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SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUNDS
STANDARDAVTAL
FÖR SAMARBETE INOM FISKELAG
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§ 1 GILTIGHET
Detta samarbetsavtal gäller för fiskare och fartygsägare som är medlemmar i Sveriges
Fiskares Riksförbund (SFR).
Avtal om samarbete inom fiskelaget anses ha ingåtts enligt detta standardavtal om inte ett
särskilt skriftligt avtal med avvikande innehåll upprättats och undertecknats av samtliga i
fiskelaget.
§ 2 DEFINITIONER
Fiskare är den som bedriver fiske som näringsverksamhet ombord på ett fiskefartyg.
Fartygsägare är den som ställer fiskefartyg, eller del därav, till förfogande för fiske som
näringsverksamhet.
Ett fiskelag är de fiskare och fartygsägare som ingått avtal om att gemensamt bedriva fiske
som näringsverksamhet med ett fiskefartyg för viss tid eller tills vidare.
§ 3 FISKARE
Varje fiskare är enskild näringsidkare och svarar självständigt för sin del av fiskelagets
verksamhet och resultat och därmed ekonomisk risk; såväl vinst som förlust skall deklareras
som näringsverksamhet.
Härav följer skyldighet att själv ansvara för till exempel arbetslöshetsförsäkring, pension,
moms och egenavgifter samt även att ombesörja inbetalning av preliminär skatt. Av praktiska
skäl kan emellertid överenskommas om att gemensam redovisning av preliminär skatt och
moms sker för fiskelaget på sådant sätt som Skatteverket medger.
Den enskilde fiskaren skall förete F-skattebevis för sin fiskeinkomst; om han eller hon inte
gör det skall vederbörliga skatteavdrag, även täckande sociala avgifter, göras av utbetalaren.
§ 4 LEDNING
Fiskelagets verksamhet skall bedrivas i samråd med samtliga lagets medlemmar; om
överenskommelse om verksamheten inte kan nås i samråd med samtliga lagets medlemmar
skall skepparens mening gälla.
Frågor rörande inköp, försäljning och skötsel av fiskefartyg beslutas av fartygsägarna.
Det så kallade ö-lägget hanteras av fiskelaget.
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§ 5 SÄRSKILD ERSÄTTNING
I avtalet om gemensamt fiske ingår för hela fiskelaget att under pågående, och efter avslutad
fiskeresa utföra arbete med ilandtagning och reparation av fiskeredskap, spolning och
rengörning av fartyget på och under däck samt utvändigt.
Dock gäller för underhållsarbete med fartyg eller motor som utförs på anmodan av
fartygsägare och i samband med sliptagning etc. att det vid resultatfördelningen, och i enlighet
med särskilt avtal därom, skall utgå särskild ersättning till icke-fartygsägare.
§ 6 RESULTATFÖRDELNING
Avräkning och fördelning av rörelseresultatet inom fiskelaget, såväl vinst som förlust, skall
ske regelbundet och minst en gång i månaden.
Räkenskaper skall föras över fiskelagets inkomster och utgifter. Räkenskaperna skall föras av
därtill utsedd person och skall hållas tillgängliga för lagets samtliga medlemmar, även i de fall
lagets räkenskaper av praktiska skäl samordnats med fartygsägarnas.
a) Rörelseresultat
Samtliga intäkter från fiske: ersättning för försåld fångst, återbäring på olja och förnödenheter
samt försåld fångst från andelsförening eller liknande skall läggas till grund för beräkningen
av fiskelagets resultat.
Från intäkterna skall avdrag göras för utgifter för löpande kostnader för fisket, så kallat ölägg, såsom is, lådor, bränn- och smörjoljor, proviant, fartygsavgift etcetera. Lager av, och
varuskulder på, nämnda förnödenheter tillhör fiskelagets medlemmar.
b) Fördelning inom laget
Överenskommelse om fördelningsprincip av rörelseresultatet, mellan fiskarna och
fartygsägarna, skall ingås inom varje fiskelag.
c) Fördelning mellan fiskarna
Som huvudregel gäller att rörelseresultatet, efter fördelning mellan fiskarna och
fartygsägarna, för fiskarna skall uppdelas i lika stora lotter, vilka skall tilldelas de fiskare som
deltagit i fisket under perioden i fråga innan avräkningen.
Dock gäller att fiskare som har mindre än sex månaders praktik skall erhålla 0,5 lott och
fiskare under 18 år som har mellan sex och tolv månaders praktik skall erhålla 0,75 lott.
