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1. Inledning 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med den här aktiviteten, är att komma fram till om det finns en möjlighet att skapa en 
självgående mötesform där representanter från yrkesfisket kan möta representanter från 
myndigheter, kommuner och politiker. I detta mötesforum är det meningen att aktuella 
ämnen som påverkar yrkesfisket såsom motioner, lagförslag, förordningar och planer skall 
kunna diskuteras. Det är även tänkt att gruppens deltagare skall kunna vidareförmedla de 
utmaningar yrkesfisket i Halland står inför, och vara ett forum för hur deltagarna 
tillsammans kan arbeta för ett fortsatt lönsamt yrkesfiske i Halland. 

1.2 Metod 

Möjligheten att följa gruppens utveckling har möjliggjorts med hjälp av medel från 
Landsbygdsnätverket. Ett antal möten med Fiskesamråd Halland har genomförts. Under 
dessa möten har det utkristalliserats under vilka former möten skall hållas och vilka som skall 
delta. Beroende på vilka frågor som skall diskuteras, kan det finnas behov av att ytterligare 
representanter kallas till mötet. Medlen från Landsbygdnätverket har gett möjlighet till en 
representant från LLUH att medverka och assistera Länsstyrelsen och HKPO i arbetet med 
Fiskeforum Halland, samt att dokumentera utvecklingen av gruppen. 
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2 Bakgrund 

Behovet av dialog  

För cirka tio år sedan fanns det ett projekt i Halland som arbetade med att lyfta fiskefrågor. 
Projektet rann dock ut i sanden då den finansierades med projektmedel. Därför är det så 
viktigt att under snar framtid hitta ett samtalsforum som i längden är självgående, och kan 
hållas kontinuerligt, med hjälp av deltagarnas insatser.  

Det uppkom en önskan från flera håll att forma ett forum där frågor såsom planfrågor, 
remisser och andra saker som rörde yrkesfisket skulle kunna diskuteras. Yrkesfisket hade en 
önskan om att kunna förklara för politiker och tjänstemän vilka effekter olika beslut har för 
deras yrkesverksamhet. 

Samtidigt vände sig HKPO till Varbergs kommun om en önskan att bilda en grupp där 
aktuella frågor rörande yrkesfisket kan diskuteras. I nästa steg vände sig Varbergs kommun 
till LLUH för att fråga om de kan vara behjälpliga med att ta fram/ lägga fram ett förslag på 
en mötesform som är ändamålsenlig. Med hjälp av medel från Landsbygdsnätverket kunde 
nu en projektmedarbetare vara med i processen när HKPO, Varbergs kommun och 
Länsstyrelsen var i ett initialt skede till att starta upp ett dialogforum.  

Ett initialt uppstartsmöte hölls på Länsstyrelsen i Halland där HKPO och Länsstyrelsen bjöd in 
till information om fisket i Halland och hur man kan arbeta vidare i samrådsgruppen. På 
mötet deltog länsfiskekonsulenten och fiskerikonsulenten i Halland, en representant för 
Landshövdingen i Halland, ordförande för HKPO (Havs och Kustfiskarnas 
producentorganisation) samt representanter från Varbergs kommun samt LLUH (Lokalt Ledd 
Utveckling Halland). 
På detta möte gav Länsstyrelsen en nulägesbeskrivning av yrkesfisket i Halland och HKPO gav 
en uppdatering om hur förändringar i regelverket påverkat det halländska fisket. 
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3 Genomförande  

Efter att det första mötet genomförts bestämdes en ny mötestid. Detta möte skulle vara det 
första i raden av möten för att kunna diskutera frågor rörande det halländska yrkesfisket. På 
det mötet medverkade länsfiskekonsulenten och fiskerikonsulenten i Halland, ordförande 
för HKPO (Havs och Kustfiskarnas producentorganisation) samt representanter från Varbergs 
kommun, Falkenbergs kommun, SLU, region Halland, LLUH (Lokalt Ledd Utveckling Halland) 
och aktiva yrkesfiskare i Halland. Gruppen fick till en början arbetsnamnet 
”Rådgivandegruppen för fiske, men bytte senare namn till Fiskesamråd Halland.  I skrivande 
stund har fem möten med gruppen genomförts. Efter hand har deltagarantalet i gruppen 
utökats efter behov och efterfrågan.  Politiker, kommunekologer, landsbygdsutvecklare och 
utvecklingsstrateger från de Halländska kustkommunerna har bjudits in till fiskesamrådet. 
Även representanter från Havs och vattenmyndigheten deltar. Vem det är som 
representerar de olika myndigheterna och organisationerna kan variera beroende på vilka 
frågor som är aktuella att ta upp. 

