
Frillesås 170627. Att: Martin Rydgren, Havs- och Vattenmyndigheten.

Ärende: Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske efter hummer.

Dnr:1952-17

Till en början kan vi konstatera att några samråd under processens gång har vi
inte blivit kallade till. Vi kan också konstatera att några ingående samtal med
länsstyrelsen i Halland inte har förevarit. Vi ser heller ingen utredning om vilka
konsekvenser förslaget får för det kustnära yrkesfisket med passiva redskap.
Man redovisar heller inte fångsterna separat för Halland, Skåne och Västra
Götaland trots att förutsättningarna för hummer och skaldjursfisket är mycket
olika. Inte heller finns någon redovisning med om konsekvenserna av Kattegatt-
överenskommelsen som är inbakad i EU regelverket och som reglerar en stor
del av fisket i Kattegatt och där både Danmark och Tyskland är aktörer. Vi kan
också se att det diskriminerande regelverket när det gäller redskap under
fredningsperioden är kvar. Från norra delen av Varbergs kommun och norröver.
Man skärper här regelverket och vill ta bort dispenserna, inte heller i den här
frågan har man varit i kontakt med länsstyrelsen i Halland. Vi ser det som
synnerligen beklagligt att man inte har fört en långsiktig diskussion med
yrkesfisket hur man ska få en maximal ekologisk och ekonomisk utdelning av
hummerfisket initiativ från fiskets sida har inte saknats.

Våra förslag är följande:

A: Redskap. Allt hummerfiske licensieras. Bastilldelningen för yrkesfisket ska
vara 50 burar per båt.

För fritidsfisket ska bastilldelningen vara 6 burar per person, dock högst 10
burar per båt. Fisket ska vara licensierat en bricka att fästa på varje vakare samt
en att fästa på bur löses ut mot avgift hos länsstyrelsen eller hos på orten
sanktionerat ombud, med brickorna följer också ett fångstformulär som ska
fyllas i vid varje fiskeresa och som ska skickas in till respektive länsstyrelse efter
fiskets årliga slut, formuläret ska finnas tillgängligt ombord vid fiskeresa för
kontroll.

B: Fisketid. För yrkesfisket börjar hummerfisket 15 september klockan 07.00
och slutar den siste mars påföljande år. ( Person som bedriver hummerturist-
fiske med egen båt ska kunna beviljas fartygslicens och räknas då som yrkes-
fiskare).



För fritidsfisket börjar hummerfisket första måndagen efter 20 september och
fortsätter till och med november månad samma år.

C-a: Minimimått. Vid fiske utanför baslinjen ska konkurrensneutralitet råda
eftersom Kattegattöverenskommelsen ingår i EU regelverket därför måste där
alla förändringar av minimimått ske ihop med Danmark. Det kan heller inte
vara så att dansk fiskare kan sälja en mindre hummer än svenskfångad på
auktionerna i Sverige, även möjligheten för utländsk fiskare att sälja hummer i
Sverige med utanpåliggande rom tas bort.

Vår grundinställning är att nuvarande hummermåttet ska harmoniseras med
Danmark. Ska det höjas får detta ske innanför baslinjen, vi föreslår där EU mått
8,6 millimeter och att höjningen sker under en 3 års period med 2 mm om året
efter detta justeras flyktöppningarna, vid eventuell måtthöjning. Förslaget 2
mm är för att marknaden ska få tid att anpassa sig till ett större hummermått,
och för att den ekonomiska situationen inte ska bli så kännbar för yrkesfisket.

C-b: Om man följer Hav och vattens resonemang, behövs ingen måtthöjning
eftersom att enligt dem så försvinner 75 % av fångsten på grund av
begränsningen av fritidsfisket, vilket snarare ger en möjlighet att öka
yrkesfisket och därmed ställa sig bakom regeringens mål om att bevara det
kustnära yrkesfisket.

D: Redskapsförbud. Från och med 8 september till och med 1 måndagen efter
den 20 september införs ett generellt redskapsförbud i saltsjön i Skåne
Höganäs och Båstads kommuner, i Halland samtliga kustkommuner, i Västra
Götalands län samtliga kustkommuner för fritidsfisket. Yrkesfiskare med
historik ska kunna fiska krabba med selektiva krabbtinor under redskaps-
förbudet i hela området, sättpositioner ska meddelas kustbevakningen och
respektive länsstyrelse. Yrkesfiskare med garnfiskehistorik ska kunna bedriva
garnfiske söder om södra Horta Varbergs kommun under förbudstiden
sättpositioner ska meddelas kustbevakningen och respektive länsstyrelse.

Kommentar: Vårt förslag visar på problematiken med Hummerfisket, med
redskap, med statistik, samt med internationella komplikationer. Vårt förslag
löser dessa frågor och påvisar skillnaderna mellan ett yrke och en fritids-
sysselsättning, vårt förslag är också betydligt demokratiskare eftersom det ger
yrkesfisket en möjlighet att försörja hela landet med svenskfångad hummer till
rimligare priser. Det kan inte vara i samhällets intresse att en högljudd grupp av
fritidsfiskare ska ta bort denna möjlighet.



Hav och vattens uppfattning om proportionerna av fritidsfisket delar vi , men
man tar till fel åtgärder när det gäller redskap och fiskesystem ,Hav och vattens
förslag konserverar fritidsfiskets hegemoni över hummerfisket, när det gäller
redskap kommer det inte att långsiktigt förändra fiskeproportionerna ,det enda
som kommer att hända är att man skriver nya namn och telenummer på fler
tinor, kontrollen blir lika svår som idag, att minska antalet hummertinor för
yrkesfisket samt att ta bort dispenserna ser vi som rena förslag för att
tillfredsställa fritidsverksamhet på yrkesfiskets och levande kust och
skärgårdars bekostnad, vi bibringar också en bilaga för att visa på absurditeten i
hav och vattens förslag.

