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Yttrande gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för
de demersala fiskemöjligheterna
Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av
maritima, fiske – och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna
yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av
1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Bakgrund
2017 infördes ett nytt system för att fördela fiskemöjligheter inom det demersala fisket. Systemet
bygger på årliga individuella fiskemöjligheter som, med vissa begränsningar, kan överlåtas mellan
fiskelicensinnehavare under året.
2018 genomfördes vissa justeringar av fördelningssystemet och i denna remiss föreslås ytterligare
några smärre justeringar inför 2019.
2018 genomfördes en utvärdering av systemet (efter ett års användande) och här lyfts några
frågeställningar fram som exempelvis ökad användning av mindre selektiva redskap, lågt nyttjande av
flera demersala kvoter samt att det förekommit friktioner i överlåtelserna. Under samrådsmöten har
även olika synpunkter på fördelningssystemet framkommit som bland annat, förutsättningar för
nyrekrytering, farhågor för att fisket kommer att försvinna på vissa kuststräckor, eller önskemål från
vissa håll om att systemet ska permanentas. Flera av dessa frågor kräver ytterligare utredning och
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beredning. Av denna anledning innehåller denna remiss inga övergripande förslag på förändringar
inför 2019.

Fiskekommunernas synpunkter
Förslagen enligt remissen handlar om att ge myndigheten möjlighet att tillfälligt ändra
koncentrationsnivåerna om det finns särskilda skäl samt att förtydliga bestämmelserna om
infiskningskrav. Dessutom föreslås några nya definitioner att införas samt att föreskrifterna
uppdateras med aktuella hänvisningar till EU-lagstiftningen.
Fiskekommunerna tillstyrker remissens förslag.
Fiskekommunerna vill samtidigt framhålla vikten av att det fortsatta arbetet med att utreda olika
frågeställningarna kring fördelningssystemets fortsatta utformning, sker i en bred dialog med
representanter från olika intressenter, såsom myndigheter, näring och kommuner.
En samordnad och bred dialog bör här ske utifrån både näringens och samhällets intressen. Insyn och
delaktighet av berörda aktörer skapar förutsättningar för att ta vara på kunskap och samtidigt
balansera både näringens och de lokala och allmänna intressena.
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