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Yttrande gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
Europeiska havs- och fiskerifonden
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.
Inledning
Fiskekommunerna, FK har fått denna remiss via annan part och har därmed haft mycket kort
tid för att handlägga ett svar. Endast Göteborgs kommun finns med på sändlistan, där
varken Fiskekommunerna eller någon annan av Bohuskommunerna finns med. Detta finner
Fiskekommunerna mycket anmärkningsvärt då en stor del av den svenska flottan har sitt
säte i Bohuslän.
Vårt svar blir, mot bakgrund av den korta handläggningstiden, en sammanfattning av det
som FK anser är viktigt att stimulera, utifrån de verksamheter som bedrivs inom
Bohuskommunerna.
Kort sammanfattning av förslaget
Fyra prioriteringar
Enligt förslaget ska finansiering genom EHFF syfta till att:
• främja hållbart fiske och att bevara marina biologiska resurser,
• bidra till livsmedelstrygghet genom vattenbruk och marknader som präglas av
konkurrenskraft och hållbarhet,

•
•

göra det möjligt för en hållbar blå ekonomi att växa och främja välmående
kustsamhällen
att stärka den internationella världshavsförvaltningen och möjliggöra trygga, säkra,
rena och hållbart förvaltade hav och oceaner.

Programmet
Det är enligt förslaget upp till medlemsstaterna att själva utarbeta sitt respektive program
där de anger de lämpligaste medlen för att nå EHFFs fyra prioriteringar.
Istället för att ha en förteckning över åtgärder bör de nationella programmen fokusera på
strategiska prioriteringar som medlemsstaten själv valt. Detta kommer att optimera
programgenomförandet. Flexibilitet, resultatinriktning och ömsesidigt förtroende mellan
kommissionen och medlemsstaterna är därmed de tre principerna för en effektiv förenkling.
Enligt förslaget är det dock nödvändigt att fastställa en förteckning över icke
stödberättigande verksamheter i syfte att undvika negativa effekter på bevarande inom
fisket. Förbud mot investeringar som ökar fiskekapaciteten, stränga villkor för investeringar
och ersättningar för fiskeflottan måste vara förenliga med den gemensamma
fiskeripolitikens bevarandemål. Detta är exempel på åtgärder som inte är stödberättigade.
Förslaget vill även öronmärkta belopp för vissa stödområden som kontroll och tillsyn, samt
insamling och behandling av data för fiskeriförvaltning. Även åtgärder i de yttersta
”randområdena” ingår i dessa öronmärkta belopp.
Landningsskyldigheten lyfts fram som en av de största utmaningarna inom den
gemensamma fiskeripolitiken varför fonden vill ge stöd på olika sätt t.ex. genom finansiering
av innovationer och investeringar som underlättar för att finna nya fiskemetoder, förbättra
hamninfrastruktur mm. Framtagning av elektroniska rapporteringssystem för fisket samt
teknisk utrustning kommer också att stödjas inom fonden. Syftet är att kunna digitalisera
rapporteringskedjan.

Fiskekommunernas, FKs synpunkter på förslaget
FK menar att den definition av småskaligt kustfiske som anges i EHFF är för snäv för
Bohuskustens förhållanden och det fiske som bedrivs här och borde anpassas utifrån andra
parametrar såsom fiskets selektivitet, dagliga landningar, traditionellt fiske eller ett förvaltat
fiske osv.
För att ett fiske ska vara långsiktigt hållbart behöver det också vara lönsamt. Investeringar
som leder till minskade utsläpp är viktiga för fiskeflottan liksom möjligheterna för
investeringsstöd som leder till ett lönsammare fiske och vattenbruk. Här ska även ingå
stödmöjligheter för diversifiering av olika slag, t.ex till de som vill förädla sina produkter men
även stöd för ökad försäljning på en lokal/regional marknad.
FK anser att ”öronmärkta belopp för vissa stödområden: kontroll, tillsyn och datainsamling”
inte ska överdrivas. På samma sätt som man också anger att programmet ska verka för
ömsesidigt förtroende mellan kommissionen och medlemsstaterna är det minst lika viktigt
att arbeta för ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och sin egen näring även i
fråga om kontroll, tillsyn och datainsamling! Låt ordet förenkling få en praktisk tillämpning!

Övriga stödmöjligheter
Vidare anser FK att stöd även bör finnas för att utveckla metoder för hantering och
vidareförädling av ”marint skräp” med inriktning på det som kommer från
fiskeverksamheter.
Fk anser även att lokal fiskeförvaltning ska kunna finansieras genom EHFF. Syftet är, förutom
positiva miljöeffekter, att gentemot konsumenten ta vara på mervärdet av lokalt förvaltad
och fångad fisk- och skaldjur, ett fiske som bedrivs av ett kustnära yrkesfiske.
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden ska finnas kvar och bör förstärkas då det har
ett underifrånperspektiv med lokal förankring som underlättar utvecklingen mot ett hållbart
fiske och vattenbruk som bidrar till levande kustsamhällen.
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