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Förslag till föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket och 

fiskerinäringen 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till föreskrifter om ekonomiskt 

stöd till vattenbruket och fiskerinäringen och önskar lämna följande synpunkter.   

 

Allmänt 

 

Förbundet konstaterar att de omarbetningar och strykningar som har gjorts i föreskrifterna 

med hänvisning till att regleringarna redan återfinns i förordningen (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen kan skapa en otydlighet och vara försvårande för 

stödsökanden. Det är därför viktigt att tydliga anvisningar till stödsökande arbetas fram vilka 

fångar in hela regelverket och i synnerhet gäller detta för åtgärdsområdet hållbar utveckling i 

fiskeområden. 

 

§ 2 Definitioner 

 

Förbundet tycker det är vällovligt att en paragraf med definitioner förs in i föreskriften. 

Emellertid bör definitionen av eget arbete förtydligas och en definition av investering och 

oskälig utgift läggas till. 

 

§ 17 Ej stödberättigade utgifter 

 

Förbundet noterar att skuldränta har tillkommit som icke stödberättigad utgift i 

föreskrifterna. Det är oklart om grunden till detta finns i EG-förordningen eller om det finns 

möjlighet att inom ramen för det nationella utrymmet ge stöd till denna utgift. Om det 

nationella utrymmet kan medge skuldränta som utgift bör Fiskeområden omfattas av denna 

möjlighet. Vissa av landets Fiskeområden har problem med likviditeten och möjligheten till 

förskott är begränsade. Genom att skuldränta görs stödberättigad kan tillfälliga banklån vara 

en lösning för berörda Fiskeområden.  

 



 

Förbundet vill uppmärksamma att förslaget om att kostnader för att uppfylla lag eller annan 

författning avseende den verksamhet ansökan avser ej skall vara stödberättigat kan vara 

hämmande för utvecklingen av det småskaliga fisket. Krav på kurser, utrustning, kontroll 

etc. kan vara svåra att bära ekonomiskt för småskaliga yrkesfiskeföretag. Stöd bör även 

fortsättningsvis vara tillåtet för åtgärder som krävs enligt svensk nationell lagstiftning och i 

synnerhet om dessa är strängare än EU:s bestämmelser eller bestämmelser i andra EU-

länder.     

 

I övrigt har Sveriges Fiskevattenägareförbund inga särskilda erinringar över förslaget. 
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