PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-12-18
__________________________________________________________________________________
Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk

Tid

Kl. 13.00 – 16.30

Plats

Länsstyrelsen lokal Storön

Närva- Karl-Erik Karlsson
rande Thomas Höjer från 1345
Bengt Larsson
Per Svantesson
Lars Olsson

Torgny von Wachenfeldt
Per Månsson
Benny Forsberg
Lars Lundahl
Ulf Lindahl p 4

Externa: Tommy Svensson och Ingmar Elofsson, Blekinge Fiskeområde Leader
Lennart Olsson, Stiftelsen för förvaltning av vissa fiskeriförsäkringsmedel i Blekinge län

__________________________________________________________________________________
Nr

Ärende

Innehåll

1

Inledning.

Lars O hälsade alla välkomna. Presentationsrunda.

2

Protokoll från föregående
sammanträde 2015-06-26

Inga synpunkter. Till handlingarna.

3

Stiftelsen för förvaltning
av vissa
fiskeriförsäkringsmedel i
Blekinge län Information

Lennart Olsson informerade om bakgrund och verksamhet inom
stiftelsen. Stiftelsen startade 1972 efter att Blekinge
Fiskeriförsäkringsbolag likviderats med syfte att förvalta
tillgångarna och främja yrkesfisket med maximalt 80% av den
årliga avkastningen. Idag har kapitalet vuxit till ca 6 miljoner
kronor. Bidrag har genom åren betalats ut för exempelvis
säkerhetsutbildningar, sjöräddningssällskapet och
havsfiskeföreningens underhåll av fyrar. Ansökningar om bidrag
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ska vara inne under april månad för att kunna tas upp till
behandling det aktuella året.
Stiftelsens styrelse består av fyra ledamöter och fyra
suppleanter. Länsstyrelsen i Skåne beslutar om styrelsens
sammansättning. Enligt stiftelsens stadgar så är det
Blekingefiskarnas Centralförening som föreslår
styrelserepresentanter för fiskenäringen, 2 ledamöter och 2
suppleanter. Eftersom BFC nu är under likvidation måste
stadgarna ändras inför kommande mandatperiod 2018-2020. Det
är Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen som ska begära
ändring av stadgarna och kammarkollegiet som beslutar om
förändring av stadgar.
Ideér och inspel om hur stadgarna bör ändras för att få en bred
representation från yrkesfisket i Blekinge tas gärna emot av
såväl stiftelsen som länsstyrelsen.

4

Övervakning och
skyddsområden för
tumlare

Ulf Lindahl, länsstyrelsen, informerade om
undersökningsprojekt för tumlare i kustvattnen utanför Blekinge
med start nu i januari 2016.. Projektet ska ses som ett
komplement till de undersökningar som tidigare gjorts bla inom
projektet SAMBAH och till den utredning av skydd för tumlare i
svenska vatten som nu håller på att färdigställas av AquaBiota
på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
Projektet går ut på att ett femtontal mätare placeras ut i
kustområdet längs Blekingekusten. Mätarna registrera tumlarnas
klickljud och på så sätt kan förekomsten mätas. Avläsning och
batteribyte kommer att ske var fjärde månad och en första
indikation på tumlarförekomst kan erhållas redan efter första
avläsningen. Ingen av mötesdeltagarna sade sig ha sett tumlare i
Östersjön trots mycket tid på havet.

5

Europeiska Havs- och
fiskerifonden 2014-2020
EU-stöd till fiskenäringen

Per S informerade om hur långt införandet av EHFF, Europeiska
Havs- och Fiskeri Fonden 2014-2020 kommit och om tidsplanen
när handläggning, beslut och utbetalning beräknas kunna
komma igång. En översiktlig genomgång av
kommunikationsplanens innehåll och syfte gjordes också samt
vilka informationsinsatser som hittills genomförts.

6

Lokalt Ledd Utveckling
Havs- och Fiskerifonden
2014-2020

Tommy Svensson informerade om att han jobbar sin sista dag
inom Leader Blekinge just idag, samt att Leaderkontoret i
Ronneby nu är stängt och att ordförande och övriga i styrelsen
kommer att hantera det som återstår för att avsluta gamla
programperioden 2007-1013. Ingmar redogjorde för hur långt
man kommit i processen med nya Sydostleader. Sannolikt
kommer strategin att godkännas inom en snar framtid av
Jordbruksverket efter det att ett antal punkter kompletterats.
Man räknar med att öppna för ansökningar under feb-mars nästa
2

