå skiltstrukturstödFisketskeriavdelningen. är

jordbrukets stöd.
stöd- och strukturpo-frågorFiskeriavdelningen hanterasInom om

tilltvåfiskerisektom vid Utvecklingskontoret. Calitik för tre personer
ihanterar dettaUtvecklingskontoretmed strukturfrågor.arbetar avse-

fiskerilagstiftningen.nationellaEU-lagstiftningen densåvälende som
stöd tillhuvudområden delsStrukturpolitiken inriktas två nä-mot

kapacitetens utveckling.dels styrningringen, av
ochkapaciteten,förnationella danska instrumentenDe att styra

MGP,de fleråriga utvecklingsprogrammenuppfylla ärdärigenom
etableringsregler för fiskare.fartygstillstånd och

strategisklovgivning ochför regleringMinisteriet ut-ansvarar
regleringen Fis-etableringsrätt skerfiskaresveckling. det gällerNär

nationella kontor.keriavdelningens
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Myndighetsnivå

Tillämpningen de olika stöden till fisket inom för mål 5aav ramen
sköts på Strukturdirektoratet. Totalt arbetar sju med fisketspersoner
strukturstöd, fem handläggare, assistent och ledningsperson. Allen en
dokumentkontroll sker på Strukturdirektoratet. All fysisk kontroll avse-
ende strukturfrågor hanteras dock Fiskeridirektoratet huvud-ärav som
ansvarigt för den samlade kontrollverksamheten fiskets område.

Strukturdirektoratet handlägger stödordningar för både fiske och
jordbruk. Strukturdirektoratet behandlar och beslutarmottar, om an-
sökningar stöd, sköter utbetalningar, till kommis-samt rapporterarom

Övervakningskommittén.sionen och hanterar Tidigare övervak-var
nings-kommittéer placerade inom ministeriet eftersom uppgifternamen

teknisk karaktär har de flyttatsär till direktoratet. Amten,av en mer
d.v.s. länen, inte inblandade i hanteringen 5a-stöd.är av

Vid urval projekt inom finns rådgivandePesca där Am-av grupper
länen, kommunerna och näringen representerade. formellaDeten är

besluten dock centralt Strukturdirektoratet, Erhvervsfremmesty-tas av
relsen ung. NUTEK eller Arbejdsmarkedsstyrelsen ung. AMS,av
beroende projektet Fiskefonden, Regionalfonden eller So-av om avser
cialfonden. Huvudansvaret för ligger dock hosPesca Strukturdirekto-

sköter koordinationen EU.ratet gentemotsom
praktiken fungerar detI så de utlåtanden" kommeratt som man

fram till inom de rådgivande, regionala inte kan ändrasgrupperna av
Strukturdirektoratet, såvida inte formella eller juridiska fel föreligger.

ansökan stödEn enligt kan skickasPesca antingen till Strukturdi-om
rektoratet eller direkt till respektive Amt.

Ansäkningstider

Strukturdirektoratet administrerar olika ansökningssystem för olika
stödordningar. Vissa stöd går det ansöka kontinuerligt under åretatt om

för andra finns särskilda ansökningstider. de fall ansökningsom-Imen
gångar tillämpas, har dessa förlagts till olika tider året så arbetetatt
koncentreras till vissa åtgärder under vissa perioder. Nedanstående ti-
der gällde enligt översikt från juni 1997:en

Skrotning, fr.o.m. den 10 juni och eller tillsåret slutut ärpengarna
Joint ventures Blandede selskaber fa:l1esforetagender, hela0 og
året
Nybygge fiskefartyg, 1 juni, september,1 l decemberl0 av mars,
Modernisering fiskefartyg, 1 januari, april, juli och oktober1 1 10 av
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novemberVattenbruk, maj och15 15
områden, hela åretSkydd marinaav

hela året.Hamnar,
juni och decemberBeredning 11-

pilotprojekt, hela året ochStudier och
hela året.Pesca -

Överklagan

detklagahar någoteller stödmottagarenäringen närOm attannan
Strukturdirektoratet dettillvända siggäller olika stöd kan omman

kla-till ministeriethanteringen ochadministrativagäller den rent om
ändraklagande vill påavvägning eller denpolitiskgomålet omenavser

enskilt beslutavseendeöverklaganderättformelli sak. Någonnågot ett
finns dock inte.stödom

Övervakningskommittéer

fiskets stödförövervakningskommittéemade båda ärMedlemmar i
Strukturdirektoratet,nämligenochfor mål Pesca,de 5anästan samma

Investeringsban-EuropeiskaEU-kommissionen,Fødevareministeriet,
Arbej-fackförening medlemFiskeriforening, SIDDanmarksken, av-

målFiskeres P.O. För 5aoch DanskeErhvervsrådderbevmgelsens
till-Exportforening. För PescaFiskeindustri-Danmarkstillkommer og

Kvinde-Arbejdsmarkedsstyrelsen,Erhvervsfremmestyrelsen,kommer:
SkagenRingkjøbing Kom-fackförening, Amt,ForbundArbejderlig

Amtsrådsforeningenochmune

Rådgivande udvalg

rådgivandeministeriet finnsförInom nämnts tre or-ovansomramen
samarbeteskerrådgivandedeñskeudvalg.s.k. Inom ettorganengan

udvalgetbetydelsefullanäringen.myndigheterna och Detmellan mest
udvalgetiudvalg.isekeriutvecklingens Representerat är:Fär

Fødevareministeriet,
Amtsrådsforeningen,

Erhvervsråd,Arbejderbevaegelsens
Eksportforening,Fiskeindustri-Danmarks og

Fiskeriforening,Danmarks
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Dansk Industri,
Danske Fiskeres Producent Organisation m.fl. producent-
organisationer,
Foreningen for Danmarks Fiskemel- Fiskeolieindustri,og
Kommunernas Landsforening,
Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening,
Landsorganisationen af Danmarks Detailfiskehandlere, samt
Organisationen Dansk Aquakultur.

Strukturdirektoratet och Danmarks Fiskeriundersøgelser observa-är
i udvalget.törer

Strategier för de olika stöden till fisket utarbetas inom Fiskeriut-
vecklingens udvalg Till udvalget kan Strukturdirektoratet även.
hänskjuta specifika eller särskilt omfattande ansökningar stöd. Ud-om
valget kan likaledes begära få viss ansökan till granskning;att ta upp

näringens kan begära fåäven viss fråga inomrepresentanter att ta upp
udvalget.

Danmark har tidigare inte givit stöd till nybyggnation öppnademen
denna möjlighet i juni 1997. Inom Strukturdirektoratet har i samband
härmed Rådgivande udvalg inrättats med uppgift prioritera far-ett att

udvalgetI kommer finnas förtygstyp. näringen,att representanter
Danmarks Fiskeriundersøgelser DFU, Sjøfartsstyrelsen fl.m

Deltagande iBrysselarbetet

Strukturfrågor behandlas inom rådet i interna för fiskefrågorgruppen
och inom kommissionen i Ständiga förvaltningskommittén för fiskets
struktur. tillI vad gäller för flera andra fiskets områden,motsats som av
deltar Strukturdirektoratet inte i någon dessa arbetsgrupper, det ärav
istället departementet för såväl rådets kommissio-som ansvarar som
nens grupper.

Nationella stöd

endaDet nationella stöd finns stöd till ophalingsspilrent är ettsom
västkustenpå Själland uppgår till totalt 135.000 dkr / år. Måletav som

med stödordningen kompensera för de extraordinära kostnaderär att
för underhåll fiskefartygs bundbeklaedning bottenmålningav som

förknippat med bedriva fiske från stranden.är att
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Marknadsstöd

marknadsordningar för ñskprodukterEU:s hanteras på departementsni-
vå Fiskeriavdelningens andra kontor, Marknadskontoret. prak-Denav
tiska hanteringen stöden, inklusive utbetalning stöd till produ-av av
centorganisationer, sköts EU-direktoratet, ansvarig myndig-ärav som
het för alla stöd inom för Jordbruksfondens garantisektion.ramen
Kontroll utförs Fiskeridirektoratets inspektorat.av

Kontroll

inspektorat och därutöver kontor.Fiskeridirektoratet organiserar 10sex
i Roskilde det med anställda, sjuInspektoratet 32är största varav per-

Samtliga in-stationerade på Bornholm och fem Själland.ärsoner
i riksdageninrättades samtidigt, under efter beslutspektorat 1987-88,

bättremiljoner danska kronor för bygga200avsätta attatt upp enom
landbaserad och utrustadkontrollorganisation. Organisationen heltär

mindre båtar släp.med specialinredda fordon samt
halvtinspektörema enligt två ochFiskeridirektoratet utbildar ett ett

förläggspraktik Utbildningenlångt där teori ochår varvas.program
regel rekryterasdelvis till inspektoraten.delvis till direktoratet och I

god utbildningsgrundmellan och och har20 25 årär enpersoner som
Efter utbild-laboratorium eller liknande.inom miljöområdet påt.ex.

centralt för inde ofta tid direktoratetningstiden tränaattstannar en
övergripande administrationen.sig datorsystemet och denpå

kontrol-finns det nackdelar med istället haEnligt inspektörema att
specialister kon-specialutbildade. intelanter inte Dessa ärärsom

lokalkännedomalltför godtroll. nackdel skulle kunnaEn attvaraannan
bindningar.kontrollplats kan leda till socialaeller bo näraatt en

Befogenheter

åtgärder. kan ock-har befogenheter vidta rättsliga DeInspektörema att
vidta administrativa åtgärderså beslagta fångst och redskap samt som

ñskeriföretags räkenskaper och bokföring.begära in ettt.ex. att
finns fisk ochInspektörema har sig i alla lokaler där deträtt att ta

avkunnadkan vidta de åtgärder finns i ñskerilagen. nyligenEnsom
till sådant materialdom visar statistiskt material kan räknasävenatt

har möjlighet beslagta.fiskeriinspektionen attsom
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Loggboksplikt

Grundregeln alla yrkesfiskare skall föra loggbok undantagär att men
ges om:

fartyget under och10är0 m
fiskaren deklarerar till inspektoratet vilket ICES-område han fiskat i
och
fiskaren inte deltar i fiskenågot där särskild licens behövs.0

Fiskarens fångst registreras dock vid försäljning till förstahandsmotta-
han för loggbok eller Enda för-undantaget äroavsettgare om om

säljningen sötvattensfiske.avser
det gäller utländska fiskare måste landningsdeklaration med-När en

följa loggboken. 1997 dock undantag för svenska fiskareFör görs

Kontroll i land

Inspektoraten arbetar på land i hamnar och auktioner. bilbumapå De är
och verkar i lag. arbetar till fyra dagar vecka med kon-Lagen tre per
troller. Inspektoraten utför kvalitetskontroll hygien- ochäven samt
livsmedelskontroll förädlingsindustriema.på

olika inspektoraten täcker kuststräckan inom radie inteDe somen
innebär timmars bilresa. Kontrollema koncentreras till deän ettmer par

frekventerade hamnama inom varje inspektorats område.10-15 mest
Landningarna i de frekventerade hamnar står för20-25 90%.mest

frånpå Bornholm har landningar dag mångaNexö 200 varavca per
tredje land, varför har speciell styrka arbetar därsom penna-man en
nent.

Antalet landningar till och antalet administ-uppgår totalt 215 000ca
kontrol-rerade loggböcker till 65 enligt Roskilde. hamnama000 Ica

leras:

fartygslicenser,
loggböcker,
redskap, samt
fångstsammansättning och vikt.

färdvägar läggs in i körschema och kontroll utförs därefterLagets ett
enligt slumpmässigt urval. Inspektörema kontrollerar samtliga far-ett

i de hamnar de besöker den dagen. Landningar från tredje land hartyg
till vissa tider, i regel skulle bli för dyrt06.00 15.00. Detstyrts annars-
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detta förfaringssätt förstahands-ständigt ha folk i beredskap. Om äratt
fiskerikontrollenoch överens.mottagare

sända avräkningsnotanförstahandsmottagarentimmar skallInom 48
omsättning miljonerUppköpare medtill Fiskeridirektoratet. över tre

datamedia övrigaavräkningsnotorkronor skall sända in sina sän--
Poststämpelns datum gällereller fax.der in dokumenten post somper

tidsangivelse.

Sjökontroll

fungerarfem fartyg.utförs direktoratets DessaKontroll till sjöss av
för fiskeflottan.visst underhållhjälpfartyg och tillhandahålleräven som

landningskontroll.Sjökontroll omfattar inte moment somsamma
kontrolleras till sjöss.redskap kanpositioner ochEndast loggböcker,

kan såledeslandningskontrollinnefattas under begreppetDet en-som
till sjöss. Land-fullständigtinspektörema inteligt de danska göras

sjökontroll ochpreventivningskontrollen uppfattas än ansesmersom
effektivare och billigare.därför

Åtgärder oriktighetervid

ikontrollunder fysiskoriktighet upptäcksOm upprättas rapport genast
förpolismästarentill den lokalaoch skickaseller på auktionenhamnen

vanligtvis böter ellerdomstolar. Påföljdemabefordran tillvidare är
tid ochregel långdockDomstolsprocessemakonfiskation. tar se-som

indragenadministrativa påföljder,tillbakadan år t.ex.prövas ävenett
domstolensker innanmånader, vilketunder till två görfartygslicens en

lagsökningen.
bevismaterial och fartygavräkningsnotanVid fel i loggboken är

oriktighet och släppsmisstänkta fördekan kvarhållas i hamn ärom
kostnadseffektivtFörfarandet bedömsgarantier.först mot vara
bedöms haadministrativa påföljderochsamhällsekonomiskt av-

effekt.skräckande

Administrativ kontroll

Fiskeridirektoratettilladministrativa kontrollen 100%.Den görs sam-
bygger påavräkningsregisterhandlingarna imanställer attett av-som

dygntillhanda tvåmyndigheternaskallräkningsnotorna senastvara
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efter försäljningen. Vidare finns loggboksregister uppdaterasett som
loggboksbladet sänds till myndigheterna inom timmar.48attgenom

Dubbelkontroll cross-checking sker mellan avräkning och loggbok
hela Varje kväll samkörs registren. Identifikation kansystemet.genom

ske båtens och uppköparens registreras iattgenom namn genom namn
loggboken. Fiskaren skriver under i vilket område han fiskat.

dygn efter landningen kan felaktigheter således upptäckasTvå och
undersökas åtgärdas till exempel kan oegentligheter kontrollerassamt -

uppköpares räkenskaper hämtas in.attgenom

Kontakter med EU

EU-inspektörer besöker kontrollorganisationen varje år. anländerDe
med veckors varsel. Vid inspektion pekar de olika brister,treca

avseende dataunderlaget. allmän uppfattningEn EU-ärmest att
inspektörema inte mycket för diskussion vid besökensåtar attupp men

fall lyfts fram kritisk skriftligdiverse saker sedan i alla i rapport.en
väl utbyggd.Enligt dock den danska kontrollenDG XIV är

Nationell administration

Departementsnivå

departementsnivå finns flera enheter. Endast enheterna arbetarPå en av
viktig uppgift för enhetenmed nationella frågor, "nationale kontor". En

nationella reglering-i samarbete med Fiskeridirektoratet utarbetaär att
EU-regleringar helt nationellasåväl avseende införandet somar, av

kustfiske.bestämmelser for fritids- ocht.ex.
direktoratet behandlar fråga betydelseOm större rörett somen av

ministeriet skall frå-direktorat eller avdelning inomett annat en annan
fagkontoret.gågan genom

Fiskeridirektoratet

centrala uppdelat i kontor. FiskerikontoretFiskeridirektoratets del är tre
för juridik, fiskeskötsel och fiskevårdhar enheter regleringar, samt

operationella delar organisationen d.v.s., inspektoratenstyrning av av
fiskerikontrollfartygen.och
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Under fiskerikontoret finns enheten för fiskevård fiskepleje. Den-
enhet hanterar olika regleringar med avseende foderñsk, sportfi-na

ske m.m.
Fiskeridirektoratet hanterar således delar fiskeriadministra-även av

tionen inte primärt kan hänföras till FiskeridirektoratetCFP. harsom
för fritidsfiskama efterlever fastlagda regler, både inteansvaret att att

det maximala antalet redskap överskrids och fiskevårdsavgift lösts.att
Fiskevården bekostas, åtminstone delvis, avgifter för fis-tas utav som
kekort. kusten ochFör övriga statliga kan fiskekort köpas påvatten
postkontoren. kostarDessa kr /dag,25 kr/vecka eller50 250 kr/ år.
Statskassan in miljoner kronor25 sportfiske och miljoner kro-5tar

för fritidsfiske.nor
detNär gäller privat ägda avser sötvatten får köpa fis-vatten man

kekort Denne också för vården sinaägaren. Detvatten.av ansvarar av
finns sammanslutningar regulativ förening föräven privattypen av
ägda fiskevatten. bevakasDessa fiskeriuppsyningsman följerav en som
fiskeridirektoratets instruktioner.