Bilaga 1: Konsekvenser och tankar kring Hav och vattens förslag angående
hummerfisket.

Hummerbeståndet säger man från hav och vatten är på historiskt låga nivåer,
säkerligen stämmer detta Västra Götalands län, i Halland är dock situationen en
annan. Orsakerna till detta är flera säkerligen spelar utsjögrund som Fladen,
stora och lilla Middelgrund, Röde bank och det strategiskt placerade
hummerfredningsområdet vid kullen en stor roll men också det samarbete som
rått mellan yrkesfiskarna i synnerhet i norra Halland och Länsstyrelsen Halland
som exempel hade vi i Halland selektiva hummertinor redan på 1970 talet
detta utvecklades vidare när vi trots motstånd från dåvarande fiskeriverket fick
igenom flykthål i krabbryssjorna, ett beslut som varit oerhört effektivt i kampen
mot tjuvfisket efter hummer, stoppet för garnfiskad hummer är också en ide
som kommer från Halland och som varit oerhört effektiv, tydligast syns detta i
tinorna där antalet klolösa och enkloade humrar minskat betydligt. Det är även
så att fritidsfisket är betydligt större i Västra Götaland det klingar dock av
tidigare i Kosterarkiepelagen. När det gäller Göteborgsområdet misstänker vi
att GG båtar från Halland räknats in i siffrorna för göteborgsområdet. Detta har
sammanlagt fått flera hummerfiskare från västra Götalands län att förlägga sitt
fiske till norra Halland, men hummerfisket i Halland saknar inte problem, efter
att problemet med utsläppen från Värö bruk klingat av har ett allt mer
expanderande fritidsfiske ökat pressen på beståndet, vi har också kunnat se att
antalet tinor per fritidsbåt ofta är större än yrkesfiskebåtarnas, vi kan även se
hur man mer och mer fiskar perioden fram till och med den 30 april, givetvis är
detta inte ett fritidsfiske utan ett kamouflerat yrkesfiske ett svartfiske, vi ser
inte heller att det är någon anledning att hårdsatsa på försäljning i hamnarna,
fiskauktionen betalar bättre. Som vi ser det är det förslag som Hav och vatten
lägger vad det gäller begränsningar av antalet tinor för fritidsfisket snarast av



kosmetisk natur, systemet är för lätt att gå runt och svårt att kontrollera. Varför
man skulle sänka antalet tinor för yrkesfisket förstår vi inte alls. De siffror som
finns angående fiskefördelning talar sitt tydliga språk och därmed bör den
frågan vara utagerad. Det gäller också att se en balans mellan olika fisken, i
norra Halland har vi ett system att vi fiskar hummer och krabba en period,
havskräfta en annan, det gör att de små havskräftsbottnar vi har för burar kan
ta igen sig halva året och bibehålla sin produktivitet, detta har varit möjligt
eftersom länsstyrelsen givit oss dispenser under fredningstiden. Att inte ha i
krabbtinorna ett sådant fredningsstopp som hav och vatten föreslår slår sönder
ett sådant fiskesystem eftersom krabbtinorna fasas in när kräftburarna fasas ut
innebär detta att fiskelag kan tvingas ta upp 100 tals burar som om det strular,
inte kommer att fiska under en 3 veckors period, med stora ekonomiska
belastningar för yrkesfiskaren.

Yrkesfiskaren har genom licensförfarandet ett ansvar gentemot myndigheten
på samma sätt har myndigheten ett ansvar, ett socialt ansvar gentemot
yrkesfiskaren, att han har tillgång till resursen, vi kan inte se att myndigheten
tar detta, vi kan ta ett enkelt exempel, man skriver att det är små kostnader att
byta flykthål dom kostar bara några tior, men man räknar inte mängden som
ska bytas och tiden det tar och att den kostnaden på något sätt ska betalas man
bortser från att fiskaren är en företagare, om man då räknar att det tar en
halvtimma per tina att byta flykthål och att kostnaden är 400sek inklusive skatt
och soc avgifter per timma så blir kostnaden 10000 kr för 50 tinor, plus 50 x 24
kr för flykthålen alltså 11200 kronor denna summa är inte försumbar, för en
fritidsfiskare blir situationen annorlunda han sätter sin fritid och inte arbetstid.

Vi har tittat lite på de principer som Hav och vatten använder, om man tittar på
byggnadsverksamhet. Byggmästaren Persson bygger 10 villor och urmakare
Karlsson bygger 5 villor, byggmästare Persson betalar skatt och soc avgifter för
sig och sina anställda, urmakare Karlssons verksamhet sker helt svart han har ju
sitt urmakeri att leva på av någon anledning bestämmer sig myndigheterna för
att villabyggandet ska skäras ner, då får byggmästare Persson bygga 8 villor och
urmakare Karlsson 2.5. Valet som byggmästare Persson har i det läget är att
antingen begär han sig i konkurs efter som den sammanlagda inkomsten
sjunker med 10 % eller så avskedar han 2 man. Urmakare Karlsson bryr sig inte,
han får bara lite mer fritid ihop med sina svartjobbande kompisar.
Visst är jämförelsen absurd, men det är enligt dessa principer som Havs- och
vattenmyndigheten arbetar i sin fördelning av hummerresursen.



Med detta yrkar vi att vårt förslag på framtida hummerfiske blir den framtida
förordningen och yrkar avslag på Havs- och vattenmyndighetens förslag.

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation

Enligt uppdrag Viking Bengtsson, Peter Bihl


