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4 KONTROLL AV FLOTTFÖRVALTNINGEN 

FISKEKAPACITET 

Efterlevnad av artikel 38.1 i kontrollförordningen 

Någon administrativ kontroll av motorstyrka har inte utförts under 

perioden 2010-2014.  Den svenska flottans totala kapacitet, mätt i bruttoton 

(GT) och kilowatt (kW), understiger med god marginal de 

fiskekapacitetstak som anges för Sverige i Bilaga II, rådets förordning (EU) 

nr 1380/2013.    

Motorstyrka  

Fiskeriverket och därefter Havs- och vattenmyndigheten har bedrivit ett 

utvecklingsprojekt för införande av ett system för certifiering och kontroll 

av motorstyrka.  Myndigheten har av kapacitetsskäl ännu inte infört 

systemet.  

NATIONELLA KONTROLLPROGRAM 

Uppgifter om de program som tagits fram av medlemsstaterna  

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Kustbevakningen 

sedan 2009 tagit fram en årlig gemensam Tillsynsplan för Fiskerikontroll. 

Planen ger en samlad bild av hur Kustbevakningen och Havs- och 

vattenmyndigheten avser att prioritera och inrikta sin tillsyn inom 

fiskerikontroll inför varje år. Syftet är även att genom samordning öka 

effektiviteten i den operativa tillsynen såväl regionalt som på nationell nivå.  

I planen täcks hela kontrollkedjan från sjökontroll och flygövervakning till 

landning, administrativ- och handelskontroll.  

Vid framtagandet av tillsynsplanen tas hänsyn till krav och målsättningar i 

lagstiftning och styrande dokument samt tillgängliga resurser inom 

kontrollverksamheten. Hänsyn tas även till de kontrollplaner, 

återhämtningsplaner och handlingsplaner som beslutats av gemenskapen 

och nationellt, där rekommenderade eller utpekade mål för kontrollen 

fastslagits. De årliga målen är uppdelade efter fiskeri och 

kontrollverksamhet samt fördeladas per kvartal för landningskontrollen 

och per tertial för sjökontroll. 

Tillsynsplanen baseras på en Strategisk Riskvärderingsplan som uppdateras 

årlige. I den görs en riskanalys som utgör en viktig grund vid bedömning av 

vilka fiskerier och geografiska områden som skall prioriteras i tillsynen det 

kommande året.  Utifrån en årsplanering för målen identifieras hur 

kontrollresurserna ska fördelas över året på grund av den säsongsvisa 

variationen inom de olika fiskerierna. 
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Tillsynsplanen sätter målen för året medan den taktiska analysgruppen 

vilket är ett operativt samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten och 

Kustbevakningen, tar fram fokusområden, inriktningar och riskobjekt. 

Genom arbetet i den taktiska analysgruppen tas gemensamma inriktningar 

för aktuella fiskerier fram, vilka kan effektivisera tillsynsmålen och öka 

kvalitén på fiskerikontrollen 

Tillsynsplan Fiskerikontroll följs upp månadsvis samt årligen. 

IDENTIFIERADE PROBLEM 

Fiskekapacitet 

Riskanalysen för identifiering av riskobjekt är komplext reglerad.  

Befintliga bestämmelser för fartygsmoterer inom transportområdet bör 

kunna nyttjas i större utsträckning.  

Det finns svårigheter i samband med val av metodik för utförande av fysisk 

verifiering av motorstyrka.   

Nationella kontrollprogram 

De problem som identifierats inom ramen för artikel 46 Nationella 

kontrollprogram har beröringspunkter med de problem som återfinns i 

kapitel 14 Kontrollprogram. 