år. Ingmar tog också upp vikten av samordning mellan aktörerna
inom Landsbygdsnätverket, Länsbygderåden, Sydostleader i
synnerhet inom de delar av verksamheterna som handlar om
fiske. Lars Olsson tackade Tommy och Ingemar för deras
insatser och informerade också om att länsstyrelsernas
strategiska roll inom Lokalt Ledd Utveckling ännu inte klarlagts.
Thomas Höjer, som ingår i den nybildade styrelsen för
Sydostleader, informerade om att intentionen är att prioritera
helt nya projektideér. Glenn Fridh, yrkesfiskare från Karlshamn,
kommer också att ingå i styrelsen.
Det kommer att bli en beredningsgrupp för fiske där Ursula
Hass, vice ordf i LAG, kommer att vara ordförande och
sammankallande. Nu har hon ett uppdrag att arbeta fram ett
koncept för hur gruppen ska utformas och arbeta. Det som är
klart redan är att Kalmar/Öland alltid kommer att få
representation i gruppen eftersom detta område endast ingår i
Sydostleader genom Fiskefonden.

7

Regeringsuppdrag om
förvaltning av lax och
öring

Lars L informerade om redovisningen från Havs- och
vattenmyndigheten av uppdraget om den framtida förvaltningen
av lax och öring. Länsstyrelsen lämnade synpunkter till HaV om
detta i augusti och HaV höll ett samrådsmöte med intressenter
från Skåne och Blekinge i Mörrum i september. HaV har nu
rapporterat uppdraget till regeringen och i rapporten föreslås
bland annat en beståndsspecifik förvaltning med fem
förvaltningsområden. Rådgivande grupper för lax- och
öringförvaltning föreslås inrättas av berörda länsstyrelser och
webbaserade portaler ska informera om förvaltningen.

8

Mörrumsån – Mariebergs
kraftverk

Lars L informerade om att arbetet inför rivningen av Mariebergs
kraftverk i Mörrumsån går vidare. E.on/Sydkraft har tagit fram
ett gestaltningsprogram som visar hur sträckan uppströms
Marieberg kommer att påverkas av en rivning. Ett
informationsmöte för berörda fastighetsägare med presentation
av gestaltningen hölls i november. Samråd med Länsstyrelsen
kommer att hållas på plats i Svängsta i slutet av januari. Därefter
kommer ansökan om tillstånd till utrivning att lämnas in till
Mark- och miljödomstolen. Rivningen planeras genomföras
under 2017.

9

Sälskadeersättningar

Per S lämnade information om Blekinges tilldelning av medel
för, och utbetalning av sälskadeersättning. Det pågår ett arbete
med att få en mera likartad hantering av ersättningarna på
länsstyrelsenivå. Det finns idag ingen tidsplan för när detta ska
vara genomfört. Underlagen och principerna för beräkning av
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ersättningarna i Blekinge gicks igenom och diskuterades.
Bengt framförde att yrkesfisket gärna ser att den generella
ersättningen per fiskedag ökas. Kalle menade att sillfisket med
garn har mycket stora skador och att det kan finnas motiv att
införa en generell ersättning per kg. Länsstyrelsen tar med sig
önskemålen inför kommande års fördelningar. Per S
informerade om att korskontroller mot förstahandsmottagare
kommer att göras för alla ansökningar under 2016.

10

Skyddsjakt gråsäl. Handel
med sälprodukter gråsäl.

Per S informerade. Blekinge län fått en tilldelning av 15 +15
gråsälar och 18 har fällt hittills. Nytt för 2015 är att skyddsjakten
får ske på annans jaktområde. Anmälan om skyddsjakt på
allmänt vatten kan göras kostnadsfritt på länsstyrelsens
webbplats. Säljaktsutbildningarna som genomförts av
Jägarförbundet har sannolikt bidragit till att skyddsjakten i år är
av större omfattning än tidigare. Kalle frågade om det finns
någon lista på de jägare som gått utbildning och som kan ställa
upp och hjälpa yrkesfiskare som har problem med sälar tex i
fasta redskap. Per S svarade att länsstyrelsen inte har sådana
uppgifter utan det bästa är att ta kontakt med Jägarförbundet.
Benny, som själv gått kursen, sa att han kan kolla upp saken
med Jägarförbundet.
Handel med sälprodukter från skyddjakt stoppades genom ett
EU-beslut i oktober 2015. Sälprodukter som kommer från sälar
som har fått intyg innan oktober berörs inte. Orsaken till EUbeslutet är att Kanada och Norge ansåg att EU diskriminerade
deras sälprodukter och efter en fällande dom i
världshandelsorganisationen WTO, var EU tvungen att ändra
sina förordningar.

11

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. Varje fiskare får högst
10 burar av några olika typer. Resultaten ska rapporteras till
SLU som sammanställer och rapporterar. 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.

