PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2016-06-03
__________________________________________________________________________________
Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk
Tid

Kl. 09.00 – 12.30

Plats

Ronneby hamn och Ronneby brunn

Närva- Karl-Erik Karlsson
rande Thomas Höjer
Bengt Larsson
Per Svantesson
Lars Olsson

Lars Lundahl
Per Månsson
Benny Forsberg

Externa: Ingmar Elofsson, Leader Sydost

__________________________________________________________________________________
Nr

Ärende

Innehåll

1

Inledning.

Lars O hälsade alla välkomna och tackade Bengt för ett
informativt studiebesök i Ronneby hamn.

2

Protokoll från föregående
sammanträde 2015-12-18

Inga synpunkter. Till handlingarna.

3

Strategi för svenskt
yrkesfiske

Lars L informerade om bakgrund, framtagningsprocess och det
övergripande innehållet och budskapet i strategin. Delades också
ut. Det kommer inte att tas fram någon handlingsplan. Strategin
är tänkt att användas som vägledning direkt inom myndigheter,
politiken, branscherna och för information till intresserad
allmänhet.

4

Östersjöfiske 2020–

Lars L informerade om att projektet har sin grund i
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2

samverkansprojekt med
utgångspunkt i
strategin för yrkesfisket

fiskekonferensen i Simrishamn i november 2015. Simrishamns
kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Lunds Universitet är
initiativtagare. Kommuner, myndigheter, organisationer och
enskilda bjuds in för att delta. Syftet är att presentera en
handlingsplan för att bevara och utveckla det Östersjöbaserade
fiskets värden. En redovisning av hur arbetet går kommer att ske
vid kommande konferens i Simrishamn i november.

5

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 om tidsplanen
när beslut och utbetalning beräknas kunna komma igång.
Förslag om att göra det möjligt att få förskott för investeringar
av sälsäkra redskap håller nu på att undersökas av SJV. Ideella
organisationer som söker projekt där nyttan tillfaller allmänna
samhällsintressen kan efter ändring av reglerna nu beviljas
100% stöd

6

Lokalt Ledd Utveckling
Havs- och Fiskerifonden
2014-2020

Ingmar och Thomas informerade om hur arbetet inom
Sydostleader är organiserat och hur arbetet nu går vidare med att
hantera ansökningar och planering för att få igång verksamhet
inom fiskedelarna i hela området. I synnerhet inom de ”nya”
geografiska områdena, Kalmar, Öland. Ingmar har en 60% tjänst
som projektutvecklare och Thomas är styrelseledamot.

7

Mörrumsån – Mariebergs
kraftverk

Lars L informerade om att arbetet inför rivningen av Mariebergs
kraftverk i Mörrumsån går vidare. En ansökan till Mark- och
miljödomstolen kommer att lämnas in efter sommaren och
rivningen planeras att genomföras under sommaren 2018.
Förutom i Mörrumsån så pågår projekt med fiskvägar och
utrivning av vandringshinder i Lyckebyån, Nättrabyån och
Bräkneån.

8

Översyn av reglerna för
fisket vid kusten

Per S informerade om att Havs- och vattenmyndigheten, HaV,
planerar att, tillsammans med länsstyrelserna, se över
fiskereglerna med utgångspunkt från fiskevårdsskäl i
Stockholm, Uppsala och delar av Gävleborgs län nu i höst och
vinter.
När detta arbete är klart kommer turen till Gotland, Kalmar och
Blekinge län vilket kan bli under 2017 eller 2018.
Länsstyrelsen Blekinge menar att det är värdefullt om
yrkesfisket, fiskevattenägarna och fritidsfisket kan återuppta
arbetet med samförvaltning för att få en bra plattform med
underifrånperspektiv och kanske ta fram egna förslag på god
förvaltning redan innan HaV startar detta arbete i vårt område.
Parallellt med detta arbetar HaV med att förbereda och besluta
om marina skyddade områden med målet att 10% av
havsområdet ska omfattas till 2020. Ytterligare ett parallellt
arbete pågår med övergripande Havsplanering.

