Intyg vid tillfälligt avbrott i fiske

För medlem i Handels a-kassa som bedriver yrkesfiske som företagare och söker ersättning.
Läs informationstexten innan du fyller i blanketten.

Jag behöver fler intyg.

1. Fartyg och besättning
Fartygets namn och nummer

Skepparens personnummer, 10 siffror

Hemmahamn

Skepparens namn

Signalkod

Typ av fiske

Besättning, namn

Besättning, personnummer 10 siffror

2. Sista fiskedag innan arbetslösheten
Sista fiskedag innan arbetslöshet var den …………………………………………………
Kopia av sista loggboksbladet/kustfiskejournal eller e-loggbok före den första arbetslösa dagen/perioden ska
skickas med. Intyget ska skickas in vid varje ansökan. Om uppehåll med mer än två veckor mellan de
inskickade tidrapporterna ska nytt ”Intyg om tillfälligt avbrott i fiske” fyllas i och ny kopia av sista
loggboksbladet/kustfiskejournal eller e-loggbok ska skickas med. Kopian ska vara tydlig och inte grön eller
rosa för att kunna skannas.
Om den sista fiskedagen inte är i anslutning till arbetslösheten behöver du ange anledningen till detta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Fiskeplats/kustobservationsplats
Ange fiskeplatsen/fiskeplatserna och närmsta kustobservationsplats

4. Väderlekshinder
Intyga bara för dagar ni haft för avsikt att fiska
Hård blåst den…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sträng kyla, temperatur och vindstyrka ska anges efter varje datum, den ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Dimma den ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lågt/högt vattenstånd den …………………………………………………………………………………………………………………………………
När det gäller väderlekshinder i utländsk hamn, se informationstexten.

5. Ishinder
Intyga bara för dagar ni haft för avsikt att fiska
Fast is från och med ………………………………………………………. till och med ……………………………………………..
Tillfälligt ishinder (t.ex. drivis) den
…………………………………………………………………………………………………………………….
För dålig is för fiske på isen den ……………………………………………………………………………………………………………………….

6. Väderleks- och ishinder för bottengarnsfiskare
Intyga bara för dagar ni haft för avsikt att fiska
Väderleks- och/eller ishinder har hindrat pålningsarbete eller liknande den …………………………………………………

7. Övriga upplysningar

8. Sanningsförsäkran
Härmed försäkras att fartyget varit hindrad i fiske på grund av de arbetslöshetsorsaker som angivits ovan
och är i övrigt oförhindrat att bedriva fiske samt att jag tagit del av den information som lämnats. Jag är
medveten om att de lämnade uppgifterna kan kontrolleras med väderleksrapporter och tidigare inlämnad
”Årsuppgift för fiskefartyg med besättning”.
Jag samtycker att lämnade uppgifter om fartyget och fiskets bedrivande får kontrolleras hos Havs- och
Vattenmyndigheten och fångstmottagare.
……………………
Datum

………………………………………………………………………………………………
Skepparens namnteckning

9. Kompletteringsförsäkran
Denna ruta används endast om en kopia sänts tillbaka för komplettering
………………………
Datum

…………………………………………………………………………………
Skepparens namnteckning

Intyget ska gälla skepparen samt de besättningsmän som vill söka ersättning från a-kassan.
Information
Arbetslösheten styrks på detta intyg av skepparen, men var och en som vill söka ersättning från a-kassan
behöver skicka in tidrapporter. Om samtycke lämnats kan de intygade dagarna kontrolleras mot
loggboksuppgifter som lämnats till Havs- och Vattenmyndigheter och fångstmottagare. Lämnas inte samtycke
ansvarar var och en för att skicka in de uppgifter vi behöver. Dagarna kan även kontrolleras mot
väderleksrapporter, blanketterna ”Årsuppgift för fartyg med besättning” samt ”Arbetsintyg för fiskare” eller på
annat sätt.
Medlemmar i Handels a-kassa som bedriver yrkesfiske som företagare kan ha rätt till ersättning när de drabbas
av tillfällig och ofrivillig arbetslöshet av force majeure-karaktär. Vid prövning av rätt till ersättning vid avbrott i
fisket tillämpas Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och tillämpliga föreskrifter fastställda av
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring. Det är endast vid väderleks- och/eller ishinder en yrkesfiskare kan ha
rätt till ersättning. Det finns många orsaker till att fiske inte kan bedrivas men som ändå inte ger rätt till
ersättning. Orsaker som inte är godkända är bland annat kuling- eller stormvarning, haverier, dag då fulltalig
besättning saknas eller dag då fartyget ändå ligger i hamn, till exempel dålig lönsamhet i fisket, fiskbrist,
uppfiskad ranson.
Ersättning kan bara beviljas för den dag då du haft för avsikt att fiska men hindrats av skäl som ger rätt till
ersättning enligt gällande regler. Den dag du ansöker om ersättning kan du inte utföra något annat arbete inom
yrkesfisket, exempelvis laga nät eller reparera båt.