Fiskare, som ej deltar i fisket på grund av särskild familjeangelägenhet, lagstadgad
fiskerelaterad utbildning eller liknande, är berättigad till lott eller del därav under högst en
vecka vid två tillfällen per år, under förutsättning att han eller hon inte erhåller någon annan
ersättning för orsaken till frånvaron från fisket.
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§ 7 UPPSÄGNING AV SAMARBETSAVTAL INOM FISKELAGET
Fiskeavtal som gäller för begränsad tid upphör att gälla vid tidens utgång; fiskeavtal som
gäller för viss fiskeresa upphör att gälla då resan avslutats.
Uppsägning av samarbetsavtal som gäller tills vidare skall ske skriftligen och i svensk hamn.
Uppsägningstiden är fyra veckor. Iakttages ej uppsägningstiden har motparten rätt till ett
skadestånd motsvarande manslotten för de fyra senaste veckornas fiske.
a) Fiskare - fiskelag
Fiskare får när som helst säga upp samarbetsavtalet och detsamma upphör i sådant fall att
gälla efter uppsägningstidens utgång.
Skeppare får, efter samråd med fiskelaget, på dess vägnar säga upp samarbetsavtalet med
fiskare. Sjukdom, värnpliktstjänstgöring, lagstadgad barnledighet, fiskerelaterad utbildning
eller liknande utgör ej grund för uppsägning.
Skeppare får, åberopande sjösäkerheten ombord, säga upp samarbetsavtalet med fiskare vars
agerande utgör fara för fiskelaget. Skeppare skall, på fiskelagets vägnar, uppsäga
samarbetsavtalet med den fiskare som uppför sig otillbörligt, om fiskelagets övriga
medlemmar är ense härom.
Då samarbetsavtal med fiskare upphör att gälla skall avräkning ske inom fiskelaget. Fiskare
har i en sådan situation rätt att snarast utfå sin lott, alternativt skall snarast tillskjuta sin del av
fiskelagets förlust. Vinst respektive förlust som först senare kan fastställas skall så skyndsamt
som möjligt fördelas.
Fiskare som lämnar fiskelaget har rätt att erhålla ersättning för sin del av fiskelagets
gemensamma tillgångar och är på motsvarande sätt skyldig att betala sin del av fiskelagets
gemensamma skulder. Efter avräkningen med den avgående fiskaren fortsätter fiskelagets
verksamhet oförändrad.
När samarbetsavtal har upphört har fiskare rätt att av skepparen erhålla ett fiskeintyg.
b) Fartygsägare – fiskelag
Fartygsägare får uppsäga samarbetsavtal med del av eller hela fiskelaget vid förändrade
förutsättningar avseende fartygets drift.
Fiskelag får när som helst uppsäga samarbetsavtal med fartygsägare.
I samband med att samarbetsavtal mellan fartygsägare och hela fiskelaget upphör att gälla
skall slutlig avräkning inom fiskelaget äga rum varvid vinst och förlust samt tillgångar och
skulder skall fördelas.
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§ 8 TVISTER
Tvist mellan medlemmar i fiskelag skall medlemmarna försöka lösa med hjälp av Sveriges
Fiskares Riksförbund. Om tvisten ej kan lösas med hjälp av Sveriges Fiskares Riksförbund
skall densamma slitas av laga domstol.
§ 9 ÖVRIGT
Fartygsägare skall överlämna ett exemplar av detta standardavtal till samtliga nya medlemmar
i fiskelaget samt försäkra sig om att medlemmen har tagit del av innehållet i detsamma.
Fartygsägare bör tillse att bokföringsmedhjälpare, revisorer och övriga som är fiskarna
behjälpliga tar del av detta standardavtal.
Fartygsägare skall även informera fiskare om:
-

Sveriges Fiskares Riksförbunds verksamhet;
Sveriges Fiskares Arbetslöshetskassas verksamhet; och
de försäkringar som tillhandahålls av Sveriges Fiskares Riksförbund.

Sveriges Fiskares Riksförbund skall tillse att samtliga nya medlemmar erhåller detta
standardavtal.
§ 10 ÄNDRING AV STANDARDAVTALET
Ändring av detta standardavtal beslutas av Sveriges Fiskares Riksförbunds kongress eller, i
brådskande fall, av styrelsen för Sveriges Fiskares Riksförbund.
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