 

4 Resultat och analys  

4.1 Gruppens form 

En viktig uppgift för gruppen är att engagera politiker och tjänstemän som tar beslut som rör 
yrkesfisket. Yrkesfisket är för många en främmande värld, och flera av de viktiga beslut som 
tas i kommunen kan i vissa fall komma att påverka yrkesfisket.  Det är därför viktigt att 
gruppen ger politiker och beslutsfattare i Halland möjligheten att delta på fiskesamrådet för 
att få möjligheten att diskutera eventuella beslut och frågor som på olika sätt rör yrkesfisket 
i Halland.  

En annan viktig del i bildandet av gruppen är att få fram en mötesform som är självgående 
och inte kräver större mycket större arbetsinsatser än deltagande på möte. Samt eventuellt 
kort inläsningstid inför mötet, eller förberedande av en presentation om man vill/ombeds 
göra det. Detta för att gruppen skall kunna ha en kontinuerlig fortsättning utan för hög 
arbetsbelastning på deltagarna i gruppen. En för hög arbetsbelastning kan medföra att man 
inte vill fortsätta sitt deltagande i gruppen. Därför är det också viktigt att deltagandet i 
gruppen är frivilligt. 

På fiskesamrådets möten kan det komma upp frågor som är mer och mindre djupgående i 
yrkesfisketemat. För någon som till vardags inte arbetar med fiske, kan det snabbt bli en 
komplicerad diskussion med termer och regelverk som inte känns vid. Därför är det viktigt 
att i gruppen skapa möjligheter för alla att känna mening med sin närvaro. För att inte 
deltagarnas engagemang skall minska, är det viktigt att det finns utrymme för den som är väl 
insatt såväl för den som är mindre insatt. För att hålla intresset och engagemanget uppe är 
det viktigt att punkterna på dagordningen har en sådan spridning att det ofta finns något 
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som engagerar deltagarna. Alternativet kan vara att bjuda in deltagare efter satt dagordning, 
så att man får deltagare som är kopplade till ämnet och känner engagemang för de punkter 
som tas upp på befintlig dagordning. Man får inte glömma att det huvudsakliga syftet med 
forumet är att skapa en mötesplats där yrkesfisket, politiker, myndigheter och kommuner 
kan samlas och diskutera aktuella frågor som rör yrkesfisket. 

”På sikt vill yrkesfisket att Fiskesamråd Halland ska utvecklas till att vara en viktig del av en 
regional förvaltning. Ekosystemansatsen som ska ligga till grund för Havs- och 
vattenmyndighetens (HaV) miljö- och fiskförvaltning bygger bland annat på att lokal kunskap 
tas till vara och förvaltningen blir mer flexibel. Här kan samrådsgruppens arbete väl anpassas 
till en regional ekosystemförvaltning. Andra samförvaltningsgrupper som arbetar med 
förvaltningsfrågor inom ett havsområde finns redan idag, t ex i norra Bohuslän.” 

Tommy Lang Ordförande HKPO 
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4.2 Deltagare 
 
Vilka representanter som bör ingå i gruppen har arbetats fram under de möten som hållits. 
Behovet av vilka som behöver delta i fiskeforumet har bestämts efter vilka punkter som 
kommit upp på dagordning. Utefter det har Länsstyrelsen och HKPO bjudit in relevanta 
parter. 
De som i dagsläget medverkar regelbundet på mötet är representanter från HAV (Havs och 
vattenmyndigheten), SLU, HKPO (Havs och kustfiskarnas producentorganisation), politiker, 
kommunekologer, Länsstyrelsen i Halland, och LLUH (Lokalt Ledd Utveckling Halland). Även 
andra representanter från kommunerna kan delta.  
HKPO ombesörjer att 2-3 representanter från yrkesfisket deltar vid träffarna. Deltagare från 
yrkesfisket brukar fördelas på så sätt att de använder olika redskap eller fiskar efter olika 
arter. Alla dessa deltagare ingår i kärngruppen i Fiskesamråd Halland. Vissa deltagare kan 
komma att läggas till eller inte behöva närvara beroende på vilka frågor som skall behandlas. 

