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Synpunkter på  

Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen 
___________________________________________________________________________ 
Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra 
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig 
utveckling av 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 

 
Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser har arbetats 
fram av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla kommun. Förslaget är en 
gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i 
norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.  
 
Kustzonen har stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela regionen. 
Tillgängligheten till och utvecklingen av kustzonen är därför en gemensam angelägenhet. 
Viktiga värden, resurser och intressen hanteras i den fördjupade strukturbilden för 
kustzonen, där vi är överens om hur vi tar ansvar för kustzonens framtida utveckling och 
bevarande.  
 
Den fördjupade strukturbilden sätter ramarna för och ska fungera som ett stöd vid 
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planering. Vidare visar den på de 
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 
mellankommunala kustzonsplaneringen. Ett gemensamt strategidokument för kustzonen är 
också viktigt, då det visar kommunernas gemensamma syn på utvecklingen i kustområdet i 
relation till andra pågående processer, till exempel den statliga havsplaneringen.  
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser med 
tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008. 
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Fiskekommunernas synpunkter  
Förutom synpunkter på den fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive 
kartbild och överenskommelser önskar Göteborgsregionen få svar på följande 
frågor: 
 

1. Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande kustzonsfrågor?  

Fiskekommunerna, FK, deltar gärna i fiske och vattenbruksrelaterade frågor. Fiskekommunerna 

verkar över nio kustkommuner vilket även företag i branschen gör. 

2. Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den fördjupade 
strukturbilden för kustzonen inklusive överenskommelser?  
 

FK har sammanlagt en bred erfarenhet, kompetens och omfattande nätverk inom fiske och 

vattenbruk vilket vi gärna bidrar med för den fortsatta utvecklingen.  

3. Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert arbete framöver?  
 

FK kommer att använda strukturbilden som ett underlag i framtida remissvar och yttranden.  

 

 

Synpunkter på den fördjupade strukturbilden för kustzonen 
 
Sid 6, punkt 1 
Här är det viktigt att poängtera att fisket har varit och är en stark identitet för 
kustsamhällen. Det betyder att infrastruktur och annan service för fiske och vattenbruk 
behöver gynnas för att behålla kustsamhällens starka identitet. Fisket utvecklas hela tiden 
vilket kan kräva nya behov som behöver tillgodoses på ett rimligt sätt.  
 
Punkt 3 
Fler fiskefria områden behövs på sina ställen men måste före beslut i nya områden 
konsekvensbedömmas samt involvera fiskets organisationer. 
 
Sidan 7 
För att nå ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans är vattenbruk i form 
av ostron, musslor, alger, sjöpung etc ett utomordentligt sätt att förena sysselsättning och 
god miljö.  
 
Sidan 11  
I punkt 3 efter ordet fiske bör vattenbruk läggas till.  
 
Näst sista meningen på sidan ”Yrkesfiske kan innebära negativ påverkan på naturmiljö, t ex 
genom bottentrålning och utarmning av bestånd” kan uteslutas helt ur texten. Det finns idag 
ingen samsyn från forskning och akademi om effekter av bottentrålningens miljöpåverkan!  
 
Sidan 13  
I punkt 6 lägg också till överskott av säl och skarv samt ett omfattande marint skräp. 
 
Sidan 24 
Ytterligare ord och begrepp behöver förklaras som te x småskaligt fiske  
 
 



 
 
 
 
Övriga synpunkter 
Viktigt att det bestäms rutiner för uppdateringar av strukturbilden och att revidera den med 
jämna tidsintervall. Lämpligt att ansluta sig till och gå i takt med norra Bohusläns tidsintervall 
för uppdatering av deras motsvarande Blå Öp. 
 
Kan dessutom en positiv samverkan i dessa frågor ske med Norges angränsande område via 
t ex Svinesundskommittén är det fördel. 
 
 
 
För Fiskekommunerna 
 
Anders G Högmark 
Ordförande 