De medel kommer för fiskekort ackumuleras på konto iettsom
strukturdirektoratet och används till för biologisk rådgivning och till

för utsättning fisk.av

England och Skottland

Organisation

StorbritannienI det Förenade Kungadömet, United Kingdom, UK
finns inte den i Sverige traditionella strukturen med oberoende myn-
digheter under bemyndigande ministerier. Politikens ut-som agerar av
formning och dess verkställighet sker inom ministeriema. The United
Kingdom isheriesF Departments the Ministry of Agricultu-utgörs av

Fisheries and Food MAFF, the Scottish Office Agriculture Envi-re,
and Fisheries Department SOAEFD, the Welsh Office Ag-ronment

riculture Department WOAD och the ofDepartment Agriculture for
Northern Ireland DANI. olikaDe departementen genomdriver inom
sina den fiskeripolitikens regler och förordningar,vatten gemensamma
inklusive administrationen Storbritannienzs kvoter.av

Vad förvaltningen områdena inom sjömil från baslin-avser av sex
jema, finns i England och Wales Local Sea Fisheries Committees
vilka den lokala kunskapen fisket. Kommittéerna be-representerar om
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och Welshöverenskommelse medi MAFFoch administrerar,slutar om
framförbevarande bestånd,reglering ochlokala stadgorOffice, avom

fallerStorbritanniendelaravseende skaldjur. övrigaallt I även an-av
Fiskeridepartement.respektivesjömilför fisket innanförsvaret sex

Englandhuvudsakredovisningen ikommerdet fortsattaI att avse
fiskenationer.viktigasteStorbritannienzsSkottland, i egenskapoch av

nationställningSkottlands som

landmåtto detunik i såställning inomSkottlands EU är ettär att som
såledesochStorbritannienunion,verkar inom gentemotagerarsomen

regi-således inteSkottlandför den unionen.Bryssel inom är enramen
inom unionen EU.Storbritannienunionenland ilandi utan ettetton

överenskom-skallsvårigheter. Förstskapar vissaförhållandeDetta
ske medkoordineringskalloch härefternationell nivåpåmelse nås

tillframkan nåinnanfiskeridepartementövriga gemensamenman
ba-okontroversiellheltickeStorbritannien.för Detståndpunkt är en

iförhandlingar mellan MAFFregelrättaochmellan samarbetelansgång
Skottland.och SOAEFD iLondon

förhållande myndighettilliDepartement

myndig-duala, centralasvenskahar denStorbritannien inteEftersom
bemyn-undermyndighetermed oberoendehetesstrukturen agerarsom

politiksidanmellan åskarpministerier någondigande gränsär enaav
förslagsställan-utredningsarbete,andra sidanbeslutsfattande och åoch

observera.genomförande svårochde att
självständigafleravskilt alltministeriemadockår harUnder senare

miljömyndig-oberoendeagencies. Enmyndigheterorganisationer,
Miljömyndighetenunderoch Wales 1995.Englandbildades förhet

vattenför-föransvaradeBoardsi de Fresh Watersinahar rötter som
mil-samhälleför uthålligtskall verkaMyndighetensörjningen. ett ur

fritidsfisket.försådan bl.a.hargenerellt ochjösynpunkt ansvarsom
ochsåsom MAFFflera departement,tillMiljömyndigheten rapporterar

Environment DoE.ofDepartmentMiljödepartementet
konkurrensutsät-forskningsverksamhet är vägMAFF:s attegen

fiskforskningförmyndighetoberoende ärinrättandet ettochtas enav
andFish Aqu-forstrategi. CEFAS Centre Environment,led i denna
integreradtidigarebildades i april 1997,Science,aculture envarsom

Övergången stegvis.sker F.n.konkurrenstill heltdel MAFF. öppenav
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regleras kontakterna och arbetsuppgifterna mellan ochMAFF CEFAS i
överenskommelse memorandum of understanding.en
Härutöver myndighet med för livsmedelsfrågorär en ny ansvar un-

der planering. Förslaget särskild livsmedelsmyndighet är ettom en re-
sultat omfattande debatt efter både BSE-krisen och E-coli-av en
bakterieutbrottet hösten 1996. myndighetenDen F00d Agencynya
kommer enligt nuvarande förslag direkt till den politiskaatt rapportera
ledningen. de fall hälsamänniskansI påverkas fråga kommer denav en

livsmedelsmyndigheten endast fiskens hälsa påver-attnya ansvara, om
kas dock inom MAFF.stannar ansvaret

MAFF:s organisation

På fiskedepartementMAFF:s i London arbetar 120 Härut-ca personer.
finns 72 på de olika hamnkontoren port oflices iöver utepersoner

England och Wales. fiskedepartementMAFF:s indelat i fyra avdel-är
ningar:

Fisheries division Fish för policyfrågorI avseende0 ansvarar
flottans struktur och fiskeansträngning, inklusive åtgärder för att re-
ducera kapaciteten, stöd till fiskerinäringen, marknadsordningar,
statistik finansiellt för Sea Fish Industry Authoritysamt ansvar
SFIA se nedan SFIA.mera om

Fisheries division Fish förII II, vattenbruk, fiskodling,0 ansvarar
skaldjursodling, fisk och skaldjurs hälsa, lax och sötvattensfisk. En-
heten har kundansvar for inom dessaFoU samtliga områden. Av-
delningschefen också Storbritanniens i intematio-är representant
nella valkommissionen och avdelningen därmed ansvarig för val-är
frågor.

Fisheries division III Fish samordnar övriga enheters arbeteIII,0
med den fiskeripolitiken arbetar med strategiskasamtgemensamma
frågor avseende politiken, policy för Total AllowableTAC Catch,
kvoter, tillträde till fiskevatten, bevarandeåtgärder, förhandlingar
med tredje land, koordination fiskeriministermöten och förbere-av
delser för Storbritanniens ordförandeskap. hanterasDessutom för-
valtning Storbritannien:s långdistansflotta, Sea Fisheries Com-av
mittees, miljöeffekter fiske kundansvar för det marina fis-samtav
kets FoU. Som samordnande enhet leder Fish arbetet med denIII
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införden frskeripolitiken årkommande översynen av gemensamma
2002

kvoter iFish handhar förvaltning EU-isheries division I I0,F IV av0
kvothoppning hop-fiskefartygslicenser s.k. quotavatten, samt

lagars genomdrivandeFactortame, klondyking,ochping
i luften och via satel-policy, övervakning till sjöss,enforcement

budgetfrå-koordinering departementetsfiskets IT-stödlit, samt avi
gor.

Inspectorate, d.v.s.isherieskontrollenheten Seafinns FHärutöver en
avdelning inomkontrollorganisation MAFF.ärsom en

beroendeärendeför ochOlika avdelningar kan ett sammaansvara
det ligger. Så kangenomförandeprocessenbesluts- elleri t.ex.av var

för de detalje-ramverk, Fishutformningen IförFish III ettavansvara
nationelltgenomdrivsför hur fråganFishreglerna och IVrade ansvara

beslut fattats inom EU.efter att
mellan-regel arbete med jämnabyteranställda inom MAFFDe som

femisin befattningpåsällsynt någon änDet är stannaratt merarum.
sina MAFF:sdock vanligtvis längre påcheferår. Högre poster.stannar

Arbetsbytet hardärför administratörerpersonal blir än experter.snarare
ögonmed friskaåterkommande betraktasfrågorfördel i att menen

kommissionensmedavseende kontakternasvårigheterleda tilldet kan
påochbefattningar längeoftast har sina ärtjänstemän, expertersom

besvär-perspektiv kan detnäringensområden.sina respektive Ur vara
Vanligen anställdaflyttar dekontaktpersoner.alltför ofta fåligt att nya

departement.med andrabytena sker10%inom MAFF avmen ca

AuthoritySeafish Industry

inrättadesmyndighetAuthority SFIASeafish Industry är avsomen
benämningenunder Sea-myndighetenAllmänt gårregeringen år 1981.

delsdess syfteochmed alla delar näringenSeafish arbetar ärfish. av
serviceor-konsumenternasdelsfrämja fiskerinäringen, utgöra ettattatt

ekono-och visstinför regeringenför SeafishMAFF geransvarargan.
understandingmemorandum oftill verksamheten. Ettmiskt bidrag

ordförandeverksamhet.Seañsh skall bedriva sin Dessföreskriver hur
kommermedlemmarnaregeringen. Avstyrelsemedlemmaroch utses av

oberoende.övriganäringen ochfrån olika delar2/3 ärav
ochparlamentsaktFisheries Actårs enSeafish regleras 1981av

Authority ochFishtidigare Whitesammanslagning deutgör aven
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Herring Industry Board. Huvuduppgiftema består rådgivning, ut-av
bildning, forskning och utveckling, konsumentfrämjande åtgärder och
vissa frågor ekonomiskt stöd.om

Myndigheten finansieras huvudsakligen avgifter all fiskpågenom
ellerlandas i importeras till Storbritannien. bidrar medMAFFsom me-

Övrigadel för administration de stöd de hanterar. inkomstkällor ärav
FoU-medel deltagande i EU-projekt sittgenom FoU-t.ex. genom

i Hull medel för utföra vissa konsulttjänster bl.a. åt thecenter samt att
Scottish Office och inomEU ekonomi och statistik. konsument-Den
främjande verksamheten finansieras delvis EU-medel mål Sa-genom
stöd.

SOAEFD:s organisation

Storbritannienzs regering består seniora och juniora ministrar; senio-av
för respektive departementministrar har övergripande sinara ansvar

för delar inom dessa departe-och juniora ministrar har enskildaansvar
för skots-The Scottish Office det departement harärment. som ansvar

ka leds of for Scotlandfrågor. the Secretary StateDet ärsom enav
senior Enskilda sakområden inom the Scottish Office, såsomminister.

leds juniora ministrar tillutbildning eller jordbruk, rapporterarav som
the of for Scotland och till kabinettet.Secretary State

Environ-inom the Scottish Office AgricultureFiskefrågor hanteras
Två avdelningar inomand Fisheries SOAEFD.Departmentment

med fiskefrågor:sysslar i princip uteslutandeSOAEFD

samtliga resursfrågor inklusi-Avdelning Sea fisheries, hanterar0
fiskbestånd, marknads- och handelsfrågor, natio-förvaltning avve

statistik.nell implementering kustfiske ochsamt
laxand freshwater fisheries, handhar ochAvdelning SalmonK,0

vattenbruk ochinsjöfiske, marin miljö och viltvård, fiskeriforskning,
för Salmon andfisksjukdomar. avdelningenHärutöver ansvarar

Inspectorate.Freshwater Fisheries

jordbruket,Vissa frågor hanteras med inom:gemensamt

Avdelning Livsmedelssäkerhet och djurhälsa,0
Allmän jordbrukspolitik, koordination EU-frågorAvdelning E:0 av

fiske,marknadsföring livsmedel, strukturstöd för jordbruk ochav
beredskapsplanering;samt

15 17-1452
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Avdelning Nationalekonomiska övergripande statistiska ochH: samt0
frågor.datatekniska

finns fiskeriforskning:särskild inrättning för FisheriesHärutöver en
laboratoriumResearch Services vilken består marint i Aberdeenettav

Arbetsprogrammenoch sötvattenslaboratorium i Faskally. auktorise-ett
ordförande fis-kommitté inom den skotskaSOAEFD ärvarsras av en

också beståendekeriministem. granskasProgrammet av en grupp av
för både utnämnd samordnareoch SOAEFD. EnMAFFrepresentanter

forskning och utveckling fiskets område inom Storbritannienför på
säkerställer kontakterna mellan och upprätthållsSOAEFD MAFFatt
och dubbelarbete undviks så långt möjligt.att

myndighet,kontrollfunktionen finns i SkottlandFör separaten
Scottish Fisheries Protection Agency SFPA utgjordeSFPA. ur-

blev myndighet årsprungligen enhet inom SOAEFD men en egenen
1991.

flyttar personalenlikhet med vad fallet inom MAFF,I är runtsom
Scottish Office sker dock des-mellan olika i hög grad. theInomposter

förhållande theofta mellan helt olika sakområden.byten Det attsa
Office alla frågor under tak och därförScottish hanterar utgörett en

flytta från fiske till utbild-arbetsgivare, leder till det lika lättäratt att
självaning från fiske till mejerifrågor inom SOAEFD.t.ex.som

Storbritannien och mellan England ochArbetsfördelning inom
Skottland

utnämnda högre jurister, lordarof Lords bestårsomI House somav
särskilda talesmän för olikaplatser regeringensina m.m.ärvt utser

viss mandatperiod ochfrågor. Talesmännen verkar under representerar
fiskefrågor det f.n.Storbritannien inom sitt ansvarsområde.hela I är

fiskeriministem, talesman för fiske-Lord Sewell, den skotske ärsom
frågor.

detbestår parlamentsledamöter,of Commons,I House ärsom av
diskuterademinister för talan i första hand denMAFF men om:s som

lax, kan skotske minis-frågan främst berör skotska intressen, dent.ex.
fiskeriministemföra talan. Eftersom den nuvarande skotske ärtern en

ofhan inte skotska fiskeriintressen iLord, kan Houserepresentera
skotsk minister för talan för fisket.varförCommons, en annan

det alltid för dendet gäller diskussioner i Bryssel MAFFNär är som
kantalan. kan emellertid åtföljasofficiella MAFF Experterexperter.av

Storbritannien, med undantag tek-dock inte själva rentrepresentera av
ochniska arbetsgrupper t.ex. ICES STECF.
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Myndigheter agencies har ingen rättighet delta i Brysselmö-att
det har däremot the Scottish Office ofta deltar politiskaten men som av

skäl. brittiska förhandingsdelegationemaDe därför ofta medär stora
från såväl MAFF Skottland och Nordirland. Welsh Officepersoner som

överlåter oftast till MAF F sköta förhandlingarna.att

Kontakterna Brysselgentemot

det gäller kommissionensNär arbetsgrupper det oftast Head ofär en
Bransch enhetschef MAFF. Om det rådsar-ärrepresenterarsom en
betgrupp interna och det i normalfalletgrupperna Headärexterna en
of Division d.v.s. avdelningschef.

Storbritannienzs representation kanUK reppennanenta ersätta
vidMAFF Brysselmöten. arbetarDe vid Storbritannienssom repre-

sentation anställda the Foreign Office arbetarung. UD. Totaltär av
fyra handläggare med jordbruk och fiske, arbetar helttvâ ellervarav
delvis med fiske beroende arbetsbördan.på till nyligenFram detvar en
skotte senior på representationen medan England haftsom var mera
juniora poster.

Kontakterna mellan och sker mellanMAFF UK alla enheter pårep
alla nivåer. direkt till den för aktuell frågaUK ansvari-rapporterarrep.

enheten. Någon särskild EU-enhet finns inte inom MAFF. Detga
finns dock EU-enhet European Committees Division inom deten
övergripande regeringskansliet de överlämnar normalt tillmen

arbeta mycket självständigtMAFF med fiskefrâgoma. deFörutomatt
formella har eller informellaMAFF, UKmötenarent även mötenrep.,

med kommissionen för diskutera idéer och ståndpunkter.att

Kontakterna med näringen

Om förslag till lagstiftning effekter förhar näringen ministerietett ärny
skyldigt konsultera dem. Framför allt det NFFO och denSFOäratt
engelska respektive skotska fiskarorganisationen vidtalas. Densom
skriftliga konsultationsproceduren formaliserad ministerietär attgenom
sänder formellt konsultationspapper till organisationerna.ut ett

Förutom de formella konsultationerna hålls med näringen.möten
Vanligen träffas och medan träffarMAFF NFFO SOAEFD SFO men

frågorna vikt hålles Inför varjeär större möten.om av gemensamma
fiskeriministermöte håller ministern med organisationerna imöteett
syfte gå igenom dagordningen. sker informella kontakterHärutöveratt
mellan enskilda tjänstemän och näringen.
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Även beredningsindustrin och vattenbruksnäringen kontaktas sånär
behövs. Vad vattenbruket det i första hand Britishär Trout Asso-avser
ciation kommunicerar med.man

Devolution d.v.s. inrättandet skotskt parlamentettav

24 juli publicerades,Den 1997 efter vallöfte från Labourregeringen, ett
s.k. White paper angående skotskt parlament och dess befogen-ett
heter. folkomröstningenI kring detta, hölls den september,ll sadesom
skottama till skotskt parlament och till detta skall ha vissaett att
beskattningsbefogenheter. förstaEtt val till parlamentet kommer att
hållas under första halvåret 1999 och parlamentet planeras inrättas årav
2000.

skotska parlamentetDet får det demokratiska inflytandet deöver
frågor the Scottish Office redan idag har det förberedande och detsom
verkställande för under Storbritanniens regering och parla-ansvaret

Relationema med EU kommer, liksom andra utrikesaffärer, fort-ment.
angelägenhet för Storbritanniens regering. Skottlandsatt att vara en

sitt inflytande de ministrar ingår i regeringen.utövar genom som
Vad den lagstiftande makten och fisket kommer det skotskaavser

parlamentet för genomförandet åtgärder beslutade inomatt ansvara av
för den ñskeripolitiken. befogenhetDenna ärramen gemensamma

emellertid föremål för inskränkning innebär Storbritanniensatten som
parlament fortsättningeni kommer kunna lagstifta imple-även att om
menteringen i SkottlandCFP de så nödvändigt. skots-Detav om anser
ka parlamentet kommer dock inneha befogenheter vadsuveränaatt av-

nationella fiskefrågor, såsom kust-, lax- och sötvattensfiske.ser

Stödhantering

förhållandeDepartement i till myndighet

England hanteras fisketsI strukturfrågor inom Ministry for Agricultu-
Fisheries and Food MAFF avdelning Skottland hanteras frå-Ire

the Scottish Office, dels inom Scottish Office Agriculturegorna av
Environment and isheriesF Department SOAEFD, avseende mål 5a,
dels inom den generella European Funds Division, avseende Pesca.

lederMAFF arbetet med policyfrågor myndigheterna harmen en
kontinuerlig dialog. The Scottish Office har det huvudsakliga ansvaret
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för genomförandet i Skottland. Härigenom har the Scottish Officeäven
vissa direkta kontakter med EU-kommissionen.

