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Förslag till uppdatering av föreskriften SJVFS 2016: xx – Statens 

Jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av rubricerad uppdatering av föreskriften med 

tillhörande konsekvensutredningar. Vi har inga större erinringar mot den uppdaterade 

föreskriften och de föreslagna förändringarna. De strukturmässiga förändringarna ökar 

förståelsen av föreskriften och merparten av sakförändringarna är relevanta och bedöms 

underlätta och effektivisera stödhandläggningen.  

 

Vi vill emellertid framföra följande synpunkter på föreliggande förslag till föreskrift : 

 

Definitioner 2 Kap. 2 §   

 

Definitionen av fiskare hänvisar till förordning (EU) nr 508/2014, artikel 3.2 punkt 6. Denna 

artikel hänvisar bara tillbaks till EU-nationen varje person som bedriver kommersiell 

fiskeverksamhet, av det slag som erkänns av medlemsstaten. En naturlig följdfråga blir då 

vilken kommersiell fiskeverksamhet erkänner Sverige. Detta framgår inte av definitionen 

eller föreskriften. 

 

Definitionen av vetenskapliga och tekniska organ utesluter nationella organisationer som, 

inom vissa områden, är väl så kompetenta som stat och universitet att vara huvudmän. I 

synnerhet gäller detta för projekt som avser nya former av förvaltning och organisation inom 

fiske där underifrånperspektiv är av yttersta vikt för ett framgångsrikt genomförande och 

resultat. Vi förespråkar en definition som inkluderar nationella organisationer med erkänt 

relevant kompetens inom ett specifikt åtgärdsområde.    

 

Särskilda villkor för företagsstöd 5 Kap. 5 § punkt 3  

 

Här föreskrivs att stöd får lämnas till yrkesfiskeorganisationer som erkänts av medlemsstaten 

enligt artikel 38.5 c i förordning (EU) nr 508/2014. Det framgår inte vilka 

yrkesfiskeorganisationer som Sverige erkänner. 

 



 

 

Särskilda villkor för företagsstöd 5 Kap. 8 §   

 

Här föreskrivs att stöd till investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk 

får lämnas till fiskare som avses i artikel 42.1a i förordning (EU) nr 508/2014. Det följer av 

4 Kap. 25 § (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen med hänvisning till 

artikel 3.2.6 i förordning (EU) nr 508/2014. 

 

Detta kan tolkas som att förordningen redovisar specifika fiskarekategorier men i 

förordningen står investeringar som ger fiskeriprodukter ett mervärde, särskilt genom att 

fiskarna ges möjlighet att själva stå för beredning, saluföring och direktförsäljning av sina 

egna fångster.  

 

En tydligare lydelse i föreskriftstexten bör därför vara stöd får lämnas till fiskare enligt 

artikel 42.1a……… 

 

4 Kap. 25 § (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen med hänvisning till 

artikel 3.2.6 i förordning (EU) nr 508/2014 leder fram till förordningens definition av fiskare 

varje person som bedriver kommersiell fiskeverksamhet, av det slag som erkänns av 

medlemsstaten. Följdfrågan blir då återigen vilken kommersiell fiskeverksamhet Sverige 

erkänner. 

 

Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp 5 Kap. 40 §   

 

Föreslagen lydelse är stöd får inte lämnas för insamling av förlorade fiskeredskap sker 

samma dag… Det torde ha fallit bort ...förlorade fiskeredskap om detta sker samma dag. 

 

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske 5 Kap. 59 §   

 

En bokstav har fallit bort i förordning. 
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