Protokoll 21 aug 2015
Plats och tid

Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla (kl 09.00-12.00)

Närvarande

Ledningsgruppen: Clas-Åke Sörkvist ordförande, Anders Olsson,
Anders G Högmark, Helene Evensen, Arne Lernhag, Tomas
Larsson, Ingvar Samuelsson, Anne Gullnäs, Thomas Falk, Mats
Abrahamsson, Erland Lundqvist. Maria Kvarnbäck, sekreterare.
Ledningsgruppen kompletterades av Ronald Rombrandt från
samarbetsorganet Tillväxt Norra Bohuslän (TNB) där även Mats
Abrahamsson ingår. Erland Lundqvist är sakkunnig i fiskefrågor
för TNB:s räkning.
Inbjudna gäster: Ingemar Berglund, Havs- och
vattenmyndigheten, Daniel Valentinsson, Havsfiskelaboratoriet
(SLU), Peter Olsson, SFPO.

Mötet öppnas

§1
Clas-Åke Sörkvist hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat. Fokus för mötet var förestående
regeländringar, bl a med anledning av nya bestämmelser om
landningsskyldighet. Havs- och vattenmyndigheten ska under
hösten presentera ett förslag om hur regelverket ska se ut, och
var av den anledningen inbjudna till mötet. Det var även Peter
Olsson, SFPO som under året – med stöd av miljöorganisationen
EDF – lett en process för att samordna näringen kring ett eget
förslag till regelverk inklusive fördelning av fiskerättigheter.

Justerare

§2
Arne Lernhag valdes till justerare av protokollet.

Föregående protokoll

§3
Protokollet från föregående möte den 2015-06-08 godkändes.

Beslut

* att lägga protokollet till handlingarna

Aktuellt från Fiskekommunerna
§4
a) Ny webb i funktion: Tf koordinator Maria Kvarnbäck
informerade om att nätverkets nya webb
www.fiskekommunerna.nu är i drift sedan i mitten av juli. Berörda
uppmanades skicka in relevant information för publicering till

sekreteraren. Hänvisning till webben finns från de tidigare sidorna
på Lysekils kommuns webb.
b)Justering av arbetstid för koordinator: På grund av annan
anställning behöver anställningstiden minska för nuvarande
koordinator, från nuvarande 40 % till 20 % from 1 sept 2015.
Beslut

* att utnyttja erbjudandet från koordinator att fortsätta på 20 %
under 2015 och föreslå Fyrbodals kommunalförbund att teckna ett
nytt anställningsavtal med denna omfattning. Ev ytterligare behov
av insatser får lösas ”externt” inom ramen för budget. Vid behov
ansvarar koordinator för att så sker, i samråd med ordförande och
övriga ledningsgruppen. Frågan om koordinator utreds vidare
inom ”framtidsgruppens” arbete.
c) Återrapportering möten: Maria Kvarnbäck redogjorde kort för
relevanta möten som ägt rum under sommaren; Temadag om
vattenbruk 24 juni (Vattenbrukscentrum väst/VBCV), information
om förstudie för en Marin testbädd 29 juni (VBCV/Lovencentret,
Tjärnö) och möte om Blå tillväxt 4e augusti (Lysekils kommun
mfl). Vid de två senare mötena visade flera västsvenska
entreprenörer inom vattenbruk och annan marin verksamhet upp
sig. Ledningsgruppen berörde i sammanhanget problematiken
med en snäv miljölagstiftning där krav ställs på alla verksamheter
ska visa miljömässig hållbarhet för att få tillstånd till verksamhet.
En utmaning då det ofta handlar om ny och i Sverige relativt
oprövad teknik. En testbädd kan främja utvecklingen av nya
marina verksamheter. Anders G Högmark lyfte ett förslag om att
Fiskekommunerna ordnar ett seminarium där
tillståndsmyndigheter och forskning i framkant möts.

Beslut

* Maria Kvarnbäck undersöker, i samarbete med Anne Gullnäs,
Lysekils kommun, vad som gjorts i detta avseende inom
Vattenbrukscentrum Väst. Återkoppling sker på nästa möte den 2
nov.

