PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2016-12-02
__________________________________________________________________________________
Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk

Tid

Kl. 09.00 – 12.30

Plats

Länsstyrelsen i Blekinge

Närva- Karl-Erik Karlsson
rande Per Månsson
Bengt Larsson
Per Svantesson
Lars Olsson delvis

Lars Lundahl
Benny Forsberg
Martin Stålhammar
Christina Johansson delvis
Yvonne Walther

__________________________________________________________________________________
Nr

Ärende

Innehåll

1

Inledning.

Lars O hälsade alla välkomna. Särskilt välkomnades blivande
ledamot Yvonne Walther. Presentationsrunda.
Lars O tackade Torgny för insatserna i gruppen och för gott
samarbete under många år och överlämnade en bok.
Lars O informerade om att han tyvärr inte kan delta på hela
mötet. Lars L kommer då att ta vid som ordförande för mötet.

2

Protokoll från föregående
sammanträde 2016-06-03

Inga synpunkter. Till handlingarna.

3

Främjandearbete på central Återbud pga sjukdom från Jordbruksverkets samordnare för
nivå
främjande av yrkesfisket, Maria Janeke. Intentionen är att hon
ska delta vid något möte med gruppen under 2017.
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4

Gäddfiskevård vid kusten

Martin Stålhammar informerade om projektet ”Förvaltning av
fisket i grunda havsvikar i Blekinge”. Projektet syftar till att ta
fram underlag för om fritidsfiskets omfattning. Resultaten kan
utgöra underlag för bedömning av de samlade effekterna från
fritidsfiske och yrkesfiske på länets rovfiskbestånd. Denna
kunskap är nödvändig för en adaptiv förvaltning och för en
långsiktigt hållbar utveckling av sportfisketurism, fritidsfiske
och yrkesfiske efter gädda.
Begränsningar av fisket, t.ex. genom fredade lekområden kan
vara nödvändiga för att bevara och återuppbygga livskraftiga
bestånd av rovfisk. Dessa åtgärder skulle också minska fysisk
påverkan och andra störningar orsakade av fisket.
Diskussion. Yrkesfiskets representanter var kritiska till att införa
begränsningar eftersom det finns få alternativa arter att fiska
efter och att bestånden upplevs som goda och uppåtgående
under en lång rad av år. Per M menade att man måste inkludera
säl och skarv i förvaltningen.
Martin menade att det inte är någon bra strategi att vänta till
dess att bestånden kraschar eftersom det då kan ta decennier att
återetablera goda bestånd. Från yrkesfisket var man försiktigt
positiv till att se över befintliga fredningsområden och att det i
så fall sker i former av lokal samförvaltning.
Lars O framförde att länsstyrelsen återkommer i frågan.

5

Statlig och kommunal
havsplanering
Lägesrapport

Cristina Johansson informerade om hur långt arbetet med
kommunal och statlig havsplanering har kommit. Arbetet bygger
på EU:s havsplanedirektiv från 2014. Tre nationella havsplaner
– två i Östersjön och Bottniska viken och en för västkusten
planeras.
Kommunerna har också ett ansvar för planering av kust och
territorialhav. Till våren planerar länsstyrelsen tillsammans med
kommunerna att ha inledande samrådsmöten med berörda
intressenter. Rådgivande gruppen kan då kallas till ett sådant
möte om den kommunala havsplaneringen. Presentation bifogas
som bilaga till protokollet.

6

Europeiska Havs- och
Fiskerifonden (EHFF)
2014-2020

Per S informerade om hur långt införandet av EHFF, Europeiska
Havs- och Fiskeri Fonden 2014-2020 kommit och redogjorde för
antalet inkomna ansökningar nationellt och i länet. Vidare
informerade Per om länsstyrelsens arbete med att få till stånd en
omfördelning av budget till åtgärder som kan sökas av
småskaliga fiskare som vill utveckla sina fiskeföretag.
Presentation bifogas till protokollet.

7

Lokalt Ledd Utveckling
Havs- och Fiskerifonden
2014-2020

Per visade bilder från SydostLeader och de projektansökningar
som ligger inom fiskeområdet. Bilderna bifogas
2

8

Remiss om fördelning av
fiskemöjligheter

Länsstyrelsen har svarat på en remiss som föreslår att
fiskerättigheter som kan överlåtas inom varje kalenderår införs i
fisket med trål efter torsk i Östersjön. Remissen innehåller också
förslag om att torskfisket i årliga beslut ska fördelas mellan
trålfiske å ena sidan och fisket med passiva redskap (garn, krok,
bur) å den andra.
Länsstyrelsen har i huvudsak varit kritisk till remissens förslag.
Länsstyrelsen saknar i remissen en tydlig koppling till
yrkesfiskestrategin ”Svenskt yrkesfiske 2020” och strategins
målsättningar om hållbart fiske. Länsstyrelsen hade gärna också
sett att förslagen hade haft en tydligare fokus på en hållbar
regional utveckling av fiskenäringen och att förslaget i högre
grad borde ha fokuserat på att ge möjlighet för kommande
generationers fiskare att etablera sig i yrket. Länsstyrelsen har
också i sitt yttrande avstyrkt förslaget om överlåtbara
fiskerättigheter och lagt förslag om ett tydligt kontrollprogram
för uppföljning av den beslutade förvaltningen.

