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Minnesanteckningar från möte med Havs-och Vattenmyndighetens (HaV) 
Generaldirektör Jakob Granit och avdelningschef Mats Svensson den 21 
december 2022 i Stockholm 
 
Delar av fiskgruppen (Rune Wikström, Lars-Ove Svensson och undertecknad) har 
haft ett bra möte med Jakob Granit och Mats Svensson. På ett övergripande plan fick 
vi en bättre bild av hur man på myndigheten tänker i flera frågor, vilket kommer att 
vara av stort värde i framtida diskussioner. Vi talade om fiskbestånd, trålgränser, 
fiskelicenser och olika negativa aspekter på myndighetsutövningen inom fiske.  
 
Det råder en betydande samsyn i att sill/strömming fiskats för hårt i stora delar av 
Östersjön och Bottenhavet under senare år och HaV instämmer i denna bedömning. 
HaV anser att en utflyttning av trålgränsen inte ensamt kommer att kunna lösa 
problemet utan att det krävs kraftigt reducerade kvoter under långt för att bestånden 
skall kunna återhämta sig. Reducerade kvoter är en förhandlingsfråga på EU-nivå 
där både biologiska data och en rad andra hänsyn dessvärre påverkar utfallet.  
 
En utflyttning av trålgränsen kommer att kräva bilaterala förhandlingar med Finland 
och Danmark vilket kan ta tid, men de första mötena har tydligen ägt rum. Bestånden 
av de icke EU-kvoterade fiskarna som abborre och gädda bygger på 
beståndsuppskattningar från SLU. Här diskuterade vi hur man lokalt skulle kunna 
bidra till en större lokal detaljeringsgrad än vad som nu är fallet. Ett större lokalt 
engagemang skulle kunna bli en viktig faktor inte minst vad gäller tilldelning av 
fiskelicenser. Vi informerade om att flera av våra grannländer tillämpar en mer 
flexibel princip vid godkännande av fiskelicenser och att tillstånd ges även till fiskare 
som har fisket som biinkomst. Hav informerade om att en översyn av den svenska 
fiskerilagen är på gång och att man kommer att föreslå att en reviderad lag kan ge 
utrymme för en mer flexibel prövning än vad som nu är fallet. Vår ambition är att göra 
någon typ av inspel i revideringsprocessen. 
 
HaVs myndighetsutövning berördes i korthet i slutet av mötet. Vi tog upp flera 
konstigheter i HaVs myndighetsutövning och lämnade över en skrivelse över hur vi 
tycker att tycker att HaV bör förenkla regelverk och underlätta för det småskaliga 
fisket. Vi kommer att komma tillbaka till dessa frågor i framtida diskussioner. 
 
 
Vid pennan 
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