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Falkenbergs kommun
Plan- och bygglovsavdelningen
Falkenberg

Angående detaljplan Morups- Lyngen 2:40 m fl

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) företräder en stor del av det aktiva yrkesfisket i
Halland. Vi vill härmed lämna synpunkter på Falkenbergs kommuns planer på ett
förändrat nyttjande av marken vid Glommens Hamn. Planer som om de förverkligas
kommer bli till skada för fiskerinäringen i Halland.

Glommens hamn är tillsammans med hamnarna i Träslövsläge och Bua regionens
allra viktigaste fiskehamnar för yrkesfisket och kan inte ersättas.

Hamnen i Glommen är sedan länge utpekat som ett riksintresse för yrkesfiske, en
status som år 2019 befästes under arbetet med havsplanerna och Havs- och vatten-
myndighetens (HaV) revision av riksintressen för yrkesfisket– frågor som HKPO i
hög utsträckning var aktiv i.

Miljöbalken 3 kap. 5 §

”Mark- och vattenområden som har betydelse för (rennäringen eller) yrkesfisket eller
för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot
Åtgärder som avses i första stycket.”

Havs- och vattenmyndigheten utvecklar riksintressets syfte bl. a. så här i ett PM
(dnr 2244-18)

”Ett riksintresse syftar till att värna ett antal värden eller egenskaper inom ett visst
mark- eller vattenområde. Skälet för att utpeka ett riksintresse är att det har ansetts
vara ett nationellt intresse att vissa områden med speciellt goda förutsättningar
utnyttjas för det ändamål de är mest lämpade för. Ett exempel är riksintresset för
yrkesfiske som motiveras av samhällets intresse av att i ett långsiktigt perspektiv
säkerställa möjligheterna att bedriva fiske inom ett visst område.”

”Utgångspunkten för bedömningen av påtaglig skada är därför de värde-
beskrivningar som har legat till grund för riksintressemyndigheternas anspråk.
Medför en åtgärd att ett av de värden eller egenskaper som legat till grund för
utpekandet helt eller delvis går förlorat så kan det vara tillräckligt för att riksintresset
ska anses vara påtagligt skadat.”

Ingen kan på fullt allvar påstå att bostäder eller hotell med nödvändighet ska byggas
på mark i just ett hamnområde. Däremot är det tveklöst så att yrkesfiskets landningar
av fisk och skaldjur måste utföras där det finns tillräckligt vattendjup, kajer, utrymme
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för transporter och infrastruktur som kan serva näringen. I kommunens planer
utrycks det en förväntan om att dessa motstridande verksamheter ändå ska kunna
samverka. Men vad sammanblandningen egentligen innebär är att det då byggs in
framtida konflikter där fisket riskerar att helt trängas undan. Det kan handla om
olägenheter såsom lukt och buller för boende och för fiskets del olika inskränkningar
av verksamheten vissa tider samt att utvecklingen av näringen omöjliggörs.

HaV och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen nyligen tagit fram en strategi
för yrkesfiske, vattenbruk och fritidsfiske tillsammans med berörda organisationer. I
strategin finns en klar ambition från myndigheternas sida till att stärka det svenska
fisket, särskilt på den inhemska marknaden och öka mervärdet på lokala landningar.

Det finns säkert annan mer lämpad verksamhet som utan problem kan samexistera
med fiskenäringen och samtidigt bidra till att stärka områdets unika karaktär av
småskalig kustbygd och fiskesamhälle. Här finns en hel del att samtala kring.

Vad vi finner högst anmärkningsvärt är att Falkenbergs kommun inte verkar ha
beaktat det starka skydd som ett riksintresse utgör. Ett riksintresse är ju heller inte
avgränsat till de båtar som nyttjar hamnen idag, även om de givetvis blir de första att
drabbas. Glommens hamn är värdefull för hela fiskerinäringen att bevara för framtida
nyttjande.

I linje med detta borde kommunen ha fört samtal med fisket och dess organisationer.
HKPO har inte bjudits in trots att vi är den största fiskeorganisationen i Halland.
HKPO deltar även tillsammans med länsstyrelsen Halland i ”Fiskesamråd Halland” ett
samarbete kring yrkesfiskets frågor, där också HaV, m fl och samtliga kustkommuner
i länet (även Falkenberg så klart) är inbjudna till att delta. Just Fiskesamråd Halland
hade varit ett ypperligt forum för kommunen att använda. Det är trist att så inte har
skett.

HKPO anser att Falkenbergs kommun bör dra tillbaka planerna och göra en omstart
tillsammans med alla berörda parter för att kunna utveckla Glommen i en attraktiv
riktning som kan vara gynnsam för alla, för yrkesfiske, boende och besökare.

Träslövsläge 6 juli 2021
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