Mål 5a

Inom Storbritannien finns mål 5a-program. Två stycken inomtre ramen
för mål l-programmen Nordirland respektive Highlands Islands i
Skottland och riktat 5a-program för Storbritannienett resten av
England och Wales Skottland Highlands Islands.samt utom

finns endastDet särskild övervakningskommitté för mål 5a. Fören
mål 5a-stödet inom mål l-regionema koordineras arbetet med övervak-
ningskommittéema för inom mål Skottland och Nord-programmen
irland sammanställer och vidarebefordrar aktuella direkt tillrapporter
kommissionen avseende mål Medlen kanaliseras också direkt från
kommissionen till SOAEFD respektive DANI.

Stöd till flottan

På grund Storbritannien de åren inte levt till EU:satt senasteav upp
krav nedskäming flottan, utgår inget EU-medfinansierat stöd tillom av
nybyggnation eller modernisering fiskefartyg. Ett undantag stödärav
till investeringar i säkerhetsförbättrande syfte ombord på fartygen.rent

huvudsakligaDet stödet till flottan sålunda skrotningsbidrag.utgörs av
MAFF och SOAEFD går med den nationella medfinansieringen.

Skrotningsstöden hanteras enda för hela Storbri-ett systemgenom
tannien. Systemet grundas på anbudsförfarande. Två gånger åretom
går MAFF med begäran anbud call for proposals. Fartygsä-ut om

kan lämna in anbud på den beredd skrota sittär attgare summa man
fartyg för. fartygDe bäst valuta för pengama väljs ut.som anses ge

harDetta kritiserats bl.a. den skotska fiskarorganisationensystem av
Scottish Fishermen’s Federation, SFF, det visserligenatt ärsom anser
ekonomiskt effektivt, d.v.s. skrotar fartyg förtill lägstastatenman

förkastligtkostnad, det bevarandesynpunkt, eftersom deärattmen ur
moderna, värdefulla och därmed effektiva fartygen blir kvar.

Fartygsägare i Skottland sänder sin ansökan till hamnkontor del av
kontrollorganisationen Skottlandi vidarebefordrar till SOAEFD,som

i sin samlar ihop alla ansökningar inom anbud och sändertur ettsom
dem till MAFF. England/Wales skickasI ansökan till inspektoraten
hamnkontoren vidarebefordrar dessa till EfterMAFF. beslutsom om

hamnkontorenstöd för skrotning granskar allt genomförts detatt som
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Storbritannienhelautbetalningarna fördärefter MAFFskall och gör
till stödmottagaren.direkt

respek-Skottlandolika isäkerhetsförbättringar hanterasförStöden
callOffice medthe ScottishSkottland gårEngland/Wales.tive i I ut

ochansökningarsamlarår. SOAEFDproposals gångerfor två per
tillmedelutbetalningombesörjer ocksåstöd. SOAEFDbeslutar avom

emeller-kontrollen anlitasfysiskadenstödmottagaren. Förslutligaden
Seafish.AuthorityIndustryFishmyndigheten Seasärskildatid den

kontinu-ansökningarSeafishoch Wales,EnglandVad mottaravser
godkännande frånansökan. Eftertillyttrandeoch skrivererligt ett resp

regelbundetSeafish träffasochSeafish beslutet. MAFFutfärdarMAF F
huruvida viss in-diskuteraansökningar ochmellanprioriteraför att

ocksågodkännande kaninte. MAFF:sellerskall godkännasvestering
procedur.erhållas skriftliggenom

Övriga 5a-stöd

för Eng-hanterasberedninghamnar,utrustning i separatStöd till m.m.
theEngland ochförbeslutfattarSkottland. MAFFrespektiveland
förvattenbrukiinvesteringarStöd tillSkottland.Office förScottish ges

Nordirland.ochSkottlandbara inomnärvarande
respektivesaluförandeberedning ochåtgärdsområdenaförStöd

debeviljas tillStödöverintecknade.fiskehamnariförbättringar är an-
prioriteringar iochmål programmet.bästsökningar motsvararsom

kontrollin-Englandutförs i5a-stöddessainspektionFysisk avav
särskildaSkottlandiochInspectoratesFsiheriesspektoraten Sea av

surveyors.Departmentalkontrollanter
respektiveoftast MAFFmedfmansieringennationelladenFör svarar

andramyndigheter ellerlokalafråndockMedel kanSOAEFD. även tas
departement.

Overklagan

avslagfårsökandenför deöverklagningsprocedureringafinnsDet som
stöd.ansökningarsina om

Pesca

dettaStorbritannien. Inomför helaendafinns PescaprogramDet ett
föruppdelade:medlenvilkaunderprogram är ettfem olikafinns
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England, för Wales, för Nordirland, för Skottland Highlandsett ett ett
Islands och för Skottland Highlands Islands.ett utom

finnsDet bara övervakningskommitté för hela Storbritannien-en
eftersom det kommissionens synvinkel endaprogrammet, är ettur pro-
tillhandahållerMAFF sekretariatet för Pesca och kommissio-ärgram.

huvudsakliga kontaktpunkt.nens

Skottland

The Scottish Office behörig myndighet för Pesca i Skottland.är
skotskaDet inom Highlands Islands mål hanteras1programmet

Highlands Islands Enterprise HIE åtta lokala Pescagrup-av genom
Local Pesca Groups, detLPGs, andra administrerasprogrammetper

the Scottish Office fyra lokala Pescagrupper. Huvudmän förav genom
respektive lokal inom Highlands Islands de lokalaärgrupp grenarna

HIE Local Enterprise Companies, förLECs och övrigaav grupper en
regional myndighet motsvarande län/landsting County Council. Re-
spektive lokalt täcker områden motsvarande ellerett ettprogram par
län.

Highlands Islands Enterprise statligt frikopplatär ärett organ som
från ministeriema. Detta mellanhand och genomföragerar som en
Pescaprogrammet inom området på uppdrag the Scottish Office.av

tjänst finansierasDenna tekniskt stöd inom förgenom ramen pro-
Någon motsvarande myndighet finns dock inte för lågländer-grammet.

Lowlands varför the Scottish Office hanterar för den-programmetna
del landet.na av
EU-medlen har fördelats på de olika delprogrammen utifrån:
befolkningssiffror,a b sysselsättningnivån inom fiskerisektom och c

förlust arbetstillfällen inom fiskerisektom.av
lokalaDe utfärdarPescagruppema affársplaner skall god-som

kännas antingen Highlands Islands Enterprise eller the Scottishav
Office. Med planen underlag beslutar de lokalasom grupperna om en-
skilda projekt. för beslutFormema och eventuella överklaganden deär
lokala Ansökningsforfarandena har därför kommitgruppemas ansvar.

hanteras olika inom de olika lokala möjligheterNågraatt attgrupperna.
överklaga finns dock inte for närvarande.

lokalaDen Pescagrupp utredningen varit i kontakt med, länensom
Fife/Tayside, administrerar ansökningar gånger år. Beslut fattastre per
med enighet inom den lokala Pescagruppen efter diskussion och med
användande fastlagda urvalskriterier. enighetOm inte kan nås fattarav

huvudman, Fife Council, beslutet. harDetta emellertid integruppens
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har näringenden lokalainträffat. Pescagruppenl även representanter,
beredningssidan.fisketsåvälfrån som

Scottish RegionalövergripandeOffice håller iThe Scottish en
för alla lokalaomfattar huvudmännen PescagrupperGroupPesca som

träffasEnterprise.Highlands Islands Gruppenlågländemai samt
framskrider,hurmånad och diskuterarungefär tredje programmenvar

skall vidareinformation lämnasoch denutformning rapporter somav
Övervakningskommittén.till

England

hamnargrundval vilkaEngland utvalda påPescaområdena i är somav
fiskeflottan,skrotning inompåverkaskommer mestatttror avman

hygi-andra EG-regler såsomochtillgängliga fiskekvoterstorleken på
enbestämmelser.

från Fiske-härrörde PescamedelföransvarigtMAFF är somorgan
nivå MAFFregionaladministreras påFiskefondsmedlenfonden. av

Regionalfon-frånkommerCentres. medelService DeRegional som
regionala myndig-regeringensSocialfonden administrerasochden av

Regionsthe EnglishOffices forheter Government
Engelskainom detregionalaformellafinns ingaDet un-program

dockarbetarmyndigheternaregionalaför Pesca.. Dederprogrammet
sektornoffentligainom denbådemed lokala aktörertillsammans
organi-fisketsprivata sektom,och inom denauthoritieslocal t.ex.

Pescamedlen bästhurstrategier förutveckla lokalasyfteisationer, att
nyttjas.skall

regio-de olikafördelning mellanformellfinns inte heller någonDet
indikativvarje regionplaneringssyfte erhålleri ram avennerna men

sysselsättningen inomnivån påbaseras påFördelningenPescamedlen.
halvtidsutvärde-efterFördelningen kommerfiskerisektom. överatt ses

hittillsvarande behovsåStorbritannienzs Pescaprogram,ringen att avav
beaktas.de olika regionernamedel

ansök-deöverklagaformella möjligheterfinns inte någraDet att
får avslag.ningar som

Nationella stöd

för far-finansierade stödnationelltfinnsKungadömetFörenadeInom
förbättring hamnar.ochför byggnationtygssäkerhet och av
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Kontroll

inom Förenade KungadömetRegionala kontrollorgan
Storbritannien

kontrollverksamhetenförEngland och Wales MAFFFör ge-ansvarar
integrerad delFisheriessina Sea Inspectorates, utgör en avsomnom

fristående från thespeciell myndighetSkottland detMAFF. I är en
Protection SFPA,Scottish Office, Scottish Fisheries Agency som sva-

för kontrollen.rar
alltså skötsStorbritannienkontrollverksamheten inomTrots att av
inordnas i detfrån bådaorganisationer, skall datatvå olika systemen

iStorbritannien EU-för kvotadministration.samlade ärsystemet
nationella kvotemanationell kvot.med Desammanhang nation enen

och olika regionerolika slag fiskeni huvudsak påfördelas genomav
nationella kvotenliten del denPO.producentorganisationer En av

imedlemmar någon PO.ñskefartyg intefördelas till ärsomgruppen
in-Storbritannien 151kontrollverksamheten isysselsätterTotalt

och påi Skottland 16och Wales, 63i Englandspektörer, 72varav
UppgifternaNordirland. är:

kvalitetskontrollinklusivevid landningkontroll0
i datasyste-landningsdeklarationerloggböcker ochregistrering av

används ejavräkningsnotormet
information till fiskarena.rådgivning och0

engelska/walesiska inspektora-har inte dekontroll till sjössVad avser
för fartygRoyal Navy" 10kontrakterar "thefartygnågra utanten egna

dock sinamyndighetenskotskaantal dagar år.för visst Den ägerett per
EnglandSkottlandi såvälförekommerfartyg. Dessutom som enegna

med flyg.utbyggd kontrollväl

landningshamnarFörhandsanmälan och

huvudhamnar iske,där landning kan 12Idag finns hamnar450 varav
för förhands-Storbritannien har inte någotEngland och Wales. system

fartyg därför tredje landslanda, förutomñskarena önskaranmälan när
kontrollensyfte underlättaEU-lagstiftning gäller. I övervägeratt man

införa sådana krav.dock att
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införa särskilda land-regeringen har också talatDen attnya om
fartygskategorier, för söka råda bot på denningshamnar för samtliga att

landningar framför allt demersalaförekomsten artersvartastora avav
och torsk. med särskilda land-bottenlevande, kolja Om systemett.ex.

kommer varje fartygs licens innehållaningshamnar blir verklighet att
landa. Landningar i andra hamnaruppgift fartyget har rätt attom var

d.v.s. licen-till administrativ bestraffning,skulle direkt kunna leda att
har påbörjats i Fle-period. Viss försöksverksamhetdras in för visssen

etwood västkusten.

Loggboksplikt

mindretill sjössfartyg under 17under 10 änärFartyg samt m somm
UppgifterStorbritannien.föra loggbok ii behöver intetimmar24 taget,

förs förlandningsdeklarationeninhämtas frånför fartyg 10-17 somm
redovisa sig logg-behöver inteunder 10varje fisketur. Båtar varem

frivilligUppgifterna inhämtas pålandningsdeklarationer.ellerböcker
och fis-från förstahandsmottagaresamlar informationfolkväg somav

förefaller någotockså enligt MAFFkarena själva ett system ose-som-
har, formellt,Fisheries CommitteesHavsfiskekommittéema Seariöst.

landningsstatistikmed insamlingeningenting göra.attav
begränsade TAC.endastLoggböckerna ärartertar genomsomupp

miljömyndighetenochtryck från miljöintressenafinns dock attDet ett
allt fiske och allakontrollera arter.

Kontrollverksamheten

kunde exaktinteviss %-satsKontrollen i hamn täcker angessomen
heltkontrollen läggs Densystematik i hurdet finns ingen ärupp.men

landningskontrollen påeffektererfarenhetbaserad historisk avav
År fullständigautfördes 4 000tillfällen. 1996platser vid olikaolika ca

motsvarandeSkottlandEngland och Wales.landningskontroller i I var
tidigare år. Från MAFFminskning frånvisssiffra omkring 6 300, en

landningsdeklara-kontrollerasloggböckema10% motatt avuppges ca
tionema

landningsnotor sköts iloggböcker ochfrånStatistikinsamlingen
inspektora-sker påinspektorat. RegistreringheltEngland MAFF:sav

samordningscentral och analyseras MAFF.sänds tillDataten. aven
regist-samlar ochStorbritannien. Skottlandomfattar helaAnalysen

form tilli aggregerad MAFF.data skickar dataegna menrerar
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Kontakter med andra medlemsländer

kontrollpersonal har regelbunden kontakt med sina irländska,MAFF:s
franska, spanska och holländska motsvarigheter, dels officiella,genom

regelbundna dels viss "praktiktjänstgöring"bilaterala, möten, genom
vid varandras inspektorat.