9

Remiss om spårbarhet för Länsstyrelsen svarade i september på en remiss som behandlade
frågan om bättre spårbarhet för fisk och fiskprodukter.
fiskeprodukter
Länsstyrelsen var i yttrandet positiv till en bättre spårbarhet,
men samtidigt tveksam till att systemet ska drivas i offentlig regi
av HaV. Enligt Länsstyrelsens mening är det mycket som talar
för att ansvaret för ett spårbarhetssystem bör ligga på fiskbranschen. HaV har nu fattat beslut om att spårbarhetssystemet
ska genomföras enligt förslag. Information finns på HaVs
hemsida. Ännu oklart hur direktförsäljning till konsument ska
hanteras.

10

Sälskadeersättningar 2016 Per S lämnade information om Blekinges tilldelning av medel
för, och utbetalning av sälskadeersättning under 2016. Det finns
ännu inga uppgifter om hur anslagen ser för 2017.
Sälskadebidragen för förebyggande åtgärder kan from 2016
endast sökas inom Havs- och fiskeriprogrammet. Länsstyrelsen
har drivit frågan om möjlighet att sökande ska kunna få förskott.
Frågan bereds nu på näringsdepartementet.

11

Natura 2000 skyddsområden för
tumlare.

Länsstyrelsen har haft ett uppdrag från regeringen att föreslå
Natura 2000-områden till skydd för tumlare. Länsstyrelsen har
beslutat att inte föreslå något område inom Blekinge län.
Beslutet grundar sig bland annat på de tydliga förbehåll som
uttalats från företrädare för yrkesfiske, sjöfart, totalförsvar och
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vindkraftsintressen.
Yrkesfiskets representanter gav Länsstyrelsen beröm för det sätt
som Länsstyrelsen genomfört dialog och samverkan i frågan.

12

Försök med sälsäkra
fiskemetoder 2017

Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne beslutade i december 2015
om bidrag till SLU med totalt drygt 1,4 miljoner kronor till
försök i Blekinge och Skåne med sälsäkra burar för fiske efter
torsk. Medel till försöken kommer från Havs- och vattenmyndighetens anslag för ersättningar för viltskador m.m. Enligt
besluten skulle försöken genomföras och slutredovisas under
2016. På grund av förseningar i leveranserna av burar så har nu
Länsstyrelserna förlängt tiden för redovisning av projektet till
den 31 januari 2018.

13

Mat- och
livsmedelsstrategi för
Blekinge

Per S informerade om att arbetet med en regional Mat- och
livsmedelsstrategi startats upp av länsstyrelsen. Under första
halvåret 2017 planeras en rad Workshops samt möten med ännu
ej bestämda fokusgrupper. Det kan bli aktuellt att erbjuda
yrkesfiskets representanter att delta.
Presentation bifogas

14

Andra aktuella frågor för
organisationerna och för
länsstyrelsen

Torgny rapporterade från Blekinge Kustvatten- och
Luftvårdsförbund. Kommande 5 årens provtagning inom
kontrollprogrammet för Hanöbukten är upphandlat och kommer
att utföras av Linnéuniversitetet och SMHI. I det kommande
programmet kommer man bl a att öka fokus på undersökningar
inom fiskfysiologi. Man kommer att gå över från tånglake till
abborre pga att det varit problem att få ihop tillräckligt många
tånglakar.
Yvonne informerade om kommande arrangemang inom
Vattenrådet för Blekingekusten. Man planerar för en aktivitet
tillsammans med Marinmuseum den 10 maj. Det pågår också ett
arbete för att utveckla verksamheten strategiskt.
Benny tog upp en fråga om att bilda ett frivilligt nätverk med
syfte att göra små men viktiga insatser för fiskevården, främst
riktat mot vattendrag med möjligheter till öringföryngringar.
Lars L välkomnade initiativet och informerade om att det alltid
måste ske samråd med länsstyrelse, fiskerättsägare och
markägare i god tid innan åtgärder ska genomföras.
Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja fiskevårdsmedel för
angelägna projekt.
Karl-Erik rapporterade från Skärgårdarnas Riksförbund. Inom
förbundet finns ett tiotal arbetsgrupper kring olika områden som
är viktiga för medlemmarna. Fiske är ett sådant område som
man nu vill satsa extra på.
4

15

Representation i
rådgivande gruppen

Torgny meddelade att han nu kommer att lämna gruppen och att
Vattenrådet för Blekingekusten föreslår Yvonne som ny ledamot
i Rådgivande gruppen.
Lars L hälsar Yvonne välkommen till gruppen. Länsstyrelsen
behöver få ett brev eller e-post med Vattenrådets förslag så att
Länsstyrelsen kan besluta om ny ledamot i gruppen.

16

Övriga frågor och
avslutning

Lars L rapporterade från hearing med Näringsdepartementet om
utvärdering av det svenska pelagiska systemet för fördelning av
fiskemöjligheter.

Vid protokollet:
Per Svantesson o
Lars Lundahl
Sändlista:
Benny Forsberg
Per Månsson
Karl-Erik Karlsson
Torgny von Wachenfeldt
Bengt Larsson
Thomas Höjer
Yvonne Walther
Lars Olsson
För kännedom:
Berit Andnor Bylund
Helena Morgonsköld
Markus Forslund
Ingmar Elofsson
Maria Janeke
Martin Stålhammar
Christina Johansson
Per Svantesson
Lars Lundahl
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