Bakgrund till mötets tema: information om fiskeripolitiken
§5 Maria Kvarnbäck berättade om bakgrunden till de förestående
regeländringarna. Den nya gemensamma fiskeripolitiken ställer
krav på full kvotavräkning (all fångst ska avräknas den
nationella kvoten) och landningsskyldighet (fiskaren måste ta i
land all fångst och att denne måste ha en kvot för de arter som
landas). Det ställer i sin tur krav på flexibilitet i kvothanteringen
mellan fartyg liksom på system för mottagning av all fångst vid kaj.
Landningsskyldigheten i Västerhavet ska börja gälla den 1 januari
2016. HaV har informerat fiskerinäringen om är att samtliga arter
inte kommer omfattas av landningsskyldigheten, utan att en
infasning av arter ska ske till år 2019.
För att underlätta genomförandet förordar reformen ett system där
fiskeföretagen kan överföra (köpa, hyra eller byta) fiskerättigheter
mellan sig. Sådana system är införda med lite olika design på
många håll i värden. Erfarenheter visar att de leder till kraftiga
förändringar i flottans sammansättning liksom i storleken på
fartyg. Det småskaliga fisket som inte alltid strävar efter att

maximera sin lönsamhet, har vanligen minskat mest. Havs- och
vattenmyndigheten har låtit modellera effekterna av ett införande i
Sverige, beroende på design skulle enligt rapporten ett sådant
system minska antalet fartyg med mellan 30-50 procent. Hur
Sverige ska styra mot fiskeripolitikens mål är därmed inte bara en
näringsfråga, utan också en kommunutvecklingsfråga eftersom
det påverkar verksamheter i hamnar, besöksnäring, återförsäljare
och auktionsverksamhet. Det är viktigt att inför beslut om
överförbarhet, ha en mycket tydlig bild av vad man vill uppnå och
att se till att ev system designas därefter. Ägarkoncentration och
möjligheter för mindre företag att fiska behöver särskilt beaktas.
Maria Kvarnbäck informerade även om näringens samarbete med
internationella miljöorganisationen EDF (Environmental Defense
Fund). EDF är en förespråkare av överlåtbara rättigheter då ett
sådant system bedöms främja ett ökat ansvarstagande hos
enskilda fiskare och därmed ha fördelar för både miljön och
fiskeresursen. EDF har stöttat en process i Sverige med målet att
låta näringen ta fram ett förslag till modell för överförbarhet, inkl
fördelning av fiskerättigheter, regler om ägarkoncentration etc för
olika fisken. Ett 40-tal yrkesfiskare (uppgift från EDF) har utsetts
som representanter och arbetat i olika arbetsgrupper uppdelat
efter fisken. Delar av förslaget har lämnats till HaV såsom ett
underlag för myndighetens beredning. För vissa fisken och
geografiska områden återstår ännu visst arbete.
Erland Lundqvist berättade om Tillväxt Norra Bohusläns fokus på
frågan och den uppvaktning de fyra nordbohuslänska
kommunerna gjort av HaV under våren 2015. Uppvaktningen var
en markering om att kommunerna vill delta i diskussionen om
genomförandet av landningsskyldighet etc. Man ville även påpeka
sitt missnöje med bristen på nationell vilja/mål i fråga om fisket
och avsaknaden av konsekvensanalyser vid ett införande av
överförbarhet.
Lundqvist pekade på överförbarhet i systemsyfte som ett vägval.
Det är viktigt att ha ett samhällsperspektiv på frågan och fundera
över vad en ev kraftig minskad flotta innebär för kustens kultur,
traditioner och identitet. Innan sådana beslut så måste för och
nackdelar genomlysas på flera områden/perspektiv:
a) Miljöperspektivet – kan mål om hållbarhet, inga utkast och
maximal selektivitet nås med andra processer, ex vis KRAV?
b) Näringsperspektivet – hur påverkas enskilda fiskeföretag vs
kollektivet?
c) Samhällsperspektivet – hur påverkas hamnar, grossister,
besöksnäringen etc av en halverad flotta?
d) Konsument- och matperspektivet – vilken utveckling ger
bästa möjligheterna att skapa kontinuitet i leveranser och ge
möjlighet närproducerad marin mat?
Helene Evensen lyfte i sammanhanget frågan om vilket perspektiv
Fiskekommunerna ska belysa i sitt kommande yttrande till HaV –
ska samhällsperspektivet eller näringsperspektivet väga tyngst? Är
det möjligt att förena?