Skottland

Scottish Fisheries Protection blev myndighetAgency, SFPA, åregenen
och har budget, skild från the Scottish Office. Myndig-1991 en egen

bidrag frånheten helt anslagsfmansierad har EU.är smärreettmen
huvudkontoretAntalet anställda uppgår till 275 46 påpersoner, varav

inspektoraten, vilkaEdinburgh, ombord på fartyg och 96 på 63i 133 av
inspektörer.är

fartyg. harUtsjöfartygen bemannas med SFPA15 personer perca
snabbgående båt för in-fyra fartyg, kustpatrullfartyg ochtvåstörre en

fartyg deras till skillnad från MAFF:s.omskärsbruk. SFPA:s är egna
kontrakterade dock the Storbritannien Royaltill 1997 SFPAFram även

effektiviseringar och koncentra-för dagar år. GenomNavy 300 perca
kontrolle-fiskefartyg sig kunnation kontrollen störremot manav anser

volymer med endast sina fartyg.minst egnara samma
privat fore-flygmaskiner används tillhörtvåDe staten ettmensom

besättningentillhandahållerkontrakterats för driften.har Företagettag
observatörer. relativtbestår piloten och två Dentresom av personer,

från endastbemanningen krävs därför observationattstora en person
från idomstol i Skottland, till skillnadinte tillräckligt i Eng-är

med tvåObservationsflyget där endast bemannatland/Wales. är perso-
för både Skottland,kontrakterar flygspaningen Eng-i MAFFtaget.ner

flygplanenland och Wales d.v.s. inklusive själva tre st..
med särskilda mottagningshamnar därfinns inte någotDet system

med pelagiskUndantag gäller dock för fartygfartyg måste landa.
Skottland, vilka skall landa ifångst ytlevande sill och makrill it.ex.-

Mallaig,Peterhead, Lerwick, Ullapool, Ayr, Tar-någon hamnamaav
vilka hamnar fartygbert, Aberdeen eller Fraserborough. Vilken eller ett

framgår dess licens.har landa irätt att av
främst i denOffices. Inspektörema arbetarfinns 19 PortDet st

mindreinspektioner också i andra,närliggande hamnenstörre görmen
omfattar fiskauktioner analyserhamnar. Inspektionema även samt av

lagerlokaler. Kontrollema omfattardata från auktioner, industrier och
kvalitetskontroll.redskap såväl loggböcker och storlekssorteringsom

sker utanför huvudhamnama kan skedel inspektionemaDen somav
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helst på dagen eller Kusten patrulleras mednär rörliganatten.som
för kunna, förvarning, ingripa olagliga landningarteam att utan mot

och försäljningar.
från kontrollerna delData information registrerassamt en annan

hamnkontoren av inspektörema själva eller administrativ personal i
centralt datasystem. förserDatasystemet bl.a. producent-ett

organisationer och fiskefartyg med statistik underlag för beräk-som
ningar ianspråktagen kvot. fiskare kan ringa till förEn SFPAt.ex. attav
få reda på det finns för landa visst antal kilo vissutrymme attom av en
art.

Fisken hamnar inte alltid på auktion del i förvägärutan storen
kontrakterad direkt till återförsäljare / beredningsindustrier. Vad gäller
kräftor nephrops delen kontrakterad i förväg. Större auktio-är största

finns dock för demersala följande platser: Aberdeen, Peter-arterner
head, Fraserborough, Lerwick, Scrabster, Kinlochbervie och Mallaig.

Kontrollen indelas flygkontroll,i kontroll till havs och kontroll i
land. Under budgetåret 1996/97 utfördes:

flygtimmar varvid siktade fartyg1.851 17.006 antecknades. Kostna-0
siktningden pund82per var

bordningar till havs till2.413 kostnad pund bord-2.8880 en av per
ning. Andelen utländska fartyg uppgick till Antalet32%. patrullda-

2.110. Antalet brott uppgick till och det0,1% totala antaletgar var
förseelser till 11,4%

inspektoraten utförde kontroller fångster,38.000 och 34.200c av
loggboksblad för brittiska fartyg och loggbokskontroller583 ut-
ländska fartyg. landningsdeklarationema41% kontrollerades motav

invägda fångsten.den

varje fartygGenom med licens där det framgår i vilkaatt utrusta en
hamnar fartyget får landa jfr skulle lättare kunna kon-ovan aman
trollera dess landningar och b ha administrativt instrument för be-ett
straffning. Idag kan fusk och endast bestraffas fartygetannat attgenom

till domstol och där har i sin endast böter sanktion.tas turman som
Skottland, liksom i Sverige, har problemI med domstolarnaattman

prioriterar åtal fiskare. fälls blirDessutom, någon bö-änannat närav
alltför lindriga i nonnalfallet 4.000 pund vilket lind-5.000terna är-

rigt för fartyg. Sålunda skulle välkomnaSFPA därstörreett ett system
kunde licensen för någon landat i för honom icke tillåtenta attman

hamn. Enligt tjänsteman på skulle detta haSFPA betydligt bättreen
avskräckande effekt för fiskarena. mistaAtt licensen under t.ex. en
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månad kostar betydligt i förlorad inkomst böterna och dettaänmera
skulle kunna åstadkommas domstolsprocesser.utan

Den organisationennya

Skottland har kontrollorganisationenI förbättrats väsentligt sedan alla
funktioner samlades under tak. Dessförinnan låg den marina kon-ett
trollen hos viss avdelning inom the Scottish Office och kustkontrollen
inom strategiskFör planering och effektiv kontroll deten annan. anses
viktigt ha enhetlig organisation snabbt kan förmedla infor-att en som
mation.

syfteI ytterligare förvaltningen har nyligenSFPA in-att styra upp
management areas tre st. med area manager för respekti-rättat en

område. flera hamnkontorAtt lyder under management areaettve
har medfört flera förbättringar:

a kontroller kan oftare utföras fiskare kan förutspå dessautan att -
inspektörema i hamnkontor gått för dagen kan in-även ettom

spektörer från hamnkontor inom managementett annat samma
area utföra kontroll,

b inspektörema inom management area kon-görattgenom samma
troller i varandras hamnar ökar flexibiliteten och bryter ned detman
i fallvissa lokala beskyddande inslaget,

c har naturlig liten chefen för respektivestyrgrupp attman en genom
management area träffar huvudkontoret i Edinburgh gången per
månad inom Sea Fisheries Board. Min-Inspectorate Management
nesanteckningar från dessa sänds direkt till alla hamn-19möten ut
kontoren.

åtgärder de planeradeGenom såsom med anvisadesystemetnya
hamnar, inrättande management areas och inom Seamötenaav
Fisheries Inspectorate Management Board finns förhoppningsvis en
bättre förvaltning leder till mindre behov fysiska kontroller ochsom av
i längden därmed billigare, effektivare organisation.en



Bilaga462 1 SOU 1998:24

Kontakter mellan ochSFPA M4FF

Kontaktema mellan de engelska och skotska kontrollmyndighetema är
ganska omfattande. lista allaEn inspektioner till sjöss sänds dagli-över

från tillSFPA MAFF och skickar dagligenMAFF lista allaövergen en
skotska fartyg bordats i Engelska/Walesiska Anledningenvatten.som

vill undvika fartyg bordas den dagen denär att attman samma ena av
skotska myndigheten och engelsk myndighet. syfte integ-Inästa attav

arbetssätten får de utbildas till inspektörer inom the Royalrera som
delar sin utbildning hosNavy SFPA.av

och har också regelbundnaSFPA MAFF med diskussionermöten
hur gällande lagstiftning bäst kan implementeras Diskussioner-etc.om

kan också gälla särskilda problem, såsom det danskana gemensamma
tobisfisket utanför Storbritanniens kust i fjol. Informella kontakter fö-
rekommer ofta mellan hamnkontoren.

kontakter med och andraSFPA DG XIV med medlemsländer:s

det gäller statistik landningarNär och inspektioner skickas infor-över
mationen till MAFF sammanställer uppgifterna för hela Storbri-som

för vidaretannien befordran till Förteckningar tredjeDG XIV. över
lands fartyg fartyg fiskar longituden irländska4evästersamt som om
boxen och dylika licensierade fisken skickas dock direkt från SFPA
till DG XIV.

informella kontakterna upprätthålls haftDe SFPAatt ettmer genom
flertal arbetat EU-inspektörer. Härigenom harpersoner som som man
goda kanaler för diskussioner enskilda frågor.om

har också ganska omfattande kontakter med andra medlems-SFPA
länder, i första hand Irland, Danmark och Holland. HollandMed sker
ibland utbyte personal. förekommer inte formella, regel-Det någraav
bundna det finns tankar inrättapå sådana.möten attmen

land det förekommer flest kontakter med dockDet Norgeärsom
framkommervilket i årsredovisningen. Enligt tjänsteman påäven en

förekommer förmodligen fleraSFPA kontakter med norska myndighe-
med Exempelvis har haftMAFF. mål i skotska domstolaränter man

avseende skotska fartyg där informationen helt baserad norskapåär
uppgifter.
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Nationell fiskeriadministration

de nyttjas kommersielltalla fiskarter,förMAFF oavsett omansvarar
eller inte.

nationellt fiske endast inomhandläggs frågorInom MAFF en avom
enhetens uppgifter ingårFisheriesenheter, II. Idepartementets vatten-

skaldjurs hälsa, lax ochfisk ochfiskodling, skaldjursodling,bruk, söt-
och hälsofrågor harvattenbruksfrågorvattensfisk. Genom ävenatt som

handläggs vid enhe-fiskeripolitikentill denanknytning gemensamma
ministeriet arbetar enbartrenodlad enhet vidfinns inte någonten som

nationell fiskeripolitik.frågor avseendemed
organisationer,självständigafler och flerUnder år har myn-senare

utförts Ministeriet hartidigare har påoch uppgifterdigheter bildats som
leda tilloch kanfortsätta.utvecklingdelegerats. En attut attsom ser

sötvattensfiske kommerfrågorockså handläggerenhet attomsom
avseendetjänlighetsfrågorhygien- ochhälso-frågor avseendemista
tillförhållande andrai storlek idärmed minskarlivsmedel ochfisk som

enheter.
fiske-hanteringenVadfritidsfisket.Fish hanterar även avavser

Environmentalmiljömyndighetendet dockfritidsfiskekort för är
hanterar detAgency som

Fisheries CommitteesSea

England och Wales,ifinns endasthavsfiskekommitteemaDe 12 av
Welshhossynpunkt, hos MAFF,regeringensvilka hanteras,10 enur

KommitteemaOffice.WelshochMAFFochOffice gemensamt aven
länsstyrelser.authoritieslocal ung.finansieras genom

hälftenungefär20kommitté består ut-Varje personer, varavcaav
ochmiljömyndighetenmyndigheten,lokala restenden aven avses av

inklusivefiske,kunskapfolk harförsöker finnaMAFF. MAFF omsom
ochför fyra årberedning. utnäm-fritidsfiske, och Personerna utses nya

30/6/2001.1/7/97periodengjorts förningar har just -
by-fritidsfisketkustfisket ochkontrollerarKommitteema genom

Respekti-mil.nautiskaverka tilloch de kanlänsstadgorlaws ut sex
geografiska täckningsom-kommittémasgäller bara inomby-lawve

granskaOfficeWelsh/MAFF ärråden. attDepartementets ansvar
och in-nationellmed gällandekompatibladeoch tilllagarna ärattse

Emeller-enhetliga.försöka få lagarnalagstiftningternationell samt, att
minimimått förlagstadgadesigskiljeralltid fallet,tid så inteär t.ex.

date-Kommitteemaområdena.geografiskamellan de olikavissa arter
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tiden således med utvecklatsfrån den viktorianska och de har tidrar
olika håll. försöka länsstadgoma bättre.MAFF att styra uppavser

stadgorna skaldjursfisket och syftar i förstaHuvudsakligen avser
eller miljöer i kustzonen. Stadgoma kanhand till skydda beståndatt

minimimått, högsta tillåtna storlek fartyg i vissthandlat.ex. om om-
redskap tillåts i visst område för visst fiske, fred-råde, slag av som

licens krävs förningstider kan också innehålla beslutDe att attetc. om
stadgoma distribuerasviss i visst område. Informationfå artta omupp

lokala dagstidningar.framför allt genom

Miljömyndighet

organiserades ochEnvironment 1995Miljömyndigheten Agency
mil-den april följd årsstartade sin verksamhet 1996 1995l som en av

sammanslagning and-Miljömyndigheten tillkomjölag. treavgenom en
miljöministeriet of Environ-myndigheter och delar Departmentavra

Ri-the Nationalmyndigheter slogsDoE. Dement, samman varsom
of Pollution ochMajestys WasteAutority, InspectorateHer re-vers

i de FreshMyndigheten har också sinaAuthorities.gulation rötter wa-
därefter allför dricksvatten ochboards först hade vat-ansvaretter som

olikautvidgatsmiljömyndighet hartenförsörjning. Som ansvaret
uppgiftför fritidsfisket.bl.a. myndigheten Dess är attsätt, ansvarar

miljölag-miljösynpunkt. Grundenför uthålligt samhälleverka ärett ur
Environmental Act.stiftningen

till flera de-helt oberoende ochMiljömyndigheten är rapporterar
och of Environment DoE.såsom MAFF Departmentpartement,

finansieras ocksådirekt till ministrarna.Myndigheten Denrapporterar
finan-of Environmentflera olika ministerier Departmentfrån även om

finansieringmed avgifter förekommerhuvudparten. Visssierar även.
miljöfrågor förutom demängd andraMiljömyndigheten hanterar en

fiskerelaterade.
geografiskt England och Wales. Skott-Miljömyndigheten omfattar

miljömyndigheter.land har särskilda
orgsanise-huvudkontor i London och Bristol ochMyndigheten har

Midlands, Anglian,regioner, North North Welsh,i West, East,8ras
områden.finns lokalaSouth och Southern. 26Thames, West Dessutom

regeringsstyrda lokala statligaprincip deRegionema i motsvararsom
nationella poli-länsstyrelser för denmyndigheterna ung. attansvarar

med lokala myndigheter.genomförs och för relationertiken externa
kommittéer knutna till sig, Mil-regional chef har rådgivandeVarje tre
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Översvämningsskyddjöskydd, och Fiske. Vidare finns lokala gruppe-
miljöringar angående och fiskefrågor.

huvudsakligen sötvattensfisketDet berörs myndighetensär som av
verksamhet. ocksåDet miljömyndighetemas regionala kontorär som

"local by-laws" ungefär länsfiskestadgor för fritidsfisket, iupprättar
diskussion med sportfiskeförbund Ministeriet formellt ministernm.m.
måste godkänna de olika regionala stadgorna. Vidare utfärdar mil-
jömyndigheten licenser för sötvattensfiske.

lagstiftning grunden förDen myndighetens verksamhetutgörsom
inkluderar följd lagar inom miljöområdet inom fisket.ävenen av men

iMyndigheten beskriver sin verksamhet långsiktig och kort-en en
siktig plan utgår från definitionen hållbar utveckling ochsom om en
därefter har sju delmål formulerats. Under dessa finns antal områdenett
definierade. Under området vattenhantering ingår över-vattenresurser,
svämningsskydd, fiske, bevarandeåtgärder, navigation föransvar inre

och båtregister rekreation. myndighetsupp-Detvattenvägar ärsamt en
gift hänsyn till och stödja möjligheterna till rekreation i och vidatt ta
vatten.

Under delområdet fiske uttrycks målet förbättra ochäratt att ut-
veckla forell, och ålfisket i syfte få till stånd hållbarsötvattens- att en
utveckling där alla sociala och ekonomiska aspekter tillvaratas.

operativa målenDe är att:

åstadkomma effektiv styrning fisket kartlägga 9 500att0 en av genom
flod.km

in åtgärder för alla fiskdödsolyckor inom timmar90% 2sätta0 av
vardagar och inom timmar på helgdagar.4

för förbättrabygga strukturer miljön för redan existe-150 att0 upp
rande stammar.
utarbeta individuella aktionsplaner för lax utifrån den övergripande0
strategin på området.
utveckla strategi för styrning fisket till 1998.0 en av
utreda licenserna för spöfiske och utredningen för mi-presentera0
nistern 1997.
kontrollera alla spöfiskelicenser säljs och öka försälj-15 %0 av som
ningen med 6%.
undersöka möjligheterna för bestämt straffsystem för överträdel-ett0

spöfiskebestämmelser föreläggs styrelsen 1997.motser som
Implementera fas i "by-laws" lokala fiskestadgorI översynen0 av
och introducera fas II.
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Undersöknings- och FoU-verksamhet i andra
länder

närvarande finns ingenFör total översikt fiskeriforskning i olikaav
planerarländer. under komma medEU 1998 översikt fiske-att ut en av

riforskningen i de olika medlemsländerna Fisheries and fishery rese-
EU. dennaarch in kommer översikt fiskerisektomI beskri-en av som

både yrkes- och fritidsfiskets omfattning, akvakultur och föräd-ver
lingsindustri, organisation och omfattning ländernas fiskeri-samt av
forskning. Redan finns European Directory of Re-att presenteras. nu
search the Fisheries Sector utkomCenters i vilken vissa1994som
fakta olika forskningsinstitutioner i medlemsländerna presenteras.om

Nedan följer beskrivning hur fiskeriforskningen ären av orga-
niserad och finansierad i länder, Danmarktvå och England, båda
med havsfiske relativt litet fiske i inlandsvatten.ett stort ettmen
Både det gäller Danmark och England sker för närvarandenär stora
förändringar inom fiskeriforskningens organisation. Syftet i bådaär
fallaen sektorsforskningen självständig och i högre gradgöraatt mer
omfattning konkurrensutsatt.

