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Yttrande   2017-05-19 
   

Havs- och Vattenmyndigheten                  Dnr:1448-2017 

 
havochvatten@havochvatten.se 
 
 
Yttrande gällande ändrade regler om fångstbegränsningar per tvåveckors-
period för makrill på kustkvoten 

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra 
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av 
maritima, fiskerelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som 
ett gemensamt nätverk kring fiskerelaterade frågor och utifrån den kompetens som byggts upp 
sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.  

 
Bakgrund 
Från yrkesfiskets sida har framförts att man upplevt otydligheter i regelverket före den 1 januari 
2017, i fråga om hur mycket makrill fångad på kustkvoten i Skagerrak och Kattegatt, en enskild 
yrkesfiskare får landa per vecka.  Flera fiskare har framfört att de inte varit medvetna om att fiske 
efter makrill fick ske i både Skagerrak och Kattegatt under samma vecka och har därför inte utnyttjat 
denna möjlighet. I samband med regeländringen den 1 januari 2017 har flera yrkesfiskare 
uppmärksammat möjligheten att fånga makrill från både Skagerrak och Kattegatt under samma 
fångstberäkningsperiod. Detta innebär att nyttjandet av kustkvoten av makrill sannolikt kommer att 
öka betydligt. Denna kvot, som redan har ett högt fisketryck, kommer därmed att få ett ännu högre 
fisketryck, vilket kan leda till att kustkvoten efter makrill riskerar att stoppas tidigt under året.  
 
Syftet med förslaget är att begränsa fisketrycket på denna kustkvot genom att införa en 
fångstbegränsning på 2500 kg per tvåveckorsperiod, totalt i båda havsområdena och inte som idag, i 
Skagerrak och Kattegatt var för sig.   
 
Totalt berörs drygt 200 företag av regelförändringen, de flesta är små företag men även några 
medelstora företag berörs. 
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Fiskekommunernas synpunkter  
Fiskekommunerna anser att en regelförändring som syftar till att minska risken för fiskestopp, i 
grunden är bra. Det förbättrar möjligheterna till lönsamhet för fler kustfiskare. 
 

Ett livskraftigt kustfiske  
Kustfisket pekas ut som ett prioriterat fiske, vilket beskrivs i flera strategier och handlingsplaner, 
alltifrån EU-nivå till lokal nivå.  
 
Ett livskraftigt kustfiske förutsätter fiskemöjligheter som medger utveckling och lönsamhet för 
företagen. Nivåerna på kustkvoterna bör därför vara så stora att de stödjer möjligheten för 
kustfiskeföretagen att utvecklas. Det bör utarbetas system för hur man skall kunna balansera 
kustkvoten så att kustfisket kan utvecklas samtidigt som kustkvoten skall kunna utnyttjas fullt ut. 
 
Nyrekrytering 
Medelåldern för det svenska yrkesfiskets utövare är hög, varför nyrekrytering är en prioriterad fråga. 
Att starta ett yrkesfiskeföretag idag beskrivs som dyrt och näst intill omöjligt, av bl.a. yrkesfiskare. 
Kustfisket ses dock som en möjlig väg in i yrkesfisket men om kustkvoterna är allt för låga och risk för 
fiskestopp föreligger, minskar möjligheten för fler och yngre att komma in i fisket.  
 
Agnfiske  
Yrkesfisket har alltid haft möjlighet att fiska till sitt egna agn, exempelvis till hummerfiske. Det är 
viktigt att de kan fortsatt att göra det, samt att detta ingår i den information som ges till yrkesfisket i 
samband med regelförändringar. 
 

Sammanfattning 
Fiskekommunerna tillstyrker förslaget. Vill också poängtera att kustfisket är viktigt för 
Fiskekommunerna trots att det bara står för en mindre del av den totala mängd fisk och skaldjur som 
landas så har det en avgörande betydelse för de bohuslänska kustsamhällenas identitet och framtida 
utvecklingsmöjligheter, inte minst när det gäller kopplingen till en växande besöksnäring. 
Resursfördelningen av våra svenska fiskemöjligheter har en avgörande betydelse för det Bohuslänska 
kustfiskets framtid och utveckling.  

 
 
 

För Fiskekommunerna 
 
Clas-Åke Sörkvist 
Ordförande 
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