
Förslag - arbetsplan 2015
Bakgrund
I och med att landningsskyldigheten introduceras för det demersala västkustfisket i januari 2016 i
januari 2015 för Östersjön så ses det nuvarande kvotsystemet över och eventuella ändringar kan komma
att genomföras. Med detta som bakgrund så har representanter från organisationerna SFR, SKV, HSPO
och STPO samt Hav och vattenmyndigheten och EDF träffats regelbundet under 2014. Dessa möten har
organiserats av EDF och inbjudningar har gått ut till alla representanter för de olika
fiskeorganisationerna.

Mötena har fokuserat på de regelförändringar som kommer att införas, såväl på EU nivå samt på
nationell nivå. Som svar på landningsskyldigheten, och sjunkande lönsamhet inom vissa segment,
öppnar den nya fiskelagen upp för ett system med överförbara rättigheter även utanför det pelagiska
fisket. Gruppen har diskuterat problem och utmaningar med dagens system samt målsättningar och
visioner med ett nytt kvothanteringssystem för de olika demersala segmenten i Sverige samt
Östersjöfisket. Iden att bilda arbetsgrupper som hanterar dessa frågor för respektive fiske; räka, kräfta
och fisk samt en grupp som hanterar Östersjöfisket, formaliserades under ett möte den 3:e oktober,
som ett tillvägagångsätt för näringen att diskutera och formulera rekommendationer kring nya
förvaltningssystem.

Syfte
Arbetsgruppernas syfte skulle vara att utveckla förvaltningslösningar och rekommendationer som möter
näringens uppsatta mål samt kraven för landningsskyldigheten. Grupperna skulle arbeta tillsammans för
att identifiera utmaningar, mål och prioriteringar och sträva efter att nå konsensus kring
förvaltningslösningar för: Nordhavsräkan, Havskräfta, och vitfisk samt Östersjöfisket. Detta skulle
innebära en översikt över alternativa förvaltningslösningar för de olika fiskena samt se över andra
verktyg för att uppnå den långsiktiga visionen från näringens sida samt möter de krav som finns i och
med implementeringen av landningsskyldigheten och krav uppställda från HaV.

Förslag på representation
Det finns en rad olika förhållningssätt när det kommer till representation, det är viktigt att processen är
transparent och att gruppen är representativ både när det kommer till olika typer av redskap, tonnage
och geografi. Det förslag som har diskuterats är att låta producentorganisationerna utse medlemmarna i
arbetsgrupperna utifrån överenskomna ramar.

Process
Iden är att arbetsgrupperna skulle ses regelbundet, på en lämplig plats för alla gruppens medlemmar,
alternativt roterande mötesplatser, beroende på tillgänglighet och behov. Mötena skulle vara öppna för
alla som vill delta och dokument från möten bör finnas tillgängligt på begäran. Utöver de regelbundna
arbetsgruppsmötena så skulle även större konsultations/informations-möten anordnas för att informera
och uppdatera hela näringen om vad som har diskuterats och bestämts och för att tillhandahålla en



möjlighet att kommentera det pågående arbetet. Representanter från HaV skulle vara välkomna att
delta på arbetsgruppsmötena för att tillhandahålla information kring vidare policyprocesser och allmän
vägledning.

Ansvar
Medlemmarnas roll är att representera hela näringens intressen och uppnå konsensus kring
rekommendationer som möter uppsatta mål och krav. Förslag på några ansvarsområden för
medlemmarna:

 Hålla regelbundna informella möten med föreningsmedlemmar för att uppdatera folk kring
processen, få feedback från fiskare för att skapa en transparant och inkluderande process för
alla intressenter

 Vara förberedd att representera medlemmars åsikter genom hela processen
 Gå igenom och vara förberedd att diskutera relevant information, så som mailutskick innan

möten
Projektplan

Månad Aktivitet
2015

Januari Arbetsgrupp bildad och har haft sitt första möte.
Processen är fastställd: projektplan, stadgar, och
syfte fastställt av gruppen

Januari Identifiera aktuella problem inom varje segment
samt övergripande mål (implementering av LS,
ekonomiskt livskraftig näring)

Januari Diskutera och identifiera mål för specifika fisken
Februari Identifiera lösningar utifrån HaVs ramar. Vilka olika

förvaltningslösningar finns tillgängliga?
 Genomgång av för och nackdelar med olika

lösningar
 Hur har dessa lösningar använts i andra

fisken och vad har de resulterat i?
 Hur relaterar dessa till uppsatta mål?

Februari Utvärdera olika lösningar gentemot identifierade
mål (både näringens och HaVs uppsatta
målsättningar)

 Analysera olika allokeringsnycklar,
koncentrationstak etc.

Februari Informationsmöte
Mars Utveckla rekommendationer och underbyggande

principer
April Utveckla rekommendationer och underbyggande

principer
April Informationsmöte
Maj Utveckla rekommendationer och underbyggande

principer



 Första utkast för fiskfisket och
Östersjöfisket

 Första utkast för räka
 Första utkast för kräfta

Juni Utveckla rekommendationer och underbyggande
principer

 Sammanställ förslag och nödvändig
information

Juli Utveckla rekommendationer och underbyggande
principer

 Sammanställ förslag och nödvändig
information

Juli/augusti Informationsmöte
Augusti – november Förslag på remiss
December Revidering

2016
Januari Landningsskyldigheten träder i kraft i Nordsjön

EDFs roll
EDF kan tillhandahålla process- och organisatoriska resurser för att stödja näringens insats för att
komma fram till förvaltningslösningar för det demersala västkustfisket. Detta innebär att identifiera de
utmaningar som finns, utveckla näringens mål och visioner samt formulering av förslag och
rekommendationer för framtida förvaltning när landningsskyldigheten träder i kraft i januari 2016. EDF
kan bland annat stödja detta arbete genom att bidra med expertis och resurser i form av information,
lärdomar, erfarenheter och kunskap från andra förvaltare och fiskare inom traditionella och alternativa
förvaltningssystem.
EDFs roll kan kategoriseras i tre olika områden:
Administration – Assistans med att förbereda och distribuera: agendor, mötesanteckningar och
arbetsdokument, så som individuella mappar med bakgrundsinformation, mötesanteckningar uppsatta
mål och annat relevant material. EDF kan hjälpa till att arrangera möteslokal och se till att allt som
behövs finns på plats för att underlätta mötets genomförande.
Koordinering – Assistera med kommunikation och logistik mellan arbetsgruppens medlemmar samt
mellan arbetsgruppen och producentorganisationernas medlemmar, hålla andra intressenter
uppdaterade om arbetsgruppens framsteg.
Teknisk och ekonomisk support – Tillgodose gruppen med information och konsultation gällande
tekniska förvaltningsfrågor, vilket kan innebära att EDF tar in experter utifrån för att guida gruppen
baserat på behov och erfarenheter i andra regioner. EDF skulle även kunna bidra med ekonomiskt stöd
för arbetsgruppsmöten.