Danmark

Forskningens organisation

fiskeriadministration Danmark fram till integrerad iAll i 1994 ettvar
ministerium. fiskerifrågoma dock uppdelade i nivåer;Numera är tre
Födevareministeriet med politik och ledning departementsnivå, Fiskeridi-

för administration genomförande myndighetsnivå ochrektoratet och en
nivå, Danmarks Fiskeriundersøgelser DFU, för undersöknings- och FoU-
verksamhet.

allmän sektorsforskningen oavhängig,En strävan är göraatt mer
forskningend.v.s. fortsättningsvis inte skall så hårt tidigareatt styras som

fråndepartementet. Som följd detta har de direkta anslagenenav av
tilldepartementet minskat. har inneburit i högreDFU Detta DFUatt

utsträckning tidigare får söka medel i konkurrens med andraän externt,
utförare.

för forskningen inom sektorn ligger inomAnsvaret numera en myn-
dighet, Strukturdirektoratet. Strukturdirektoratets forsknings-sekreteriat
fördelar medel till sektorsforskningen i form institutionsanslagav
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basbeviljning till såväl ministeriets institutioner, DFU,t.ex..egna som
offentligatill andra institut. handhar strukturdirektoratet medelDessutom

för projekt inom flera Födovareministeriet prioriterade områdenav
programbeviljning. På detta födevareministeriet densätt utgör största

forskningsfinansiären det gäller fiskeriforskning. Totaltnärexterna
4/5 offentliga danska fiskeriforskning-finansierar departementet denca av

en.
den danska regeringens strategi för forskning skall fördel-Enligt

medel 60/40. skallningen mellan basanslag och gällaDettaexterna vara
för institutioner inom Födevareministeriet, flertaletDFU,t.ex. men

där fiskeriforskningenandra institut och olika universitetsinstitutioner kan
ofta endastmarginell aktivitet basanslagen 10-20%.utgöra motsvararen

Dansk fiskeriforskning finansieras uteslutande med offentliga me-
del. privata finansieringen endast de totala2%Den utgör av resurserna.

till bildadesHuvuddelen de offentliga medlen går 1995DFU somav
flera institutioner. Verksam-sammanslagning ursprungligenavgenom en

och FoU-verksamhet i både havheten vid omfattar undersöknings-DFU
relaterad till fiskeri-Vid sidan sker forskningoch i inlandsvatten. DFUav

miljöundersökelser under Miljömi-området vid Danmarks DMUäven
vid privata forskningsinstitutnisteriet, tekniska institut t.ex. DIFTA, samt

universitetsinstitutioner.vid olika
förinstitut vilka har sektornsamarbetar med universitet ochDFU

samarbete inom vissa projektvarvid avtalrelevant FoU-verksamhet om
till ministeriet, d.v.s.. harinstitutioner knutna DFU,De ärupprättas. som

från andra ministerier,styrelser vilka är sammansatta representanterav
personalkategorier.forskarsamhället och olikafrån branschen, Denna
strategi, prioriteringarför verksamheten, d.v.s. görangeranger ramarna

genomförandet.för sedan förfastställer budget. Chefenoch DFU svarar
danskamiljoner kronor.omfattar fiskeriforskningen 175Totalt ca

respektiveviss verksamhet vidTill detta kommer DMU:s sötvattens-även
relaterat till fiskmiljoner delmarina avdelning totalt 55 ärca varav en

FoU-verksamhetenundersöknings- och inomoch fiske. Totalt omfattar
inkluderarfiske årsarbetskrafter. DFUområdet fisk och 350 Detta men

universitet och institut.också forskning vid olikaDMU samt
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Utarbetande strategi för dansk ñskeriforskningav

Under 1997 har förslag till strategi för dansk fiskeriforskningett utar-
betats i syfte samlad strategi för de kommandeutgöraatt 5-10 åren.en

skallDenna fundament för ministerietsutgöra och forskningsrådensett
nationella och internationella arbete, d.v.s. för prioriteringar och finan-

FoU-verksamhetensiering riktlinjer för hur forskningsmil-samtav ge
jöer skall organiseras.

Arbetet med utarbeta nationell strategi började medatt att etten
udvalg, Strategiudvalget SU, bestående för forsk-representanterav
ningsråd, Miljö-DFU, och Födevareministeriet tillsattes. Som grund
genomfördes internationell utvärdering den offentliga fiskeri-en av
forskningen. internationellaTre paneler bildades för respektive område:

fiskeribiologi;0
ñskeriekonomi, fiskeriförvaltning och redskapsteknologi;0
förädling.0

Utvärderingsarbetet omfattade forskningens organisation, kvalitet
och relevans samarbetsformer nationellt och internationellt. Eftersamt
panelemas rapportering anordnades offentlig hearing varpå Strategi-en
utvalget med hjälp fackgrupper utarbetade strategier för respekti-treav

område.ve
Strategiudvalget framhöll det övergripande målet för fiskeri-att

forskningen bidra till upprätthålla och utveckla ekonomisktär att att en
och ekologiskt bärkraftig fiskerisektor. Enligt Strategiutvalgets uppfatt-
ning bör framtida dansk fiskeriforskning prioritera dels utveckling av
bättre förvaltningssystem dels utveckling effektiv och kvalitetsori-av
enterad utnyttjande fångsterna. utveckla bättreFör förvaltnings-attav

krävs enligt Strategiutvalgets uppfattning i hög gradsystem att sam-
hällsvetenskaplig, speciellt ekonomisk kunskap beaktas densamt att
biologiska rådgivningen inte enbart baseras på beståndsuppskattningar

i högre grad omfattar tvärdisciplinära ekosystemanalyser.även Förutan
bättre utnyttjande fångsterna Strategiutvalget helhet-ett att ettav anser

sperspektiv behövs, d.v.s. FoU-arbetet med produkten fisk omfattaratt
hela kedjan från fångst till bord. denna bakgrundMot identifierade
Strategiutvalget antal forskningsområden bör prioriteras:ett som

Utveckling bättre beståndsuppskattningsmetoder0 av
Ökad kunskap de ekologiska sambanden0 om
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Ökad förståelse för olika förvaltningsmodellers biologiska, eko-0 av
nomiska och sociala effekter
Utveckling selektiva fångstmetoder0 av mer

utnyttjande fångst minimering discards och högreBättre ut-av av
nyttjandegrad råvaranav
Utveckling kvalitetsparametrar för produktkontrollav
Vidareutveckling fiskeprodukterav

Strategiutvalget utarbetade också förslag överordnade prin-om
ciper för hur forskningsinsatsema bör organiseras och prioriteras under
de kommande åren för uppfylla ovanstående målsättningar. dettaIatt
sammanhang framhålls det nödvändigt den vetenskapliga ni-äratt att

håller internationellvån klass på alla nivåer, d.v.s. såväl teoretiska,
empiriskametodutveckling och det området de enskildasamt att

forskarnas kunskaper sådana tvärdisciplinär forskning möjliggörs.är att
Vidare framhöll Strategiutvalget forskningsmiljöer tillräckligatt av
storlek bör skapas för verksamheten skall vila hög vetenskapligatt
nivå och för kontinuitet i verksamheten skall upprätthållas. Detatt
framhölls vidare organisationsformema bör främja såväl grundläg-att

forskning för säkra råd-gande användarorienterad tillämpad att ettsom
följandegivningsunderlag högsta kvalitet. Enligt Strategiutvalgetav var

punkter viktiga beakta:att

grundläggande och strategisk forskning harnödvändigtDet är att0
kopplingen till den tillämpade forskning-hög prioritet samtidigt som

mellanförsta hand utveckla samarbetetsäkerställs, i atten genom
universitets- och sektorsforskningen,

bör kring antal kämområden såStarka fackliga miljöer utvecklas ett0
Prioriteringar skall baserastillräcklig bredd och djup uppnås. påatt

förväntade behov.forskningens relevans d.v.s. till aktuella och
sådan forsk-måste forskningen kvalitet värderas. EndastDessutom

standard bör utföras,ning kan leva till internationellsom upp
bakgrund allt komplexa frågeställningar integrerade,Mot är0 av mer

tvärdisciplinära lösningar nödvändiga.

Följande organisatoriska aspekter bör enligt Strategiutvalget beaktas
för de målsättningarna:uppnå övergripandeatt

Forskningsinsatsema bör koncentreras till färre miljöer0 genom sam-
manslagningar eller samlokalisering institutioner,av
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samarbeteOm inte kan organiseras fysiskt kan sättett annat att0 vara
samarbetsavtal eller eventuellt icke fysiskaupprätta upprättaatt

centra.
uppnå tillräcklig kritiskFör kan nationell forsknings-att0 massa en

specialisering behövas och lokalisering och organiseringatt av
forskningsmiljöer främjar samarbete. börDessutom respektive in-

forskningsprofilstitutions tydlig så överlappande arbetegöras att
begränsas.

tillgodose rekryteringenFör forskare bör kandidat och fors-att0 av
karutbyte ske. Exempel på detta professur mel-är att en gemensam
lan och KöpenhamnsDFU universitet har inrättats.
Deltagande i internationellt arbete bör prioriteras. säkrar bl.a.Detta0
tillgången till de forskningsresultaten och bidrar till kva-senaste att

forkningen.litetssäkra den Till detta hör öka publice-även attegna
ringen resultat i internationella tidskrifter.av

redovisatsSom Födevareministeriet den avgjortär störstaovan
fmansiären fiskeriforskningen..inom Födevareministeriets insatser på
ñskeriområdet har i allt högre grad fokuserats till prioriterade områden

programbeviljningar. Strategiutvalget föreslår dennaatt ut-genom
veckling fortsätter framhåller det bör utnyttjaövervägasatt attmen en
del programbeviljningama i form aftalsbeviljningar för attav av
erhålla flexibilitet och ökade möjligheter användningen.att styrage

Enligt Strategiutvalget den i Danmark fragmenterade institu-är
tionsstrukturen centralt problem vilket har medfört forsknings-ett att
miljöema i flera fall inte tillräcklig kritisk Enligt Strategi-utgör massa.
utvalgets uppfattning krävs denna bakgrund omorganisationmot en av
dansk fiskeriforskning med fokusering den institutionella strukturen
för stärka existerande samarbeten främja anledningoch Medatt nya. av
detta har omorganisation föreslagits innebär:en som

fiskeriforskningenmarina tidigare utgjordesDen enhetertre0 som av
inom vidDFU, och institution vid Köpenhamns universitetDMU en
har ombildats. består enhetDen enda inom DFU ärnu av en som
placerad i närheten och Köpenhamns universitet.DMUav

limniska ñskeriforskningenDen bedrivs vid enhet inom DFU, två0 en
avdelningar vid vid Aalborgs universitet. InstitutionemaDMU samt
vid och liggerDFU DMU i vilket goda samarbets-ortsamma ger
möjligheter,
Akvakulturforskningen i Danmark spridd, inte samordnad ochär0
med många institutioner involverade. Strategiutvalget rekommende-
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i det fall akvakulturen prioriteras två forskningsgrupperingarattrar
skapas, näringsorienterad och miljöinriktad,en en

AVad gäller fisksjukdomar finns för närvarande institutioner SVS,tre0
och patologigrupp.KVL DFU:s samarbetsavtal existerarEtt redan

på området vilket möjliggör arbetsdelning och dubbelarbete be-att
gränsas,
Redskapsforskningen begränsad omfattning och bedrivs fram-är0 av
förallt vid har börjatDIFTA bygga enhet.DFUävenmen upp en
Strategiutvalget bör samlas och organiseras in-attanser resurserna

DFU.om
området fiskeriekonomi fyra institutioner aktivaPå med delvisär0

olika inriktningar. institutionen StrategiutvalgetCDen största är som
dock omfattningendast i liten används det administrativa syste-av

grund dess organisatorisk tillhörighet. Födevareministerietpåmet av
har därför beslutat etablera enhet vid Strategiutval-SJFatt egenen

denna uppbyggnad bör ske i kontakt med Strategiutval-get attanser
och avtal ingås samordna arbetsuppgifter,getC att ett attom

flertal aktörer arbetar med kring förädling med avdelningEtt FoU0 en
inom aktör. övriga utförare finnsDFU Av Dan-störrestörstasom
marks högskola, Lanbrukshögskolan och med verk-tekniska DIFTA
samhet inom området. Samarbete på området sker mellan DFU,

och vilket underlättas de lokaliserade tillKUL DTU ärattav samma
område. Strategiutvalget framhåller detta bör fortsättaatt attmen
verksamheten vid överförs tillDIFTA DFU.

Vidare Strategiutvalget vad gäller den framtida fiskeriför-anser
denna bör grundas både biologisk och ekonomisk råd-valtningen påatt

för rådgivningen till offentliga myndig-givning. har ansvarigDFU som
heter koordinerande roll fylla i detta sammanhang. Strategiutval-atten

föreslår koordinerande för fiskeriförvaltning bildas vil-enhetget att en
enskilda institu-ken integrerar och samordnar forskningsinsatsema

tioner.

fiskeriunders fiskeriundersøgelser DFUDanmarks

undersökningsverksamhet,Som sektorsforskningsinstitution utför DFU
forskning och kunskapsinsamling fiskeriområdet i syfteövrig på att

för rådgivning till Födevareministeriet, andra offentliga myndig-svara
heter och internationella fiskerinäringen. Institutionenssamtorgan
verksamhet omfattar alla led från beräkna fisk ochatt resurserna av
skaldjur, studier deras miljö, utnyttjande i form fiske och odlingav av
till förädling produkten fisk. FoU-verksamheten skallMålet är attav
bidra till förståelsen enskilda delar och deras samverkansystemetsav
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och därmed skapa helhetssyn utnyttjandet de levandeen av resur-
i hav och i sötvatten.serna

Undersöknings- och FoU- verksamheten utförs inom fem avdel-
ningar med sammanlagt 280 anställda cirka 100 forskare. To-ärvarav
talt cirka 160 miljoner VerksamhetenDDK. omfattaromsätts in-tre
satsområden, havsmiljö och fiskeri, och förädling.sötvatten

Havsmiljo" och fiskeri

omfattar forskningArbetet och rådgivning vad gäller det marina eko-
med speciell inriktning utnyttjande Dettasystemet mot av resurserna.

innefattar miljöns betydelse för fiskeproduktionen och fiskets påverkan
bestånden och ekosystemet.på Den totala budgeten beräknad till 58är

miljoner danska kronor och inkluderar följande områden:

databas och monitoring, hydrografiska och kemiska fiskeridata, fis-0
kestatistik och provfisken, 20 miljoner kronor.
planktonbiologi, fysiska, kemiska och biologiska i fria0 processer

i3 miljonerkronorvattenmassan,
fiskebiologi; rekryterings— och reproduktionsbiologi, 7.2 miljoner0
kronor
ñskebiologi; tillväxt och dödlighet, miljoner kronor8,6
sjukdomar, vilda och odlade bestånd, miljoner kronor4
marin akvakultur, miljoner kronor2,2
marin fiskevård, identifiera miljövillkor verkar begränsande försom
bestånden i kustområdet inklusive effekter utsättningar, 6,6 mil-av

kronorjoner
metodik för beståndsuppskattningar och redskapsteknologi, 0,90
miljoner kronor
fiskerimodeller, utveckling fiskeribiologiska och socioekonomis-0 av
ka modeller, 0,9 miljoner kronor
fiskets påverkan ekosystemet, bifångster, 1,3 miljo-t.ex.o genom

kronorner
fiskeriförvaltning, studera effekter olika förvaltningsmodeller, 2,20 av
miljoner kronor
rådgivning miljö, fiskets miljöpåverkan och miljöns inverkan på0 om
bestånden, miljoner kronor1,2
rådgivning; fiskeri, hur fisk och skaldjursbestånden skall utnyttjas0
inklusive arbetet inom miljoner kronor.ICES, 2
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Sötvatten

rinnandesjöar ochbestånd iundersökningaromfattarArbetet vattenav
totalaoch fritidsñske.både yrkes- Deför regleringrådgivningsamt av

områden:följandeoch fördelasmiljoneruppgår till 35resurserna

olikabeståndsvården,optimerafiskbiologi,flskevård och ut-t.ex.0
biologi och roll ifiskarskunskapensättningsstrategier och öka om

miljoner kronor31,6ekosystemet,
för långsiktigtförvaltningssystemutvecklafiske på lax,bärkraftigt0

kronormiljonernyttjande, 1,2
effekterbestånd;karteringñskpopulationer,genetik hos ut-avav0

kronorsättningar, miljoner1,9

örädlF ing

och föräd-bearbetningfångstbehandling,kringomfattar FoUArbetet
ochegenskaperfokusering råvaransmedñskeprodukterling an-av
och hy-färskhetavseende påkvalitetssäkring medvändningsområden,

fördelas påkronormiljonertill 30-31uppgårgien. Resursema som
följande områden:

och konsum-industribådeombordbehandlingfångstbehandling, av0
kronormiljonerfisk, 2,3

och produkt-helfiskutnyttjandeutvecklingfisk,och frystfärsk av0
miljoner kronorkvalitet, 7

kvalitet,ökad 5,3metoder,och skaldjur,konservering fisk nyaav0
miljoner kronor

produkterutvecklabiprodukter,industriñsk ochutnyttjande somav0
kronormiljonerfiskmjöl, fiskolja 5m.m.,

metoder för be-utvecklinganalys,kvalitetsstyming och attav nya0
kronor.miljonerhållbarhet, 10,8produktersstämma

närvarandeförverksamheten vid DFUFinansieringen utgörsav
delenanslag. Deninstitutionsanslag och 50% störstatill 50% externaav
d.v.s.programbeviljningar 26%,anslagende utgörsexterna avav

bl.a.forskningsrådsmedel 28%,Födevareministeriet,frånmedel me-
från internatio-medelFiskevårdsfonden,samtkalladedel från den så

främst 31%.nella EUorgan
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Institutionsmedlen används till fasta kostnader såsom drift la-av
boratorier, forskningsfartyg, och administration. Forskningen har oftast
blandad finansiering från flera finansiärer. och medI verksamheten iatt
allt högre utsträckning efter omorganisationen 1995 finansieras med

medel, vilka söks i konkurrens med andra utförare, har inrikt-externa
ningen på verksamheten blivit alltmer forskningsinriktad. För att mot-
verka risken för verksamheten blir mindre relevant har ledningen föratt

uppgift tillDFU projekt bara söks inom de prioriteradeatt attsom se
målområdena.