Informationstext till ”Intyg vid tillfälligt avbrott i fiske”
Blanketten är fastställd av IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring). Av deras föreskrift
framgår att blanketten ska skickas till Handels a-kassa tillsammans med kopia av sista
loggboksblad, kustfiskejournal, e-loggbok eller annan motsvarande handling som gäller tid före den
första arbetslösa dagen för att styrka arbetslöshet. Intyget ska undertecknas av skepparen på
fartyget.
1. Fartyg och besättning
Fyll i fartygsuppgifter, namn och personnummer på skeppare och besättning.
2. Sista fiskedag innan arbetslösheten
Skepparen på fartyget ska uppge sista fiskedagen innan arbetslösheten. Kopia av sista
loggboksblad, kustfiskejournal eller e-loggbok för sista fiskedag innan arbetslösheten ska skickas
med. Om uppehåll på mer än två veckor mellan de inskickade tidrapporterna ska nytt ”Intyg om
tillfälligt avbrott i fiske” fyllas i och nytt loggboksblad, kustfiskejournal eller e-loggbok skickas med.
Exempel: Ansöker om ersättning i en vecka för tisdag, onsdag och fredag, fiskar på måndag och torsdag.
”Intyg för tillfälligt avbrott i fiske” och kopia av sista loggboksblad, kustfiskejournal eller e-loggbok
för måndag ska skickas in.
Ansöker om ersättning för veckorna 2, 3 och 5. ”Intyg om tillfälligt avbrott i fiske” och kopia av sista
loggboksblad, kustfiskejournal eller e-loggbok före första arbetslösa dag i vecka 2 ska skickas in.
Ansöker om ersättning för veckorna 2 och 5. ”Intyg om tillfälligt avbrott i fiske” och kopia av sista
loggboksblad, kustfiskejournal eller e-loggbok före första arbetslösa dag i båda veckorna ska skickas
in.

Uppgift om sista fiskedag behöver vi för att se att man avbrutit ett aktivt fiske. Det är viktigt att
kopiorna av loggboksblad, kustfiskejournal eller e-loggbok är tydliga. Gröna och rosa kopior ska
inte skickas in eftersom dessa inte kan skannas.
Om den sista fiskedagen inte är i anslutning till arbetslösheten ska anledningen anges, exempelvis
sjukdom eller underhåll på fartyget. Är det ett längre uppehåll kan orsaken behöva styrkas och vi
kan behöva göra en särskild prövning av rätten till ersättning.
3. Fiskeplats/kustobservationsplats
Var fiskeplatsen/fiskeplatserna ligger ska anges med exempelvis östra Östersjön, Kattegatt, Vänern
och närmaste kustobservationsplats som SMHI har, exempelvis Hoburg eller Måseskär.
4. Väderlekshinder
Skepparen fyller i de dagar fartyget inte kunnat fiska på grund av hård blåst, sträng kyla, dimma
eller högt/lågt vattenstånd. Dagarna ska anges dag för dag. Intyg för väderlekshinder kan också
lämnas om fartyget tvingats söka skydd i vissa godkända nordiska nödhamnar. Då ska även
intyg/skrivelse från hamnkontoret som styrker hamnvistelsen och sista loggboksblad,
kustfiskejournal eller e-loggbok skickas in.
De godkända nordiska hamnarna är:
Norge:
Arnedal, Bergen, Bodö, Egersund, Farsund, Fedje, Haugesund, Kristiansand, Kristiansund,
Langesund, Mandal, Målöja, Skudeneshavn, Stavern, Tromsö och Ålesund.
Danmark:
Esbjerg, Gilleleje, Grenå, Hanstholm, Hasle, Hirtshals, Köge, Nexö, Skagen, Tejn och Thyborön.
Färöarna:
Klakksvik och Torshavn.
Finland:
Mariehamn

5. Ishinder
Skepparen fyller i de dagar fartyget inte kunnat fiska på grund av ishinder. Skepparen ska intyga
om det är fast is, tillfälligt ishinder (exempelvis drivis) eller för dålig is för fiske på isen (isen
varken bär eller brister). Man kan få ersättning vid ishinder högst 60 dagar per kalenderår. Om det
finns risk för is i hemmahamnen är man skyldig att flytta fartyget till annan lämplig hamn om det
är möjligt. I normalfallet ska ett aktivt fiske pågå fram till isen gör det omöjligt för fortsatt fiske.
Om det är mer än 14 dagar mellan sista fiskedag och isläggning behöver det finnas särskilda skäl.
Skälen behöver styrkas skriftligt för att rätten till ersättning ska kunna prövas.

6. Väderleks- och ishinder för bottengarnsfiskare
De som enbart arbetar med bottengarnsfiske omfattas av reglerna vid tillfälliga avbrott i fisket.
Rätten till ersättning är begränsad till 20 dagar per kalenderår vid väderleks- och ishinder.
Ersättning kan beviljas på våren om väderförhållanden gör att man hindras från att påbörja eller
fullfölja pålningsarbeten eller liknande. Man har inte rätt till ersättning då förberedelse- eller
avslutningsarbeten pågår eller då redskap står i sjön.
7. Övriga upplysningar
Om du vill lämna övriga upplysningar kan du göra det här.
8. Sanningsförsäkran
”Intyg om tillfälligt avbrott i fiske” ska undertecknas av skepparen. Om samtycke lämnas kan vi
kontrollera lämnade uppgifter med Havs- och Vattenmyndigheten och fångstmottagare. Lämnas
inte samtycke ansvarar var och en för att skicka in de uppgifter vi behöver.
9. Kompletteringsförsäkran
Om vi skickar tillbaka en kopia av blanketten för komplettering ska denna ruta användas för ny
försäkran och underskrift.

Skicka blanketten till Handels a-kassa, Box 49, 631 02 Eskilstuna. Vårt telefonnummer är 0771666 444.

