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Remissvar Dnr 3810-15
gällande yrkesfiskets registrering av fångstuppgifter

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

Havs- och vattenmyndigheten går i remissen i några stycken längre än vad som har
stipulerats i EU-förordningen om kontroll på fiskets område. Visserligen har varje
medlemsstat full rätt till att ytterligare skärpa upp kraven. Men med tanke på det
omfattande regelverk som totalt omgärdar fisket och som hela tiden växer anser vi att
det finns all anledning till att, så långt det låter sig göras, istället anpassa regleringen
för att underlätta för fiskaren.

Sverige bör därför följa den rapporteringströskel på 50 kg per art och fiskeresa som är
tillfyllest enligt EU-lagstiftningen. Kvoterade/okvoterade arter som i flera fisken ofta
fångas i små kvantiteter men där antalet arter kan var många och mestadels saknar ett
ekonomiskt värde, blir till en orimlig arbetsbörda för särskilt fiskebåtar med en liten
besättning att sortera, väga upp och bokföra efter varje hal.

Arbetsbelastningen ökar ändå för fiskaren, med fångst under minsta referensstorlek
(MRB) som måste hanteras ombord, separat förvaras och ilandföras. Vid utkast av
viss fångst finns det krav i förordningen på att loggboksföra från 0 kg; förbjudna arter,
undantag för hög överlevnad, rovdjursskadad fångst och fångster av mindre betydelse
(de minimis). Vi vill att den fångst där EU inte uttryckt krav på loggboksföring med
särskild kod efter varje hal, ska kunna registreras som MZZ för att senare inför land-
ningen specificeras i landningsdeklarationen. Varje enskild art kommer fortfarande att
rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten, och ett sådant förfarande lindrar för
fiskaren i en redan betungande situation som följer av landningsskyldigheten.

Medlem i HKPO testade under en dags fiske att utföra vägning, registrering och
förvaring helt enligt remissens förslag. De noterade då den tid som gick åt för arbetet.
Det blev 2 timmar för hela fiskeresan i extra arbete mot tidigare (1 timma per hal).
Med rutin så kan tidsåtgången förmodligen minskas något, men arbetsmiljön ombord
och ett underlag i ständig rörelse, gör att förutsättningarna för arbetet radikalt skiljer
sig från vad som är fallet i en ordinär kontorsmiljö.
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