9

Natura 2000 -

Länsstyrelserna i kustlänen har fått ett uppdrag att föreslå Natura
2

skyddsområden för
tumlare.

10

2000 – områden i havet för skydd av tumlare. Tumlaren är vår
minsta val. Helcom särskiljer Östersjöpopulationen i sin
klassificering och bedömer dess status som akut hotad (CR).
Sambah-projektet har beräknat att Östersjöpopulationen endast
utgörs av ca 500 djur. Länsstyrelsen kommer inom kort att
skicka ut ett förslag till Natura 2000 – område på remiss.
Remisstiden kommer att vara fram till september.

Diskussionen om säljbara Den 1 januari 2015 infördes landningsskyldigheten inom EU för
fiskerättigheter
att minimera utkast och oönskade fångster samt för att påskynda
utvecklingen av ett mer selektivt fiske. Landningsskyldigheten
införs stegvis för olika havsområden, arter och fisken inom EU
och ska vara helt införd 2019.
Under det senaste året har det varit en diskussion med inriktning
att överlåtbarhet när det gäller fiskerättigheter är nödvändigt för
genomförande av landningsskyldigheten. Under våren har Havsoch vattenmyndigheten beslutat att inleda ett arbete med
överlåtbara fiskerättigheter i fisket på västkusten. Ska vara klart
till årsskiftet. Det är ännu osäkert om och när ett motsvarande
arbete för torskfisket i Östersjön kommer att inledas.

11

Sälskadeersättningar 2016 Per S lämnade information om Blekinges tilldelning av medel
för, och utbetalning av sälskadeersättning under 2016. Delar av
länsstyrelsens beslut om principerna för fördelning av medlen
till yrkesfiskarna gicks igenom och diskuterades.
Per S informerade om att korskontroller mot
förstahandsmottagare genomförts för alla ansökningar under
2016. De fiskare som saknar rapportering från
förstahandsmottagare upp till det beräknade värdet av skadorna
kommer att få möjlighet att styrka sin försäljning genom tex
utdrag ur bokföring. Detta är ett sätt att säkerställa att
ansökningsuppgifter och fångstrapportering är korrekta.
Hanteringen av ersättningarna har nu högsta prioritet.

12

Skyddsjakt gråsäl 2016

Per S informerade. Blekinge län har fått en tilldelning av 45
gråsälar och 1 har fällts hittills. Nytt för 2016 är att skyddsjakten
inte får ske på annans jaktområde. Yrkesfiskets organisationer
har lämnat en ansökan till Länsstyrelsen om att alla som är
folkbokförda i Blekinge län ska få möjlighet att bedriva
skyddsjakt på allmänt vatten på liknande sätt som det fungerar
med sjöfågeljakten. Man menar att detta sparar utgifter och gör
det möjligt att bedriva jakt omgående när sälskador sker.

13

Försök med sälsäkra
fiskemetoder 2016

Projektet ”Sälar och fiske” kommer under 2016 att genomföra
försök med sälsäkra torskburar i Skåne och Blekinge. I Skåne
medverkar fem fiskare och i Blekinge 14. Resultaten ska
rapporteras till SLU som sammanställer och rapporterar.
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4

Slutrapporten kommer under 2017. Projektet finansieras via
länsstyrelserna i Skåne och Blekinge med medel från Havs- och
vattenmyndigheten. Projektet har en budget på 1,4 miljoner
kronor.
14

Nya regler för registrering Länsstyrelsen svarade i februari på en remiss från Havs- och
av fångster
vattenmyndigheten om förslag till ändringar angående
yrkesfiskets skyldigheter att lämna uppgifter om fångster och
utkast. Länsstyrelsen har framför allt lämnat synpunkter på att
förslaget om svenska krav är betydligt strängare än det EU
kräver. I synnerhet gäller detta mindre båtar, där Länsstyrelsen
föreslår att fisket med båtar under 10 meter undantas från
skyldigheten att redovisa utkast. Länsstyrelsen påpekade också
att det i redovisningen är viktigt att skilja på återutsättning av
fisk från levandefångande redskap och utkast av död fisk. Havsoch vattenmyndigheten har ännu inte fattat beslut om
regeländringen.

