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Angående remiss Dnr 2787-2019 om att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske
efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation önskar lämna följande synpunkter på
rubricerad remiss.

Vi förmodar att den här remissen endast är menad som en första ansats från Havs- och
vattenmyndigheten till att medge alternativ åt det demersala torskfisket i Östersjön,
vilka efter nödstoppet av torskfisket hamnat i en akut kris. Vad vi kan förstå är det inte
främst ett kräftfiske på västkusten som flertalet av de mest drabbade båtarna helst vill
se, utan snarare åtgärder som ger tillgång till att fiska sill och skarpsill i fiskarnas
hemmavatten, i Östersjön. Åtgärder som dessutom skulle bidra till att bevara ett
regionalt fiske och en nödvändig infrastruktur för framtiden. En önskvärd utveckling
som remissförslaget istället motverkar genom att fisket flyttas till ett annat hav.

Torskstoppet gäller även passiva redskap med båtar över 12 meter som inte berörs av
remissen. Dessa vore hjälpta av att erbjudas möjlighet till att fiska lax. Mindre båtar
under 12 meter får vissa begränsningar i sitt fiske och kan också de behöva åtgärder.

För några enstaka av de trålare som har de allra största behoven av ett alternativt fiske
och dessutom kan tänka sig att fiska kräfta på västkusten är de initiala kostnaderna
höga. I remissen anges beloppet 75 000 kr för en trål. För att bedriva ett lönsamt
kräftfiske krävs det enligt fiskare, två trålar och annan utrustning till en kostnad av
minst en kvarts miljon, enbart för att få igång ett provisoriskt fiske. Detta är knappast
lockande för redan ekonomiskt hårt pressade fiskare och skulle i så fall fordra ett
omställningsbidrag. Men om detta vet vi ingenting, då frågan om ekonomisk
ersättning just nu bereds i näringsdepartementet.

Andra hinder för flera torskfiskare är deras lokala anknytning till Östersjöfisket,
bristande erfarenhet av kräftfiske samt en osäkerhet av att kunna skaffa nödvändiga
kvoter, i synnerhet bifångstkvoter på fisk. Också detta kan bli kostsamt.

Förslaget kan kanske hjälpa enstaka torskfiskare som nu hamnat i akuta svårigheter,
särskilt då andra alternativ än ett tillfälligt kräftfiske inte står till buds. Och om ett
tillfälligt kräfttillstånd begränsas till verkligt behövande är det säkert något som också
kan vinna acceptans hos redan befintliga kräftfiskare på Västkusten. Av remissen
framgår det dock att förslaget berör ungefär 20 fiskelicenshavare. Flertalet av dessa
får vi förmoda har levt på annan sysselsättning eftersom de knappast kan ha överlevt
på ett torskfiske i Östersjön. Därför finns en uppenbar risk för att förslaget ska leda till
att det mest kan utnyttjas av andra tillståndshavare än de som har störst behov. Om så
skulle bli fallet och därvid ett flertal nya båtar kommer in i kräftfisket på Västkusten
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så kommer kräftpriset att påverkas nedåt i takt med ökande landningar. En givetvis
oönskad utveckling som skulle vara till stor skada för det befintliga kräftfisket.

Att fångststatistiken kan utläsas vilka trålfiskare som är helt beroende av torskfisket i
Östersjön för sin försörjning, det är färre än hälften av de i remissen angivna 20-tal
tillståndshavarna. HKPO har inte tillgång till hela bilden av de övrigas aktiviteter och
försörjningsmöjligheter, men om torsktillståndet endast nyttjas ett mindre antal veckor
om året för att aktivera tillståndet så ser vi ingen anledning till att dessa ska få tillgång
till ett kräftfiske på heltid i Västerhavet.

Vi anser därför att HaV ska begränsa de tillfälliga kräfttillstånden endast till fiskare
som är i verkligt behov av dem. Alternativt avgränsa mindre nyttjade tillstånd
tidsmässigt i proportion till bedrivet torskfiske de senaste åren. Tillståndshavare som
under 2018 eller i år haft andra fiskemöjligheter, tex pelagiskt fiske, men avyttrat
dessa, bör överhuvudtaget inte komma ifråga för ett tillfälligt kräfttillstånd. De har ju
varit del av en handel med fiskerättigheter och kan då själva ta ansvar för gjorda val.

Remissförslaget kan tyvärr enbart ses som en mycket liten del av de åtgärder som
måste till för att rädda kvar det demersala östersjöfisket. Till detta kommer HKPO att
återkomma i vårt yttrande till remissen om det pelagiska systemet.
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