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Ett hållbart kustfiske

Håkan Carlstrand, representant för Sveriges sportfiske- och
fiskevårdsförbund:

– Det är nog inte primärt verktyg som saknas för att
väga samman intressen i kustförvaltningen utan snarare
en politisk vilja i hela beslutsprocessen. De centrala
intressena prioriteras rakt igenom. Förvaltningen utgår
ifrån några få arter och har som grund för bedömning-
arna att man skall hålla dessa bestånd ”inom säkra
biologiska gränser” för att trygga dem. Det betyder i
praktiken minsta möjliga bestånd för att trygga rekryte-
ringen av ungfisk, vilket i sin tur innebär att när t.ex.
torskbestånden minskar så drar de sig ut från kusten och
då kan bara de stora utsjöbåtarna fiska på dem. Vad man
skall eftersträva är inte att hålla bestånden ”inom säkra
biologiska gränser” utan att ha bestånd inom normala
biologiska gränser, för normala eller rentav optimala
utbredningsområden. Bristen på kunskapen om bestån-
den leder förutom svårigheten att bedriva ett uthålligt
fiske också till att man saknar kunskap och grund för
bevarande av den biologiska mångfalden.

Björn Aronsson, skärgårdsfiskare i vattnen vid Vikbolandet
i Östergötlands skärgård:

– Verktygen borde egentligen finnas och om vi
kunde få olika intressen lokalt att samsas så borde det
lösa sig på mycket bättre sätt än nu. Det handlar om att
bygga förtroenden och samordna olika intressen i det
vardagliga arbetet. Det är enda möjligheten att komma
framåt. Man måste inse att det finns andra intressen än
ens egna och inte köra över varandra, utan försöka
komma överens om en lösning till gagn för så många som
möjligt. Där tror jag att kommunerna bör ha den ledan-
de rollen och vara aktiva. Annars blir det centrala lös-
ningar och det har ju inte fungerat, eftersom det är så
svårt att få gehör för lokala synpunkter och småskaliga
idéer.

Viking Bengtsson, krabb- och ålfiskare från Åsa, arbetar
med utveckling av skaldjurfisket i Halland:

 –  Jo, det behövs bättre verktyg för att lösa lokala och
regionala konflikter om resursutnyttjandet. Det pratas
så mycket om det kustnära fisket och att man skall
integrera sektorerna, men det händer ingenting. Uppen-
barligen varierar både det statliga och det kommunala
engagemanget för det småskaliga kustfisket väldigt
mycket från område till område. De konkreta åtgärder
som behövs kan nog sammanfattas i att alla parter skall
diskutera ihop sig!

Erland Lundqvist, kommunalråd i Strömstads kommun:
– Förtroendet mellan de utförande organen och

fiskarena var dåligt i arbetet med en lokal förvaltnings-
modell för räkfisket i Kosterfjorden som skulle uppfylla
kraven i Natura 2000. Fiskarena tyckte att det gjordes
utredningar över deras huvuden, de kände sig inte alls
delaktiga och tyckte att de saknade möjligheter att
påverka. Men vi – fiskarena, forskarna och representan-
ter för kommunen och länsstyrelsen – kunde tillsam-
mans jobba fram en förvaltningsmodell genom att bok-
stavligen rita på tavlan och prata med varandra. Förtro-
ende skapades under processen och fiskarena var en
jämställd part.

Cathy Hill, chef för kust- och havsprogrammet inom Världs-
naturfonden WWF Sverige:

– Kustfiske handlar dels om förvaltning av fiskbe-
stånden och där skall man ta hänsyn till biologiska
aspekter. Dels handlar det om förvaltning av fisket som
näring och där måste man lägga in socioekonomiska och
politiska aspekter, påpekar Cathy Hill.  Ett viktigt steg
för att åstadkomma ett uthålligt fiske är därför att
förvaltningen av ett fiske i ett kustområde baseras på
förvaltningsplanerna för de fiskbestånd som ingår. Men
kunskaperna om kust- och inomskärsbestånden är fort-
farande bristfälliga. Man vet inte om det finns speciella
kustbestånd och därmed blir det svårt att sätta upp
särskilda kustkvoter för fisket. Kustfisket bör nog få
företräde inom kustzonen, inom 12 nautiska mil, men
självfallet skall redskap och fiskemetoder vara biologiskt
acceptabla och inte leda till stora och skadliga bifångster.

Detta är ett utdrag ur en artikel i SUCOZOMA:s årsrapport,
skriven av Bertil och Britt Hägerhäll. Läs den i sin helhet på
www.sucozoma.tmbl.gu.se

Två av SUCOZOMA-programmets syntesrapporter, om vägar att
uppnå ett uthålligt kustfiske respektive om möjligheterna att
utnyttja nya arter av fisk och skaldjur i kustfisket, är nu klara.
Med utgångspunkt från slutsatserna i dessa rapporter diskuterar
fem företrädare för olika kustintressen om vad som menas med
ett långsiktigt uthålligt kustfiske, och om sätt att skapa en
samordnad lokal och regional förvaltningsmodell som fungerar
bra i praktiken.