arbetsplan utarbetas årligen. frågeställningarEn Olika formuleras
i form projekt med budget, uppställda delmål och beräkning närav av

skall uppfyllda.dessa Avrapportering projekten sker regelbun-vara av
det under projektets syftegång i upprätthålla kvalitet och effektivitet.att
Resultatet verksamheten helheten, d.v.s. vad de enskilda projektenärav
tillsammans producerar. uppfylla målsättningarna knytsFör ävenatt
kontakter med andra utförare både inom landet och i internationella
projekt, olika EU-projekt. ledning för utarbetaDFU:st.ex. attsvarar

sedan genomföraoch arbetsplanen efter godkännande styrelsen.av

England

Forskningens organisation

Sektorsforskningen inom fiskerisektom fram till den aprill 1997var
integrerad i ministeriet, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
MAFF. utveckla självständiga myndigheterI strävan utsättsatten som
för konkurrens och effektiviteten form kvalitetpå så öka i högresätt av
och lägre kostnader inom FoU-verksamheten, skapades for Fish,Centre
Environment and Aquaculture Science Vid sidanCEFAS. CEFASav

FoU-verksamhetsker inom området fisk och fiske vid i första hand uni-
versiteten, främst vid Anglia och Andrews, också vid SeaEast St men
Fish Industry Authoroty och vid Marina laboratori-SFIA SOAEFDs

i Aberdeen.um
MAFF finansierar under övergångsskede fortfarande störstaett

delen CEFAS verksamhet direkta anslag, motsvarandeav genom men
budget för föregångare20% MAFF:s totala CEFAS upphandlasav ge-

anbud där olika forskningsutförare ansöker medel i konkur-nom om
rens.

Tidigare hade varje enhet vid för forsknings-MAFF sinaansvar
frågor. behandlas samtliga forskningsfrâgor i speciell forsk-Nu en
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ningsenhet inom enhet prioriteringar inkomnaMAFF. Denna gör av
kriterier utifrånansökningar utifrån vetenskapliga och den ministeri-av

uppställda forskningsstrategin nedan. Enheten också förseet svarar
uppföljningar beviljade projekt i form interrimsrapporter och slut-av av

efter projektets avslutande.redovisning
flesta projekt inom fiskeriforskningen finansieras heltDe av

medi vissa fall bedrivs projekt i samarbete andra departe-MAFF men
delfinansiärer. speciellt vanligtvilka då ingår vadDetta ärment som

anknytning till miljöområdet vilka ofta drivsgäller projekt har isom
samverkan med Miljöministeriet.

EU-finansierade projekt, bistår forskningsenhetendet gällerNär
kompletteravid forskarna med råd och fylla i och ansök-MAFF att

erhålla medel.ningshandlingar för underlätta möjligheterna attatt

för perioden 1996-2000MAFF:s forskningsstrategi

allmänna mål för den offentligtstrategidokumentet ministerietsI anges
Dokumenten innehåller planering,finasierade FoU-verksamheten. även

strategi för respektive sektorför koordination och utförande samt en
forskningsprogram.innehåller detaljeradesom

strategiforum syfteMinisteriet har organiserat är attett vars va-
forskningsfinansiärer.forum för synpunkter mellan olika Dettaettra

insatserområden där samarbete ochforum identifierar gemensamma
granska beho-Målsättningenför uppställda mål.behövs uppnå är attatt

effektiv samordninguppnåFoU-insatser inom sektorn och attvet enav
förväntasoch olika forskningsråd. Därmedmellan olika departement

fyllaverksamhet minska. Syftet ocksåöverlappandemängden är att
offentligt finansierade verksamheten.eventuella luckor i den

ministeriets mål-finansierar sådan stödjerMinisteriet FoU som
iinsatsområden:sättningar inom följande övergripande

skydda allmänheten,
och till havs,skydda miljön på land

beredningsindustri,förbättra ekonomin inom jordbruk, fiske och
boskapens hälsa.

fiskerisektom ingår framföralltOlika aspekter på forskning inom
direktFöljande programområden med anknyt-i insatsområde och2

havsfiskefiske finns lax och sötvattensfiske, och ak-ning till fisk och
vakultur.
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ochLax- sötvattensfiske

Arbetet inom programområdet lax- och sötvattensfiske bedrivs mot
bakgrund dels bibehålla och vidareutveckla fisket olikaattav genom

regleringsåtgärder dels för skydda bestånd olikatyper att sötvat-av av
linjei med internationella åtaganden, habitatdirektivEU:stensarter t.ex

och överenskommelser inom NASCO och ICES. För detta krävs till-
förlitliga beståndsuppskattningar, speciellt för lax- och öringbestånd

också forskning för öka förståelsen ekologi, fysio-att artemasmen av
1997logi, beteende och vandringar. Totalt under 698 000 brit-omsätts

tiska pund. Följande forskningsinriktningar finns:

Studier lax- och öringstammars reproduktion och exploaterings-0 av
grad. Sambandet mellan lekbeståndets storlek och rekrytering stude-

för olika Vandringsmönster och beteende i sambandstammar.ras
med lek kartläggs olika märkningsförsök.genom
Betydelsen biotoppåverkan för lax- och öringbestånd. Påverkan0 av

olika mänskliga aktiviteter lekmiljöer studeras och strategierav
för lämpliga fiskevårdsåtgärder utarbetas.
Kemiska substansers påverkan på beteendet hos lax och öring. Be-0
tydelsen kemiska föroreningar på laxfiskars olfaktion-system,av
d.v.s. med hjälp luktsinnet hitta tillbaka till vattendrag vidatt rättav
lekvandring undersöks.m.m.
Havsöringens biologi. Mot bakgrund minskande bestånd hav-0 av av
söring studeras födoval, tillväxt och överlevnaden under öringens
havsfas.
Ålbeståndets storlek. områdeEtt i vilket ålbeståndets storleknytt0
skall övervakas och olika faktorers eventuella påverkan på beståndet
studeras.

Havsfiske

Med avsikten utveckla effektiv och konkurrenskraftig f1skeri-att en
sektor och samtidigt bevara fiskresursema bedrivs forskningsverksam-
het för underlag för lämpliga förvaltningsåtgärder. Olikaatt artersge
biologi och hur olika omgivningsfaktorer påverkar bestånden studeras
liksom olika fiskeritekniska/ekonomiska aspekter fiskefartygenssom
fångstkapacitet, selektivitet i redskap, fiskets miljöpåverkan ochIm.m.
med försämrade statistiska data från det kommersiella fisket riktas in-

alternativa utföra bestånduppskattningar inklusivesättsatser mot att att
utveckla matematiska modeller, undersökningsmetodik Myck-ny m.m.

arbetet bedrivs inom för ICES verksamhet. Totaltet omsättsav ramen
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under 1997 2 943 brittiska000 pund. Forskning inom följande projek-
tområden pågår:

Vandringar och populationsförhållanden. Fiskars vandringsmönster0
studeras för lämpliga förvaltningsstrategier skall kunna vidtasatt
vad gäller särskilja olika bestånd och skyddsområ-att upprättat.ex.
den, ñskestopp m.m.
Interaktioner mellan bakgrund födovävenMot i havetarter. att är0 av
komplex där fiskart både byte och predator för andrautgör arteren
utvecklas modeller vilka hänsyn till predationsförhållandena itar
syfte bättre kunna uppskatta storleken på och utvecklingenatt av
olika bestånd.
Omgivningsfaktorers påverkan fiskbestånden.på Påverkan både0 av
biologiska och icke biologiska faktorer på rekryteringen studeras,
speciellt överlevnaden på och larvstadiet. Framförallt studerasägg-
betydelsen förändrade oceanografiska och klimatologiska för-av
hållanden för planktonproduktionen och därmed ñsklarvemast.ex.
möjligheter överleva.att
Selektivitet i redskap. syfteI minska fångsterna icke önskadeatt0 av

och individer målarten studeras möjligheter tillarter yngre av sepa-
ration fångsten med hjälp selektiva maskstorlekar i trålen.av av
Fiskets miljöpåverkan. Studier trålningens påverkan på bottnar-0 av

djursamhällen pågår omfattningen bifångster inomsamtnas av av
både och trålñsket.garn

Akvakultur

bakgrundMot den utveckling skett vad gäller odling lax,av som av
öring och skett i Storbritannien den fortsatta forsk-ärostron som
ningsinsatsema riktade sådana potentiella för odling harmot arter som

högt marknadsvärde, bl.a. vissa fiskarmarina också skaldjur.ett men
Forskning omfattar förbättrad teknik, förebyggande och behand-som
ling sjukdomar sker i samarbete med näringen medan offentli-av m.m.

medel för undersökningar vad gäller vattenbru-merpartenga svarar av
kets miljöeffekter och sjukdomsspridning hos både vild och odlade
fisk. Totalt under 1997 709 000 brittiska pund. Följande forsk-omsätts
ningsområden pågår:

Odling marina fiskar. Studier pågår i syfte övervinna svårig-att0 av
heterna med hög dödlighet under ñskens larvstadie. förstaI hand
studeras födosammansättningens betydelse för överlevnad. Vidare
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betydelse för till-och könsdifferentieringensstuderas temperaturens
växten.

studerasmusselodling pågår, bl.a.Odling skaldjur. Studier avav0
åtgärder for öka till-kläckningsanläggningar ochuppdragning i att

Undersökningarodlingsbetingelser.med hjälp olikaväxten omav
och alggif-vad virussjukdomarnedsmittning musslor både avserav

för övervaknings-bl.a. utvecklas metoderpågår, upprättaatt ettter
för minska hälsoriskema.attprogram

bådepåverkan sjukdomar påFisksjukdomar. minimeraFör att av0
förståelsenforskning för ökaoch vilda bestånd pågårodlade att av

sjukdomsalstrandedeBiologin hossjukdomsutbrott.olika typer av
erhålla snabbutvecklas foroch teknikstuderasorganismema attny
behandlings-antibiotika ochutvecklingliksomdiagnos nyanyav

metoder.

ifisk och fiske ingåmedkan harIndirekt FoU ävengöraattsom
miljöeffekter ifisketsprogramområden, ingårandra t.ex. programom-

vattenmiljö.rådet:
självständigFoU-verksamhetenmedavsikt ärEn attgöraatt mer

med andrakonkurrensskall bedrivas iverksamhet sikt heltpåCEFAS
Övergången ministeriet tillintegrerad ivarit heltfrån hautförare. att en

motsvarandeInledningsvis skallenhet sker dock stegvis.självständig
Avsikteni konkurrens.upphandlastotala budgeten ärdencirka 20% av

successivt skall öka.andeldennaatt
be-delsförutför MAFFuppgifter CEFAS utgörsDe avsom

delslämpliga fångstuttag,rådgivningståndsuppskattningar och avom
verksam-Omfattningenutvecklingsinsatser.ochforsknings-olika av

ministerietsivissa medeldimensionerasheten avsättsatt engenom
utifrånFoU-verksamhetendärefterprioriterasdennabudget. Inom ram

utförsforskningsstrategin. arbeteDetutarbetadeministerietden somav
Uppdrags-verksamhet.delen CEFASdenför MAFF störstautgör av

kontrakteratsdenutförsför andraverksamhet utöveravnämare som
med departementet.

service,AquacultureFisheries andCentre for Environment,The
CEFAS

myndighet den 1och blevsittCEFAS, antog en egennya namnsom
deltidigare MAFF.april 1997, en avvar

undersökningsverksamhetochför forskningsMyndigheten svarar
har fyraCEFASmarina ochrådgivning inom både söta vatten.samt

huvuduppgifter. CEFASolikalaboratorier medi vilka ingår"kontor"
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finansieras till delenännu MAFFstörsta andra departe-ävenav men
bidrar med medel liksom utanförstående finansiärer.ment även Totalt

CEFAS 25 miljoner brittiskaomsätter pund. Inriktningen är attca
ÖvergångenCEFAS ska arbeta i helt konkurrens. skeröppen dock

harF.n. ochMAFF CEFASstegvis. "memorandum ofett under-
standing", slags avtal, dock kontrakt i egentlig meningett utan en
skriftlig överenskommelse mellan regeringen och myndigheten vadom
den ska utföra. kontraktDetta förstadium till avtal mellanär ett ett
myndigheten och regeringen planeras utfärdas efteratt över-som en
gångsperiod då myndigheten kan konkurrera tjänster och kan funge-om

självständigt. bilaga tillI avtalet finns förteckning CEFASöverra en en
uppgifter.

Arbetet utförs för räkningMAFF omfattandeär mestsom .s men
tjänster utförs inom de områden haräven CEFAS kompe-externa som

marint fiske, fiskodling, sötvattensfiske och akvatisk miljö.tens t.ex.
Denna del verksamheten finansieras också till viss del MAFF,av av ca

miljonl brittiska pund.
uppgifterDe ingår i memorandum och utförs helt försom som

MAFF delas in i a FoU-insatser och b rådgivning inklusive be-
ståndsuppskattning. Fish budgetIII:s för CEFAS 2,9 miljoner brittis-är
ka pund för FOU och miljoner4,5 brittiska pund för rådgivning.
CEFAS kan under pågående "kontraktsperiod" omförhandla sitt
"memorandum" förhållandet mellan och arbetskrav blirom resurser
orimlig. Inledningsvis skall motsvarande 20% totala budgetMAFF:sav
för vidFOU CEFAS föregångare upphandlas anbud i konkur-genom

med de instituten. Eftersom Lowestoft ingår i CEFAS skaexternarens
laboratoriet upphandla i konkurrens till andeläven 20%. En enligtsom

planerna skall ökas successivt.
CEFAS har totalt 450 anställda. Verksamheten bedrivs vid fyraca

"kontor" i vilka ingår laboratorier med olika huvuduppgifter Conwy,
Burnham, Waymouth och Lowestoft. Organisationen bedriver under-
sökningar och forskning i både marin och sötvattensmiljö.