15

Invasiva arter –
signalkräfta och
svartmunnad smörbult

Per S Informerade om begreppet invasiva arter och bakgrunden
till den EU-förordning som reglerar förebyggande, upptäckt och
åtgärder för att begränsa och bekämpa dessa arter.
Signalkräftan kommer med största sannolikhet att komma med
på den ännu inte beslutade EU-listan av arter. Det kommer att
innebära stopp för nya tillstånd till utsättningar och odling samt
att transport av levande kräftor kan komma att förbjudas i vissa
områden. Fiske av signalkräfta för konsumtion kan ses som en
bekämpningsåtgärd och kommer därför att vara tillåtet.
Svartmunnad smörbult finns inte med på EU-listan eftersom den
har förekommit naturligt under lång tid inom EU (Svarta Havet)
Trots att bulten inte finns på listan får Sverige genomföra
åtgärder för att begränsa artens spridning och omfattning.
Per M berättade om att han deltar i de praktiska delarna i ett
SLU-projekt bla för att kartlägga hur den svartmunnade
smörbulten rör sig i Karlskrona skärgård. Han har fiskat upp ett
antal bultar som försetts med radiosändare och via ett antal
avläsare i skärgården ska man få en bild av deras
rörelsemönster.

16

Andra aktuella frågor för
organisationerna och för
Länsstyrelsen.

Ingmar informerade om att företag, privatpersoner och
organisationer är välkomna att söka medlemskap i den ideella
föreningen Sydostleader och att det kostar 400 kronor.
Benny rapporterade att han har kontaktuppgifter till utbildade
säljägare som han kan förmedla till yrkesfiskare vid behov.
Karl-Erik har också kontaktuppgifterna. Benny rapporterade
vidare att det kommit uppgifter om säl uppe i Mörrumsån och i
Ronnebyån så långt upp som vid Torget. Vidare så kan det ha
4

förekommit någon typ av smoltdöd i Sörbybäcken ev. i
anslutning till någon damm vid bilprovningen.
Thomas tog upp exempel på fisketillsynsfrågor som ryckfiske
och nätfiske där man stänger av fiskådran genom att sänka ner
nät från en bro tvärs över en hel kanal eller vattendrag. Lars L
framför att det är KBV som har operativa tillsynsansvaret i
”havskanaler” som tex vid Sunna, samt vid fiske i havet från
kajer eller bryggor.
Thomas frågade också vem som har tillsynsansvar vid
användning av levande bete som agn. Per S svarade att det är
Länsstyrelsens djurskyddare som har denna uppgift.
17

Övriga frågor och
avslutning

Karl-Erik, Per M och Bengt tog upp frågan om en tidningsartikel
där det framgick att Kustbevakningen hade inlett ett samarbete
med sportfiskare för att få en bättre tillsyn av fisket vid kusten.
Samtliga menade att detta är olyckligt och att det riskerar att
förstärka de motsättningar som finns mellan olika grupper av
fiskare. Länsstyrelsen kommer att kontakta Kustbevakningen i
frågan.
Bengt frågade om resultat från tumlarbojarna. Lars L
informerade om att de första resultaten håller på att samlas in.
Ett antal bojar går inte att hitta på utläggsplatserna.
Ingmar önskar deltagande från Sydostleader i Rådgivande
Gruppen framöver. Länsstyrelsen har tidigare tagit ställning till
att bjuda in Blekinge Fiskeområde Leader till att delta som
observatör vid Rådgivande gruppens sammanträden. När nu en
ny organisation har bildats för Lokalt ledd utveckling så
kommer denna inbjudan i stället att gå till Sydostleader.

Vid protokollet:
Per Svantesson o
Lars Lundahl
Sändlista:
Benny Forsberg
Per Månsson
Karl-Erik Karlsson
Torgny von Wachenfeldt
Bengt Larsson
Thomas Höjer
Lars Olsson
För kännedom:
Länsledningen, Markus Forslund, Ingmar Elofsson, Sydostleader
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