Styrgruppsmöte den 15 februari
4. Information/Diskussion om yrkesfiskets viktiga frågor och framtid

- Ny yrkesfiskarorganisation – Svenska kustfiskarföreningen Väst
SKV är en ny intresseförening för yrkesfiskare. Missnöje med SFR, exempelvis att fiskarnas
förslag aldrig kommer fram till myndigheterna samt att större båtar gynnas, utmynnade i att
bildandet av denna nya förening.
Den 17 feb 2012 hade man ett informellt möte för att sedan den 24 feb konstituera sig. I
november hade man ett stort medlemsmöte.
I denna interimstyrelse deltar från SNB Rune Nilsson som ordförande, Jan -Olof Hellberg
sekreterare och Charles Olsson ledamot fram till stämman den 1 mars 2013 då ordinarie
styrelse ska väljas.
Framtiden får utvisa hur stort upptagningsområde SKV ska täcka. Blir det hela västkusten
inkl. Halland och Göteborgs skärgård? Troligen inte. SKV norr med Strömstad, Tanum och
Sotenäs är mer naturlig avgränsning med viss samarbete med övriga SKV-avdelningar.

-

Producentorganisation en möjlighet eller hot! Säljbara kvoter

SFR:s tanke var att omorganisera sig för producentorganisation PO. Numera är det
Jordbruksverket som är förvaltare av fiske resursen mot tidigare HoV. Risken vid säljbara
kvoter är stor för att de små fiskebåtarna försvinner.
SKV resonerar så här :kan man istället organisera sig i PO och lösa ev. köp via den
organisationen, ses det som en lösning för de mindre båtarna.. PO kan köpa en kvot kollektivt
och fiska på den kvoten. Om PO administrerar och förvaltar kvoten, men var och en behåller
sin kvot kan man säga att PO utgör en form av garant Man kan även tänka sig att stoppa in
verktyg i PO :n Tanken här är ett initiativet kommer underifrån i st.f. uppifrån myndigheter
d.v.s. en mer demokratisk aspekt. Straffet för en fiskare som inte sköter sig kan exempelvis
vara ett förbud att fiska i området. Hallands PO m.fl. finns redan. EU bidrar till bildandet. Det
borde finnas underavdelningar inom PO om området för fisket är stort. Det är skillnad mellan
ex. Danmark och Sverige. Vårt land har så små kvoter och vem vill sälja? Funderingar och
alternativ pågår hos fiskarna för att lösa denna ev. framtidsfråga, dock uppfattas
privatiseringen av havet som en fara.

-

Utkastförbud

Selektering kan vara en del av lösningen. Bättre selektiva redskap kan underlätta att inte ta
upp oönskad bifångst, men löser inte problematiken till 100%. Utkastförbudförslaget driver på
en lösning. Ändrad maskstorlek och rist är åtgärder som f.n. prövas. Att säljbara kvoter ska
lösa utkastförbudet som myndigheterna tror är svårt att fö rstå. Än är det förresten olagligt att
sälja kvoter i vårt land..

-

Studieresa Danmark(kollektiv hantering kvoter?)

Erland Lundqvist och Jan-Olof Hellberg reser till Danmark på studieresa med förhoppning
om att återkomma med goda förslag om hur kollektiv hantering av kvoter ska kunna
genomföras i praktiken och som kan möjliggöra att det kustnära fisket lever kvar som en
viktig del i en levande landsbygd!