Conwy Wales, framför allt arbetar med "akvatisk miljö" inklu-0 som
sive däggdjur och icke kommersiella samt något benämn-arter som
des conservative angelsom
Burnham liten enhet på östkusten för fisksjukdomar troli-äro en som

kommer läggas ned och verksamheten koncentreras då tillattgen
Waymouth.
Waymouth liten enhet vid Sydkusten främst inriktad fisk-är mot0 en
sjukdomar skaldjur.och
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‘
absolut laboratoriet med anställda.Lowestoft det 100är största ca0

ñskforskning bl.a. akvariet,Laboratoriet har modern utrustning för
akustiktankar och elektroniskt förströmmande ett systemvatten,

be-databaser. Verksamhetens tyngdpunkt bestårhantering avav
därmed sammanhängande .statistikar-ståndsuppskattningar och allt

Lowestoft framför kvotförhandlingar.för underlagbete taratt ge
och databanker.underlagen för arbetsgrupperICES

undersökningsfartyg finns två styckenOceangående som anges var0
ochackrediterade för ISO 000 IMO:smycket moderna och 9ärsom

säkerhetskod.internationella

fyra områden:skall inriktasmarknadsföring CEFASGenom mot
och miljöövervakning,styrning, MiljöforskningFiskeri-vetenskap och

och konsultation.fiskhälsa kontraktsforskningsFiskodling och samt

syfteforskning iomfattar undersökningar ochFiskerivetenskap att0
marin- ochresursbevarande.uthålligt fiske och Iåstadkomma ett

biologiskaekosystemsötvattensmiljö utförs studier stör-samtav
Åldersbestämning harfisk och de databaserningar i dessa. somav

grund i verk-arbetekontinuerligtbyggaskunnat ärett enupp genom
samheten.

område därakvatiska miljöeroch övervakningMiljöforskning är etto
övervaknings-underlag förframdirekt utnyttjas förCEFAS att ta

föroch statistik användslagstiftning.och GIS- systemprogram ny
designutveckling ochArbetet omfattar bådebaselinestudier. av

studierriskstudier ochmiljöanalyser,övervakningsprogram,nya
Även fö-toxikologi ochområden.tid inom förorenadelängreöver

verksamheten.doämnesanalyser ingår i
och konsultationkontraktsforskningomfattarFiskodlingsområdet

ochurval miljöerfiskodlingar,och förbättringvid uppstart avav
Verksamhetenoch hälsa.foderval, sjukdomarproduktionsdesign,

marina miljöer såvälomfattar sötvatten.som
speciellt områdeoch utbildningForskning, konsultation utgör ett0

lösanyttiggörs förverksamheternakunskaperna från de olikadär att
bygger på kon-Verksamhetenproblem inom fiske och miljöfrågor.

såväloffentliga sektornkommer från dentrakt och kunderna som
petroleomindustri,från industrin bl.a.organisationer och vatten,

farmacutisk industri.kemisk och
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Bilaga 2

Kartläggning FoU-verksamheten inomav

området fisk och fiske

Bakgrund

Någon samlad aktuell bild FoU-verksamheten området fiskpå ochav
fiske i Sverige finns publicerad. kartläggningen gjordesDen isenaste
samband med för fiskforskning för Sverigeatt programmet

iskforskning förF Sverige proposition1987 1983/84: 107 och
1985/85: 143 utarbetades SJF och dåvarande iskeristyrelsen.R Fav

syfte erhållaI heltäckande bakgrundsbild aktuell under-att en av
söknings- och FoU-verksamhet inom området fisk och fiske genomför-
de Fiskeriutredningen enkätundersökning for kartlägga sådanatten var
verksamhet vilken bedrivs och denFoU hur finansieras.äger rum, som

Tillvägagångssätt

Målsättningen erhålla information all FoU-verksamhetattvar om som
omfattar fisk och fiske varför det i enkäten betonades önskadesatt svar
från institutioner och projektansvariga med verksamhet inom området i
vid bemärkelse. Avsikten erhålla uppgifter inte bara deattvar om mer
tillämpade verksamheterna fiske, fiskevård och vattenbruk utansom

grundläggande verksamhet fisk,även ekologi, fysio-rör t.ex.om som
logi, genetik etc.

16 17-1452



1998:24SOUBilaga 2482

kunde förväntas hatill olika institutioner FoU-Förfrågan utgick som
Laxforskningsinstitutet LFI,området; Fiskeriverket,verksamhet inom

lantbruksuniversitetetanstalt, SverigesveterinärmedicinskaStatens
högskolor. Förteckninguniversitet ochinstitutioner vidSLU samt

FoU-verksamhetmed d.v.s. harinkomde institutioneröver svar,som
och fiske följer nedan 2.5.området fiskinom

institutio-kortfattad beskrivningefterfrågades delsenkätenI aven
rörande in-för pågående projektredogöreslseinriktning samt ennens

Redovisning i enkätenfinansiering.personalsituation ochriktning, av
resultat från enkätsvarenRedovisadefrågor följer nedan.ställda mot-

ochförhållandena under 1997. Isituationen, d.v.s.den aktuellasvarar
medbedrivs i projektform, d.v.s.FoU-verksamhetenmed den mestaatt

forskningsin-vad gällersituationenvaraktighet, ändrastidsbegränsad
finansiering kontinuerligt.personalsituation ochriktning,

Definitioner

Forskningsområden

verk-ämnesområde förprojektansvarigedenenkäten ombadsI att ange
projektetbeskrivningenMed hjälp dessasamheten. samt avsvarav

olikalista på deforskningsområden. Enprojekt i olikavarjedelades
Uppdelningennedanföljer 2.6.forskningsområdena använtssom
fiskforskningförmedi sambandgjordesdenföljer programmetsom

övervakning. Betonasmonitoringbl.a.med tilläggSverigeför av
ochområdena oskarpolikamellan deavgränsningenskall är att ettatt

fallområden. sådanaeller flera Itvåkanprojekt dessutom spänna över
huvudsakligadenbedömtsutifrån vadindelning gjortshar varasom

flera områden.påvissa fall delatsinriktningen eller i upp
projektetinomsyfte och arbetssättbeskrivningledningMed avav

tilläm-forskningskategorier;i olikaprojektenindelninggjordes aven
FoU-verksamhet.grundlägganderespektivepad mer

samhälle kanForskning och1996/7:5propositionregeringensEnligt
grundforsk-indelas iföljande: "FoUenligtFoU-verksamhet delas upp

kategorierutvecklingsarbete.och Dessatillämpad forskningning, an-
diskussionen,forskningspolitiskaden gränsernaallmänt ivänds men

efterforskninggrundforskningMedflytande.demmellan är nyavses
i sikte.tillämpning Begrep-bestämdidéer någonkunskap och utannya

grundläggainriktningforskninginrymmer är attävenpet somenvars
forskning liggertillämpadtillämpning. begreppettänkas Ikan ge
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forskning med bestämda tillämpningar i sikte. Utvecklingsarbete avser
utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig kunskap och idéeratt nya

för åstadkomma produkter, eller väsentligaatt systemnya processer,
förbättringar redan existerande sådana."av

Indelningen projekten i kategorier följer i allt väsentligt ovanstå-av
ende, varvid fyra kategorier där grundforskning delats ianvänts tvåupp
kategorier, medan tillämpade forskning och utvecklingsarbete förts till

kategori då utvecklingsarbete kan ha bestämda till-även sägassamma
lämpningar i sikte. fjärde kategorinDen undersökningsverk-utgörs av
samhet olika rutinundersökningar kontinuerligsåsomt.ex. typer av
övervakning fiskbestånd se 2.7. betonasSom det gälldenärav ovan
indelningen i olika forskningsområden ska det det gälleräven när
forskningskategorier framhållas Övergångarna mellan de olika kate-att
gorierna flytande. Liksom för forskningsområden kan projektär ett om-
fatta både grundläggande och tillämpad IndelningenFoU. har i dessa
fall gjorts efter vad bedömts huvudinriktningen alternativtsom vara
delats olika kategorier.upp

utformningEnkätens

Till institutionsansvarig
Beskriv kortfattat institutionens uppgift: t.ex. universitets-0
institution med uppgift bedriva grundundervisning, utbilda dok-att
torander bedriva forskningsamt

antalet verksamma handledare inom området fisk och fiskeAnge0
vid institutionen

antalet doktorander med forskningsuppgifter inomAnge området0
fisk fiskeoch vid institutionen

hur del institutionensAnge resurser/verksamhet %grovt stor0 av
omfattar området fisk fiskeinom ochFoUsom

Till projektansvarig

Frågeformulär formulärett projektbeskrivningper

Institution
Projektets titel
Projektansvarig
Ämnesområde huvudsaklig inriktning

kortfattad beskrivning syftetGe med projektet,vad studerasen av
och varför
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Redogör kortfattat för metodik/arbetssätt inom projektet:hur be-0
drivs undersökningen
Projektets varaktighet, Startår och slutår eller pågående0
Antal hel/halvtid etc. kategori inom projektet, t.ex.personer per
docent/fil. dr./doktorand/assistent
Projektets finansiering, mängd erhållna medel finansiär och årper
Eventuella samarbetspartners, internationella organisationer, myn-
digheter, universitet./högskolor
Eventuell planerad fortsättning, inriktning, tänkt finansiering0

Institutioner med inom området fisk ochFoU
fiske

Fiskeriverket

ÖrebrokontoretSötvattenslaboratoriet inklusive och försöks-0
Älvkarlebystationen i

Kustlaboratoriet med kontor flera platser utmed kustenpå
ÖstersjölaboratorietHavsfiskelaboratoriet inklusive i Karlskro-

na
Försöksstationen i Kälarne
Utredningskontoren i Jönköping, Härnösand och Luleå.

Laxforskningsinstitutet LFI

lantbruksuniversitetSveriges SLU

Vattenbruksinstitutionen, Umeå
Institutionen för skoglig zooekologi, Umeå
Institutionen för patologi, Uppsala
Livsmedelsvetenskap, Uppsala.

Uppsala universitet

Zoologiska institutionen0
Limnologiska institutionen0
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Institutionen för medicinsk immunologi och mikrobiologi0
Institutionen för fysiologisk botanik0
Institutionen för miljö- och utvecklingsbiologi.0

Stockholms universitet

Zoologiska institutionen
Institutionen för systemekologi
Institutet för tillämpad miljöforskning
Enheten för populationsgenetik.

Lunds universitet

Limnologiska avdelningen0
Ekologiska institutionen0
Genetiska institutionen.0

Umeå universitet

Institutionen för miljökemi0
Institutionen för ekologisk zoologi0
Institutionen för cell- och molekylärbiologi.0

Göteborgs universitet

Zoofysiologiska avdelningen0
Avdelningen for ekologisk zoologi0
Institutionen för marin ekologi Kristineberg och Tjärnö.0

Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för vertebratzoologi0

veterinärmedicinskaStatens anstalt

Fiskavdelningen0
Virologiska laboratoriet.0
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Karolinska institutet

tumörbiologisktochMikrobiologiskt centrum

Högskolan Kalmar

naturvetenskap.förInstitutionen

biotekniklivsmedel ochförInstitutetSIK

Lindholmen utveckling AB

områdenpåUppdelning FoU

såväl be-omfattandebeståndövervakningMonitoring, av
miljö-bedömning möjligaforståndsuppskattningar uttag somav

indikatororganismkontroll med fisk som

naturvatten, bi-bestånd iför skötselFiskevård, åtgärder t.ex.av
utsättning fiskotopvård eller av

till fisketkopplingteknikutveckling medFiskeriteknik, t.ex. ut-
selektionsundersök-ñskeredskap,ändamålsenligaformning av

ningar etc

fiskesamband medikostnaderberäkningFiskeriekonomi, av
utnyttjandeochnäringenlönsamhet föravseendebåde som na-

turresurs

kas-intensivt t.ex.artificiell miljö,fisk iodlingVattenbruk, av
dammarextensivt t.ex.sodling eller

in-både andramiljö;fisken och desssambandet mellanEkologi,
miljönfysiskadivider, och denarter

nutri-vadoch cellerfunktionenFysiologi, t.ex.avserorganav
och reproduktionrespirationtion,
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Genetik, ärftlighet vad avel inom vattenbruket ellert.ex. att0 avser
bevara genetisk variation

Sjukdomar, infektionssjukdomar och parasiter; diagnos och bio-0
logi både inom vattenbruket och viltlevandepå fisk

Molekylärbiologi/Immunologi, cellbiologi på molekylär nivå;0
struktur och genteknik, immunologiska mekanis-t.ex.processer
mer

oxikologi, verkningar,T metabolism och riskuppskattning oli-0 av
ka giftertyper av

Systematik, släktskapsförhållanden mellan arter/artgrupper vadI
utvecklingshistoria och utbredning.avser

Indelning i forskningskategorier:

Inomvetenskaplig grundforskning, studier samband/mekanismerav
specifikt nyttoperspektivutan

Riktad grundforskning, studier samband/mekanismer med ettav
bakomliggande nyttoperspektiv
Tillämpad forskning, forskning med tydligt användarpersektiv;ett
ska lösa specifikt problem och utvecklingsarbete, förbättringett av
befintlig metodik
Undersökningsverksamhet, studier förändringar sker; kart-omav
läggningar; färdig metodik; rutinundersökningar.

Resultatsammanställning enkätsvarav

Antal årsverken

Det sammanlagda antalet årsverken för undersöknings- och FoU-
verksamhet inom området fisk och fiske i Sverige uppgår enligt enkä-

till fördelat272, på 105 årsverken forskande personal personerten
med för projekt,FoU 79 årsverken assistenter och årsverken88ansvar
doktorander. FiskeriverketInom uppgår antalet årsverken för FoU-
verksamhet till 84 forskande44 personal. Till Fiskeriverketvarav som

doktorander knutna,6 d.v.s. har arbetsplats vid något Fiskeriver-är av
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kets laboratorier tillhör och har handledning vid någon universi-men
tetsinstitution. Antalet årsverken inom universiteten uppgår till 128,5

40 årsverken forskande personal och doktorander.66 Av reste-varav
rande antalet finnsårsverken de flesta inom årsverken och vidSLU, 37
Laxforskningsinstitutet med 10 årsverken. vidare tabellSe

Tabell Antal årsverken för undersöknings- och FoU-verksamhet in-
området fisk fiskeoch 1997.om

AssistenterForskare Doktorander

Fiskeriverket
Havsfiskelaboratoriet 12 19
Kustlaboratoriet 9.5 11 2.25
Sötvattenslaboratoriet 19 6 3
Kälarne 2.25 2
Utredningskontoren 1.33 2.33

6LFI 4.33
3SLU 13 10.5 1 .75

SVA 2 1
Universiteten

0.25 8.5Umeå 5
Uppsala 1410 4.5
Stockholm 8.25 159.25
Göteborg 4.75 188.75
Lund 4.75 10.57
Övriga 3 32.5 1

104.7 79.2 88Totalt

FoU-verksamhetMedel för undersöknings- och

FoU-verksamhetmedel till undersöknings- ochtotalaDen summan
miljonerfiske uppgick under till 126,3inom området fisk och 1997

förbrukas inomHälften eller miljonerkronor. 49% 62,4av resurserna
fisk och fiske vid uni-Fiskeriverket. FoU-verksamheten inom området

aktörer/utförareversiteten miljoner övriga40,3 32%. Avmotsvarar
miljo-under till miljoner vid SLU och 6,5uppgår 1997 13.4resurserna

vid Se vidare tabellLFI.ner
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ochinstitution för undersöknings-ResursforbrukningTabell per
området fisk och fiske 1997.FoU-verksamhet inom

miljoner kronor
Fiskeriverket
Havsfiskelaboratoriet 17.7

7.9Kustlaboratoriet 1
Sötvattenslaboratoriet 17.3

2.6Kälarne
2.0Utredningskontoren
6.5LFI

13SLU
lSVA

Universiteten
4.9Umeå
9.6Uppsala
9.4Stockholm
9.8Göteborg
5.8Lund

Övriga 3.5
126.3Totalt

FoU-verksamhetochundersöknings-Finansiärer av
fiskeområdet fisk ochinom

statligadelentillfinansieringFoU-verksamhetens störstautgörs me-av
institutionsanslagFiskeriverket ochtilldirekta anslagdel, dels genom

direktaforskningsråd.indirekt via olika Dedelstill universiteten, an-
totala fi-denvilket 28%till miljonerslagen uppgår 35,5 motsvarar av

rådsmedelochFoU-verksamhetenundersöknings- ochnansieringen av
finansiering stårdelenresterandeeller 31%.till miljoner För39,5 av

miljo-med 19,6ministerrådetoch Nordiskainternationella EUorgan
stiftel-olika privatamed miljoner 4%,länsstyrelser 4,7l5,5%,ner

miljoner 16%,industrin med 20,4med miljoner 5%6,2 samtser
och mil-vattendomarskogsindustrinframförallt kraft- och genom

ochundersöknings- FoU-Finansieringjöövervakningsprogram. av
Figurframgår Avolika finansiärerverksamheten uppdelat på an-av

miljoner, eller 18Fiskeriverket till 22,8medel tillslagsmedlen uppgår
till universitetenMotsvarande anslagfinansieringen.den totala% av

ochSkogs-forskningsrådentill miljoner 10%. Avuppgår 12,7 svarar
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stöd,forskningsråd, för den andelen 16,4jordbrukets SIFR, största
frånbåde och projektmedel. Stödetmiljoner 13% i form tjänsterav

grundforskningsinriktadforskningsrådet, förNaturvetenskapliga NFR,
för mil-miljoner och från Stiftelsenverksamhet uppgår till 4,5%5,7

tillför lösningsinriktad tillämpad FoUjöstrategisk forskning, MISTRA,
miljo-stöd uppgår tillNaturvårdsverkets NV 9,8miljoner 4,5%.5,8

och enskildamedel till både miljöövervakningi form7,7%ner av
förinternationella 13,7%medel från EUprojekt. Av avsvararorgan

forskningsprogrammen 5,9finansieringen i form stöd viatotaladen av
ochmiljonerfrån fiskeridirektoratet, DG XIV, 5,2miljoner, direkt

från in-miljoner. stödetformer strukturstöd, 6,2 Avolika avgenom
medel och 14,6via vattendomar 10:6miljoner medeldustrin 5,7utgör

stödFiskerinäringensrecipientkontrollprogram.miljoner stöd till olika
stödochomfattar cirka 000 kronortill FoU-verksamheten 50 utgörs av

produktutveckling vid SIK.för
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Finansiärer undersöknings- och FoU-verksamhet inomFigur 1: av om-
rådet fisk och fiske 1997.

kronorFinansiärer totalt 126 miljoner

25 -
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FoU-verksamhet för de olikaFinansieringen undersöknings- ochav
laboratorier ochFiskeriverketshuvudaktörema framgår Figur Vidav

delentillförsöksstationer finansieringen störstautgörs externa me-av
anslag ioch övriga internaAnslagen budgetmedel 29%del. via utgör

finansie-Resterande delen 61%medel tillform 10:6 uppgår 10%.av
industrinanslagsgivamaanslag de ärstörstaexternaras genom varav

och MISTRA 7%.15%, SNV 10%, EU 19%
medeltill delen, 65,5%,Finansieringen vid LFI utgörs största av

märkningskontroll fiskutsättningarfrån industrin medel för avgenom
medel från Fiskeriverket.och till mindre del 10:6 Reste-13,5%en av

framförallt och SJFR.rande medel erhålls från källor, NMRexterna
institutionsanslag medtillFinansieringen vid 22,5%SLU utgörs av
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SJFR 19,3%, EU 19,7% och industrin 12% övriga huvudfi-som
nansiärer.

