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Yttrande   2018-04-16 
   

Havs- och Vattenmyndigheten                  Dnr: 928-18 

 
havochvatten@havochvatten.se 
 
 
 
 
Yttrande gällande remiss om redovisning och rapportering av makrill i 
elektronisk kustfiskejournal 

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra 
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av 
maritima, fiske – och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna 
yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 
1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.  

 
Bakgrund 
Det finns behov för en snabbare fångstrapportering av makrill som fiskas på kustkvoten, när det 
gäller fiske som rapporteras via kustfiskejournalen, dvs att rapporteringen sker i pappersform och 
månadsvis i efterhand.  
Makrillen är en kvoterad och begränsad art och den svenska kvoten är inte tillräckligt stor för att 
yrkesfiskarna ska kunna fiska oreglerat. Idag regleras kustfisket efter makrill i tvåveckorsransoner.  
 
Nuvarande rapporteringssystem innebär att det finns risk för att kustkvoten ska överskridas innan 
den hinner att stoppas. Det finns även risk att makrillfisket på kustkvoten måste stoppas för att 
invänta kustfiskets rapportering. 2017 stoppades fisket på kustkvoten redan i augusti på grund av att 
kustkvoten var uppfiskad.   
  
Förslaget innebär att: 

rapportering ska ske elektronisk och inom två kalenderdagar efter att redskapen vittjas. Syftet är 
att säkerställa en effektiv kvotavräkning av makrill som fiskas på kustkvoten. Samma regler har 
redan införts för laxfisket i Östersjön.  
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Hur många berörs? 
2017 var 91 befälhavare skyldiga att föra kustfiskejournal och rapportera sitt makrillfiske på 
kustkvoten. 79 använde sig av pappersform och 12 rapporterade makrillfisket elektronisk.  
 
 

Fiskekommunernas synpunkter  
Fiskekommunerna tillstyrker förslaget. En snabbare rapportering är viktigt eftersom kustkvoten av 
makrill är så liten att fiskestopp föreligger. 
 
Fiskekommunerna menar dock att det finns behov för en övergångsperiod. Remissen skall besvaras 
senast den 9 april och förslaget väntas träda ikraft redan 1 maj 2018. Detta innebär en mycket kort 
tid mellan beslut till verkställighet och det kan finnas yrkesfiskare som behöver längre tid för att klara 
omställning till elektronisk rapportering.  
Fiskekommunerna förstår behovet av en snabb regelförändring så att det nya systemet kan börja 
gälla redan för årets makrillsäsong men ser behov av en övergångsperiod där yrkesfiskare kan ges 
möjlighet till dispens för att exempelvis ringa in och rapportera sitt makrillfiske. Rapporteringen skall 
ske i enlighet med den elektroniska rapporteringen dvs två dagar efter vittjande av redskap. En sådan 
omställningsperiod skulle kunna gälla för hela 2018.  
HaV bör erbjuda utbildningstillfällen i elektronisk rapportering. 
 

Småskaligt kustfiske – ett prioriterat yrkesfiske 
Det småskaliga kustfisket är ett utpekat och prioriterat yrkesfiske. Förutsättningar för ett långsiktigt 
småskaligt kustfiske ligger bland annat i flexibilitet av fiskemöjligheter sett över en längre tid. 
Makrillen kan under olika år utgöra en mer eller mindre ekonomiskt betydelsefull art för kustfisket. 
Fyra års landningshistorik utgör här en mycket kort period som underlag för beräkning av 
kustkvotens storlek. Makrillfisket kan även vara ett fiske som bidrar till möjlighet för nya yrkesfiskare 
att etablera sig. 
 
Av denna anledning bör Hav- och vattenmyndigheten arbeta mer aktivt/förebyggande och i nära 
samråd med näringen för att tidigt varje år diskutera kustkvoterna och möjlighet för byta till sig 
kvoter från andra länder eller omfördela på annat sätt.  
 
 

För Fiskekommunerna 
 
 
Clas-Åke Sörkvist 
Ordförande 
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