12

Andra aktuella frågor för
organisationerna och
Länsstyrelsen

Lars L informerade kort om Jordbruksverkets strategi för
yrkesfisket. Strategin är försenad och en slutversion väntas bli
klar i mars 2016. Det finns ett utkast och länsstyrelserna har
förklarat att vi inte är helt nöjda med förslagen i detta.
Per M informerade om att det är aktuellt med ett nytt beslut om
skyddsjakt efter skarv. Det är viktigt att behålla de goda
möjligheter till jakt som finns idag.
4

Bengt tog upp frågan om kustkvoten för fiske efter sill. När de
överlåtbara rättigheterna infördes så var informationen att det
kustnära fisket med mindre båtar inte skulle påverkas. Nu vet vi
att det inte blev så. Det finns anledning att inför 2016 se till att
tilldelningen till kustkvoten blir tillräcklig.
Torgny informerade om att det är aktuellt för Blekingekustens
vattenvårdsförbund att revidera och därefter upphandla ett nytt
undersökningsprogram från 2017 och framåt för
kustvattenområdet. Torgny tar gärna emot synpunkter på detta
även från fiskeintresset.
Torgny flaggade också för ett seminarium om
Hanöbuktsproblematiken den 16 april i Kristianstad.
Torgny undrade också hur det går för personalen på
Östersjölaboratoriet?
Lars O redogjorde för att prefekten för SLU Aqua hade kallats
till Landshövdingen för samråd med anledning av planerna på
nedläggning av laboratoriet. Landshövdingen hade i samband
med detta begärt en bättre beskrivning av vinsterna med en
nedläggning. Länsstyrelsen har också skrivit till SLU och till
Miljödepartementet och förklarat att det är angeläget att det
finns resurser för undersökningar vid Östersjön där huvuddelen
av det svenska fisket bedrivs.
Lars L informerade om Havs- och vattenmyndighetens uppdrag
angående den svenska ålförvaltningsplanen. Av redovisningen
av uppdraget framgår bland annat att
 Mängden invandrande glasål är kvar på en
allvarligt låg nivå
 HaV föreslår inga revideringar av nuvarande
förvaltningsplan
 HaV föreslår bättre samordning mellan
medlemsstaterna i Östersjön
 HaV föreslår att regeringen bör verka för en
revidering av EU:s ålförordning
Lars L informerade om domen från Mark- och miljödomstolen
angående Karlskrona kommuns planer på utfyllnad av
Långalisa- och Solviken på Verkö har kommit. Kommunen har
fått tillstånd till utfyllnaden. Det handlar totalt om ca 10 ha
havsbotten som påverkas. Ett av villkoren i domen är att 4,7
miljoner kronor ska betalas som fiskeavgift för ”främjande av
fisket inom kustvattnet i Blekinge län”. Detta är en avgift som
ska betalas till Havs- och vattenmyndigheten, men där
Länsstyrelsen fattar beslut om hur medlen ska användas.
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Per S informerade om att fiskeföretag som säljer matfisk direkt
till konsument eller restaurang ska anmäla sig för registrering
som primärproducent av livsmedel. Länsstyrelsen kommer
under 2016 att informera länets yrkesfiskare om hur detta ska gå
till.
Per S informerade om att Länsstyrelsen under 2016 kommer att
samordna framtagandet av en livsmedelsstrategi för Blekinge.
Strategin ska stämmas av med det arbete som pågår med att ta
fram en nationell Livsmedelsstrategi.
Per S informerade om att Länsstyrelsen under 2016 kommer att
starta upp ett arbete med att ta fram en handlingsplan för grön
infrastruktur. Syftet är att främja och bevara ekosystemtjänster i
samarbete med berörda landskapsaktörer inom jord, skog och
fiske. Mer information kommer under 2016.

13

Representation i
rådgivande gruppen

Lars L informerade om principer för organisationernas
representation i Rådgivande gruppen. Just nu så ändras
organisationsstrukturen inom yrkesfisket och nya
producentorganisationer bildas. Länsstyrelsen följer
utvecklingen och eventuella förslag till förändringar kommer att
tas upp på kommande möten med gruppen.

14

Övriga frågor och
avslutning.

Lars O avslutade med att tacka deltagarna för medverkan och
önskade God Jul och ett Gott Nytt.

6

Vid protokollet:

Per Svantesson

Sändlista:
Benny Forsberg
Per Månsson
Karl-Erik Karlsson
Torgny von Wachenfeldt
Bengt Larsson
Thomas Höjer
Lars Olsson
För kännedom:
Länsledningen
Lars Lundahl
Ulf Lindahl
Lennart Olsson
Tommy Svensson
Ingmar Elofsson
Ola Söderdahl
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