Fördelningen finansiärerpå vid de olika universiteten redovisas i
Figur Sammantaget för de olika universiteten institutionsansla-utgör

23%. En del FoU-verksamheten finansieras via forsknings-storgen av
råden, förstai hand SJFR 27,5% och NFR 13,7% olika pri-samt av

stiftelser 8%. Endast mindre del verksamhetenvata finansieras ien av
dagsläget via EU:s forskningsprogram 7%.

Olika finansiärers stöd till undersöknings- och FoU-verksamheten
vid Fiskeriverket redovisas i Figur Vid Havsfiskelaboratoriet mot-

budgetanslaget med46% denEU finansiärenstörsta externasvarar som
framförallt35% projektmedel direkt från fiskeridirektoratet.genom

Kustlaboratoriets verksamhet finansieras till mindre del budge-en av
tanslag 16%. Industrin den enskilda finansiärenutgör största 43,5%

Kustlaboratoriet utförare olika kontrollprogramär vidattgenom av
kärnkraftverken och olika skogsindustrier. förEU mind-t.ex. svarar en

del 7% strukturfondsmedel. Kustlaboratoriet invol-är ävenre genom
i MISTRA-projekt vilketstörre 20% verksam-verat ett motsvarar av

heten. Vid Sötvattenslaboratoriet står Fiskeriverkets finansiering till
32% budgetmedel och till 22,5% interna anslag 10:6av av genom me-
del. SNV för del finansieringen 27% medelstorsvarar en av genom
för olika miljöövervakning kontroll kalkningsverk-typer t.ex.av av
samhetens effekter. Undersöknings- och F oU-verksamheten vid utred-
ningskontoren och vid försöksstationen i Kälarne finansieras uteslutan-
de medel10:6 internt från Fiskeriverket, medel från EU:s struktur-av
fonder olika länsstyrelser.samt
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Finansiering undersöknings- och FoU-verksamheten vidFigur 2: av
Fiskeriverket, Laxforskningsinstitutet, Sveriges lantbruksuniversitet
respektive universiteten 1997.

Fiskeriverket InstitutionsanslagE I

Länsstyrelsen SJ FRII

Naturvårdsverket NFRII

SIDAMISTRAI I

stiftelserWWFI I

NMR EU FAIRII

strukturEU DG XIV EUIå

industrinmedel10:6 Im

övriI ga

Wu.
Fiskeriverket 62.4 miljoner
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LFI 6.5 miljoner

SLU 13.4 miljoner
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miljonerUniversiteten 40.3
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Figur 3: Finansiering undersöknings- och FoU-verksamheten vidav
olika universitet 1997.

Fiskeriverket InstitutionsanslagD I

Länsstyrelsen SJ F RI I

Naturvårdsverket NFRI I

MISTRA SIDAI I

WWF stiftelserI I

NMR EU FAIRI I

EU DG XIV strukturEUå I

10:6 medel industrinm I

övrigaI

Umeå universitet 4.9 miljoner
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Uppsala univ. 9.6 miljoner

Stockholms univ. 9.4 miljoner
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Göteborgs univ. miljoner9.8

miljonerLunds universitet 5.8
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undersöknings- och FoU-verksamheten vidFinansiering4:Figur av
Fiskeriverkets enheter 1997.

Fiskeriverket InstitutionsanslagIEl

Länsstyrelsen SJ FRII

Naturvårdsverket NFRII

SIDAMISTRA II

stiftelserWWF II

EU FAIRNMR II

strukturEUEU DG XIV Iå

industrinmedel10:6 I|1||

övriI ga

Havsfiskelab. 18.9 miljoner
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~IlwnM IM tIW1i
NTE h Sötvattenslab. 17.3 miljoner

miljonerKustlab. 17.9
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Kälarne 2.6 miljoner

Utredningskontoren
2.0 miljoner
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Forskningsområden

deAv totala miljoner kronor126 resursåt-motsvararresurserna om
för de tillämpade monitoring,gången områdena fiskevård, vatten-mer

bruk, fiskeriteknik och ekonomi och för grundläggande53,7% mer
forskning 46,3% Figur 5. Monitoring, d.v.s. olika be-typer av
ståndsövervakning det enskilda området med 34%utgör största av re-

övriga tillämpade inriktningarAv 9,6% den totalasatsassurserna. av
undersöknings- FoU-verksamheten fiskevårdsforskningoch och

teknikutveckling, framförallt bättre selektion i redskap.6,6% Vat-
tenbruksforskning forskning kring fiskerinäringens2,8% ochmotsvarar
ekonomi 0,5%.

det gäller de grundläggande inriktningarna står den ekolo-När mer
giska forskningen för de totala övriga inrikt-20,7% Avav resurserna.
ningar fysiologi för och toxikologisk forskning för 6%.8,6%svarar

gällande genetik, sjukdomar och immunologi 3,8%,FoU motsvarar
respektive2,8% 3,8%.

Verksamhetens inriktning för de olika huvudaktörema framgår av
FiskeriverketsFigur delen, verksamheten vidDen 62%,största av

laboratorier monitoring, d.v.s. olika beståndsöver-utgörs typer avav
bedrivs fiskevårdsforsk-vakning. Övrig verksamhetAv motsvararsom

forskning Vidning fiskeriteknik och ekologisk 9%. LFI13%, 12% ut-
genetikmonitoring medan resterande verksamhet fördelas40%gör

sjukdomar toxikologi 10% och ekologi 15%. SLU:s20%, 12%,
fiske-delen ekologisk- ochverksamhet till 30,5%utgörs största av

fördelad framföralltvårdsforskning med övrig verksamhet på23%
sjukdomar och vattenbrukfysiologi 10%, genetik 10%, 10%

till delenVerksamheten vid universiteten11,5%. utgörs största av
fysiologi im-grundläggande inriktningar; ekologi 37,8%, 21,6%,

munologi toxikologi Fördelning11,6% och 14,2%. av resurser
olika universiteten framgår Figurolika forskningsområden vid de av

för-ekologiska forskningen vid samtliga universitet medanDen är stor
viddelningen mellan övriga discipliner avspeglar institutionsproñlen

de olika universiteten se 15.5.
Fiskeri-Fördelningen på olika forskningsområden inomav resurser

verket redovisas i Figur Vid både Havsfiskelaboratoriet och Kustla-
boratoriet monitoring den huvudsakliga verksamheten, 65,5%utgör
respektive för59,3%. beståndsövervakningarDenna utgörs progno-av

lämpliga fångstuttag vid Kustlaboratoriet recipien-och ävenser om av
tundersökningar utanför industrianläggningar där fiskolika utgör en
indikator på miljötillståndet. Resterande delen verksamheten utgörsav
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framförallt kring ñskeriteknologi 21% respektive 20%, iFoUav
redskapsutveckling. Vid Sötvattenslaboratoriet står be-första hand

be-för verksamheten. omfattarståndsövervakning 51.8% Dennaav
också förståndsövervakning för dels lämpliga uttag menprognoser om

Övrig verksamhet framföralltövervakning miljötillstånd. utgörs avav
ekologi Förhållandena förkring ñskevärd 24,7% och 22,8%.FoU

liknande medförsöksstationen i Kälarne och utredningskontoren är
huvudsakligamonitoring och inom fiskevårdolika FoUtyper somav

verksamhetsgrenar.

fiskämnesområde inom området ochResursförbrukningFigur 5: per
fiske 1997.

områden totalt 126 miljonerFoU
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ResursförbrukningFigur 6: ämnesområde vid Fiskeriverket, Lax-per
forskningsinstitutet, Sveriges lantbruksuniversitet respektive universiteten
1997.

monitoring ñskevårdEl I

fiskeriteknik ñskeriekonomiI I

vattenbruk ekologiå I

fysiologi genetikI I

sjukdomar immunologiI I

toxikologi systematikI I

Fiskeriverket 64.0 miljoner
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LFI 6.5 miljoner

SLU 13.4 miljoner
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Universiteten 40.8 miljoner
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ResursförbrukningFigur 7: ämnesområde vid de olika universitetenper
1997.

monitoring FiskevårdEl I

fiskeriteknik ñskeriekonomiI I

vattenbruk ekologiE I

fysiologi genetikI I

sjukdomar immunologiI I

toxikologi systematikI I

Umeå universitet 4.9 miljoner
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Uppsala univ. 9.6 miljoner

Stockholms univ. 9.4 miljoner

Götegorgs univ. 9.8 miljoner
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Lunds universitet miljoner5.8
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enhetervid FiskeriverketsämnesområdeResursförbrukning8:Figur per
1997.

ñskevårdmonitoring IEI

ñskeriekonomifiskeriteknik II

ekologivattenbruk II

genetikfysiologi II

immunologisjukdomar II

systematiktoxikologi II

18.9 miljonerHavsfiskelab.
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Sötvattenslab. 17.3 miljoner

Kustlab. 17.9 miljoner
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Kälarne 2.9 miljoner

2.0 miljonerUtredningskontoren

Forskningskategorier

grundläggandeochFördelningen mellan tillämpad merav resurser
totala åtgår, 41,2FoU-verksamhet framgår Figur deAv resursernaav

fram-undersökningsverksamhet,miljoner 32,6%, till olika typer av
ochFiskbestånd för framförallt till övervakning att ta prognoser geav

tillämpad forskning,för Resterande fördelas påunderlag uttag. resurser
miljoner ochmiljoner riktad grundforskning, 29,7 23,5%30,3 24%,

miljonerinomvetenskaplig grundforskning, 25,2 20%.
respektiveverksamheten förFigur redovisas inriktningen påI 10

verksamheten till delen,huvudaktör. FiskeriverketInom utgörs största
aktiviteter fördelatundersökningsverksamhet med resterande58%, av
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på 31% tillämpad forskning och 11% riktad grundforskning. Vid LFI
delenutgörs verksamheten,största 44,5% undersöknings-av av

verksamhet medan andelen riktad grundforskning 35% ochmotsvarar
tillämpad forskning 20,5% Aktiviteterna vid SLU utgörsav resurserna.

framförallt riktad grundforskning, 63,5%, och tillämpad forskning,av
30% mindre andel 6,5% med karaktärensamt inomveten-av en av
skaplig grundforskning. Vid universiteten bedrivs framför allt inomve-
tenskaplig grundforskning 59,5% och riktad grundforskning 26,5%.
Andelen tillämpad verksamhet liten, sammanlagtär 14%.

Verksamhetens inriktning vid Fiskeriverkets laboratorier och för-
söksstationer visas i Figur 11. Vid Havsfiskelaboratoriet och Kustlabo-
ratoriet inriktningen i likaär Den delen verksamhe-stort sett största av

Övrigundersökningsverksamhet,utgörsten 56% respektive 59%.av
verksamhet tillämpad forskningutgörs 37,5% och 34,5%, ochav en
mindre del med karaktären riktad grundforskning 6,5% och 6%.av
Vid Sötvattenslaboratoriet undersökningsverksamhetutgör den största
delen, 52,5%, verksamheten. Resterande verksamhet till-utgörsav av
lämpad forskning 23% och riktad grundforskning 24,5%. Vid ut-
redningskontoren och försöksstationen i Kälarne bedrivs uteslutande
tillämpade verksamheter med andel undersökningsverksamhetstoren
vid utredningskontoren och andel tillämpad forskning vid för-storen
söksstationen i Kälarne.

17 17-1452
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forskningskategori 1997.Resursförbrukning9:Figur per
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Figur 10: Resursförbrukning forskningskategori vid Fiskeriverket,per
Laxforskningsinstitutet, Sveriges lantbruksuniversitet och universiteten
1997. Uppdelad på undersökningsverksamhet, tillämpad forskning, riktad
grundforskning, inomvetenskaplig grundforskning.

Fiskeriverkets resursförbrukning, 64,0 miljoner kronor

11,0%

UndersökningI
Tillämpad forskningI

l0%
Riktad grundforskning58,0°

Laxforskningsinstitutets resurstörbrukning 6,5 miljoner
kronor

UndersökningI44%
Tillämpad forskningI

Riktad grundforskningEI

21%
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Fördelning undersöknings- och FoU-verksamhet påav
olika fiskkategorier

Resursfördelningen fördelat på undersökningsverksamhet, tillämpad
forskning och grundforskning för på marina limniska sötvattenarter,

respektive vandringsfiskar visasarter i Figur 12. Vandringsfisk utgörs
både katadroma och anadroma d.v.s. lax, öring och ål.arter Iav

redovisningen omfattar marina och limniska inte bara dearter ur
kommersiell synpunkt intressanta målartema inkluderar samtligautan

för respektive miljö. redovisningenIarter samtliga förär arter
respektive kategori inkluderade, d.v.s. inte bara de kommersiellt
intressanta. harDäremot den FoU exkluderats där fisk ingårtyp av som
studieorganism inte kan föras till respektive d.v.s.artgrupp, utgörsmen

vilken fiskart helst, undersökning djurcellens funktiont.ex.av som av
etc.

Resursförbrukningen under 1997 fördelade på respektive artgrupp
följer: 36,6 miljoner för marinaut miljoner37,9 förarter,ser som

och miljoner27,1 försötvattensarter vandringsñsk. Verksamheten vad
gäller marina till delen,utgörs 55,5%,arter största av
undersökningsverksamhet, framförallt för möjliga uttag.prognoser om
Andelen tillämpad forskning uppgår till 25,5% vilken olika typerav av
redskapsrelaterade undersökningar och utveckling bestånds-av
uppskattningsmodeller står för medan grundforskningmerparten, utgör

mindre andel, 19%. FoU-verksamheten för limniska fördelararteren
sig i lika mellan undersökningsverksamhet, tillämpadstort 36%,
forskning, 26%, och grundforskning, 36%. Undersöknings-
verksamheten olika miljöövervakningutgörs ocksåtyperav av men av
resursuppskattningar för möjliga tillämpadeDenuttag.prognoser om
forskningen består framförallt utveckla olika fiskevårdsåtgärderattav

utvecklingsarbete för förbättrade beståndsuppskattningar.ävenmen av
vandringsfiskFör åtgår mindre del, 18%, tillen av resurserna

formundersökningsverksamhet i beståndsövervakning lax/öringav av
märkning i samband med utsättningar och för registreringgenom av

fångststatistik. Den tillämpade forskningen förbrukar 28% av
och till del kringutgörs FoU fiskevårdstorresurserna av som

biotopvård och olika utsättningsstrategier. Den andelenstörsta av
resursförbrukningen, 54%, det gäller vandringsfisknär utgörs av
grundforskningsinriktad verksamhet.

FigurAv framgår13 resursförbrukning huvudaktörer förper
respektive artkategori. detNär gäller marina arter motsvarar
verksamheten vid Fiskeriverkets laboratorier den delen, 83%,största av

Ävenoch verksamheten vid universiteten, 17%. förresurserna
verksamhetensötvattensarter vid Fiskeriverkets laboratorierutgör den
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till19,5%gårresterandeAvandelen, 71%.största resurser
gällerdettill SLU. Närrespektive 9%universitetenvidverksamheten

förlaboratorierFiskeriverketsbildenvandringsñsk är svararannan.en
vandringsñskpåresursförbrukningen. FoUdel,mindre 21%, aven

med 23%stället vid LFI storaibedrivs menresurserna,av
vidoch SLU,universitetenvidocksåforskningsinsatser görs

respektive 24%motsvarande 29% resurserna.av

FoU-verksamhetenochundersöknings-Resursförbrukning inomFigur 12.
vandringsñskar 1997.ochmarinafördelat på sötvattensarterarter,

GrundforskningI

forskningTillämpadI

UndersökningsverksamhetEl

VandringsfiskarLimniskaMarina
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Figur 13. Resursåtgång för respektive artkategori; marina arter,
ochsötvattensarter vandringsfiskar för olika utförare undersöknings-av

och FoU-verksamhet 1997.

Marina 36,6 miljoner kronorarter,

17%

Fis keriverketI
UniversitetI

Linmiska 37,9 miljoner kronorarter,
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20%
Fis keriverketI
Univers itetI
SLUD
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