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Angående remiss dnr 4534-19 gällande ändrade regler om bottentrål med
Seltrapanel och bottentrål med kräftrist
Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) önskar lämna följande synpunkter på remissen.
Vi ställer oss positiva till att Seltra 270 tas bort till förmån för Seltra 300.
Beträffande kräftfiske med rist i inflyttningsområden anger HaV i motiveringen (sid
9) att den bakre delen av trålen ska vara utformad enligt bilaga 11 i FIFS 2004:36
inklusive ha en selektionspanel med 300 mm fyrkantsmaska (Seltra-trål).
Formulering har gett upphov till visst huvudbry. Efter kontakt med HaVs handläggare
har vi dock fått klart för oss att texten är felaktig och inte motsvarar vad som står i
själva lagtexten. Det som föreslås är att nuvarande kräftristtrål fortsatt är godkänd, och
att ett alternativ till den bakre delen av kräftristtrålen blir tillåten.
Det finns trålar att testa för fiskare enligt det nya receptet, bl a i Träslövsläge. Vad vi
förstår är dock kombinationen inte vetenskapligt utprovad. Vad vi känner till är det
två båtar i Halland som har provat trålen, men båda anser att de tappat för mycket av
havskräfta och har därför upphört med försöken.
HKPO anser det är bra med en ökad selektivitet i rådande läge, en situation med
allmänt svaga fiskbestånd och hög förekomst av ungtorsk. För att uppmuntra till detta
är det helt avgörande att kräftristredskapet fungerar bra även för fiskaren.
Bertil Anderssons väl utprovade trål har vad vi förstått tyvärr varit svår att passa in i
det tekniska regelverket. Frågan är då om Bertils variant efter 31 maj inte längre är
godkänd eller om den kan omfattas av en dispens?
Vi anser det vore lämpligt att i SLUs regi också bedriva ett provfiske för utvärdering
och optimering av den nu föreslagna nya selektionspanelen. I olika fiskeområden och
med olika båtstorlekar.
I konsekvensutredning ger HaV en beskrivning av alternativa lösningar till att minska
fiskeridödligheten på torsk, såsom att ”Sverige minskar sitt kvotutnyttjande av
havskräfta” eller att ”med kamera övervaka”. HKPO anser att HaV genom förslag om
att ändra på redskapsreglerna har prioriterat rätt åtgärder.
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