Det anses också viktigt att få ta del av näringens/EDFs förslag till
genomförande. Liksom att få överblick på fiskeföretagandet i resp
kommun och de olika åsikter som finns inom näringen. Det
noterades av Avd 1 i Södra Bohuslän inkommit med ett förslag
som helt eller delvis sammanfaller med EDF-processens.
Beslut

* HaVs förslag till regelverk väntas i höst, myndigheten kan inte ge
närmare besked om när det kommer. Bedömningen är att
Fiskekommunerna kan behandla förslag till remissvar vid nästa
möte den 2e nov. Skulle svar behöva inkomma före detta datum
ansvarar Clas-Åke Sörkvist och Maria Kvarnbäck för att ett förslag
till svar förankras i ledningsgruppen genom mailkontakt.
Kommuner kan välja att svara enskilt.
* Maria Kvarnbäck tar fram statistik från HaV över antalet
fiskeföretag i berörda kommuner (inriktning och typ av fartyg).
* Maria Kvarnbäck samlar och distribuerar de förslag/skrivelser
som inkommer från näringen och håller kontakt med EDF.

Information från HaV/
Ingemar Berglund

Information från
EDF/Peter Olsson

Nästa möte

§6 Ingemar Berglund/HaV föredrog viktiga byggstenar i den nya
gemensamma fiskeripolitiken och de krav som följer på
medlemsländerna. Landningsskyldigheten utmanar fisket i
Sverige där kvoterna i flera fall är små och fisket blandat. I värsta
fall kan hela fisken behöva stoppas om en kvot (exvis tunga) tar
slut. HaV vill bygga ett system som främjar en kultur som främjar
ansvarsfullt fiske och regelefterlevnad inom fisket, här ses
individuella rättigheter som en möjlighet. Myndigheten har dock
enbart mandat att införa tillfälliga överförbarheter (årsvis) för vissa
fisken. Längre tidsperioder anses önskvärt, nackdelen är att det
ökar värdet på rättigheterna vilket kan underblåsa ”kapitalisering”.
Det finns fortfarande oklarheter i hur landningsskyldigheten ska
genomföras. Dessutom utreds ansökningar om undantag från LS
inom EU, Sverige har bl a ansökt om undantag för kräfta (alla
redskap) pga god selektivitet och hög överlevnad av småkräfta.
Ingemar Berglunds presentation i sin helhet – se ppt-bilder som
bifogas detta protokoll.
§7 Peter Olsson, SFPO och ordförande i den process där
näringen det senaste året samverkat för att ta fram ett förslag till
”system” för överförbarhet berättade kort om arbetet som varit.
Arbetet har bedrivits i arbetsgrupper, vissa har redan lämnat ett
underlag. Grupper av fiskare har valt att lämna processen, hit hör
delar av Sveriges kustfiskare Väst och Hallandsfiskarna. Enlig
Peter Olsson står dock ca 75 procent av Sveriges fiskare bakom
den uppgörelse som nu finner sin form. Flera ledamöter uttryckte
sin uppskattning för det nedlagda arbetet. Se mer i bifogad ppt
§9 Nästa möte med Fiskekommunerna är måndagen den 2 nov
kl 09.00 – 12.00 på Riverside, Fyrbodals kommunalförbund i
Uddevalla.
Övriga inplanerade möten i ledningsgruppen 2015: fredag 18/12

Mötet avslutas

§10
Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Underskrifter

…………………………………………………………..
Maria Kvarnbäck, sekreterare
…………………………………………………………
Clas-Åke Sörkvist, ordförande
……………………………………………………………
Arne Lernhag, justerare

