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Förordning om
ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

Utkom från trycket
den 5 juni 2003

utfärdad den 22 maj 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen
dels att 2 kap. 7 och 18 §§ samt 5 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 17 a §
och 6 kap. 2 a §, samt närmast före 6 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Kap. 2
7 §1 Fiskeriverket får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar
1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap,
3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål.
När det gäller fisket i andra vatten än havet och vattnen längs kusterna och
Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland till första
definitiva vandringshindret får föreskrifter enligt första stycket meddelas endast för att skydda särskilt hotade arter eller stammar av nationellt intresse.
Fiskeriverket får föreskriva att yrkesmässigt fiske inom ett område med
användande av en viss fiskemetod får bedrivas endast efter tillstånd av verket.
Fiskeriverket får också meddela föreskrifter för fiskevården som avser
förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i
sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fisk.
17 a § Lax eller öring som har sina uppväxtområden i havet eller i Vänern,
Vättern, Mälaren, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland får sättas ut endast om
den är märkt genom att dess fettfena är bortklippt.
18 § Ytterligare föreskrifter om utsättning och flyttning av fisk samt om
fiskodling och slakt av odlad fisk får meddelas av Fiskeriverket.
Fiskeriverket får föreskriva om undantag från 17 a § om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl.
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Kap. 5
1 §2 Den som innehar yrkesfiskelicens enligt 30 § fiskelagen (1993:787)
och den som, utan stöd av sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan
omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som näringsverksamhet, är skyldig att lämna de uppgifter om fisket som Fiskeriverket föreskriver. Fiskeriverket får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om
1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,
omlastning, landning, försäljning, och
2. andra förhållanden rörande fisket som är av betydelse för tillämpningen
av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.
Fiskeriverket meddelar föreskrifter om att fiskefartyg skall ha utrustning
som automatiskt via satellit överför information om fartyget.
För annan verksamhet än sådant fiske som avses i första stycket får Fiskeriverket meddela föreskrifter om att näringsidkare som tar befattning med
fisk eller fiskprodukter som omfattas av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall lämna uppgifter som avses i första stycket 1
och uppgifter om inköp, import, export och om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

Kap. 6
Särskild avgift
2 a § Den som landar en otillåten fångst skall betala en särskild avgift. Avgiften skall motsvara den otillåtna fångstens värde och skall beräknas med
utgångspunkt i det pris som är högst av det faktiska försäljningspriset och
det marknadspris som vid tiden för landningen gällde på landningsorten för
fångster av motsvarande slag.
Avgiften får sättas ned eller helt efterges, om det med hänsyn till andra
följder av den otillåtna fångsten skulle framstå som oskäligt att ta ut full avgift eller det annars finns särskilda skäl.
Fiskeriverket får meddela ytterligare föreskrifter om uttag av avgiften.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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