 
4.3 Deltagarna och deras uppgifter/roller 
 
De deltagande representanterna tar med sig frågor från sin organisation som behöver 
yttrande från yrkesfisket, och kan i sin tur ta med sig information och frågor/uppdrag till sin 
organisation. De har möjlighet att ta den information de får, sortera ut den information som 
är viktig för deras verksamhet och kommunicera den vidare där.  
LLUH´s roll i arbetet med gruppen är att sammanställa önskningar om mötesformer och följa 
utformningen av gruppen. En viktig punkt har varit att lyssna av Länsstyrelsen samt HKPO 
vilken sorts hjälp de behöver kring möten, informera nya mötesdeltagare om vikten av att 
delta, samt sprida information om fiskesamrådet i LLUH`s nätverk. 
 
 
4.4 Resultaten av samtalen 
 
Under samtalen har det funnits möjlighet att diskutera aktuella motioner, förslag och 
ärenden som rört yrkesfisket. Representanter från yrkesfisket har haft möjlighet att 
kommentera och ifrågasätta förslag och beslut, och få svar direkt, en förklaring eller ett 
förtydligande från berörd part. 
 
Ur den här gruppen har det i sin tur utkristallisera sig undergrupper, som under andra 
former arbetar kring frågor rörande fisket.   

Länsstyrelsen i Halland, HKPO samt Lokalt Ledd Utveckling Halland har påbörjat ett arbete 
som skall mynna ut i informationsinsatser om yrkesfisket i Halland till olika målgrupper 
såsom politiker, tjänstemän i kommunen, personer som arbetar med offentliga måltider i 
Halland samt krögare. Insatsens syfte är att informera om hur yrkesfisket i Halland ser ut, 
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dess utmaningar och möjligheter, samt att möjliggöra att det skapas kontakter mellan olika 
parter. 

Regionen i Halland har tillsammans med Länsstyrelsen och Lokalt Ledd Utveckling Halland 
börjat arbeta för att råvarorna från hav och sjö skall få en större plats i 
livsmedelsprogrammet för Halland. Det har lett till att det startats en undergrupp ur 
Livsmedelsprogrammet som heter ”Mer Halländska råvaror och förädling”. I den gruppen 
sitter en representant från Länsstyrelsen och en representant från Lokalt Ledd Utveckling 
Halland och lyfter fram de blå näringarna. 
Det har även skapats samarbete mellan yrkesfiskare och SLU, där yrkesfiskare är behjälpliga 
vid provtagning och informationsinsamling rörande havsmiljö och fiske. Det finns även 
exempel på där Havs och vattenmyndigheten kontaktat yrkesfiskare för att få deras yttrande 
och åsikter i vissa frågor rörande hav och fiske. 
 
”Sammansättningen av gruppen med forskare, förvaltare, kommunrepresentanter och 
yrkesfiskare vid samma bord bidrar till att skapa en rak och god dialog kring fiskefrågor. 
Gruppen bidrar även till att höja kunskapsnivån om fiskets bedrivande och det komplexa 
regelverk som omgärdar svenskt yrkesfiske, både inom och utanför gruppen.” 
 

Erika Axelsson Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Halland 

 

 

4.5 Framgångsfaktorer 
 
Fiskeforumet är baserat på ett gott samarbete mellan Länsstyrelsen och HKPO och 
deltagande parter. HKPO har ända från början varit en starkt drivande kraft för att 
fiskeforum Halland skall skapas. De tog kontakt med Varbergs kommun för att initiera ett 
arbete tillsammans med kommunerna, och för att kommunerna skulle få upp ögonen för 
vilken utmanande situation yrkesfisket i Halland står inför.  Länsstyrelsen har tagit på sig en 
sammankallande roll i gruppen, samtidigt som de har en tät avstämning med HKPO om vilka 
frågor som ska upp på dagordningen och behandlas. 
 
Allt deltagande i gruppen är frivilligt. När närvaron bygger på en frivillighet ger det lättare ett 
ökat engagemang. För många politiker och tjänstemän kan yrkesfisket vara en främmande 
värld. Man vet inte så mycket om det, hur det ser ut eller fungerar. Bristen på kunskap kan 
göra att man som politiker eller kommun/regionanställd drar sig för att engagera sig i 
frågorna. Det skulle kunna resultera i en ond spiral, där färre engagerar sig i de frågor som 
rör yrkesfisket. En förödande konsekvens då det behövs ett stort engagemang för att kunna 
bevara ett yrkesfiske i Halland. 
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Därför är det viktigt att betona att om man inte är särskilt insatt i fiskefrågor, så är 
fiskeforumet ett ypperligt tillfälle att kunna lära sig mer om yrkesfisket i Halland. Det krävs 
inte att man har stora bakgrundskunskaper om fisket i Halland för att som 
politiker/regionanställd eller annan medverkande kunna delta i fiskesamråd Halland. De 
deltagare som kommer på träffarna, kommer dit på grund av vilka kompetenser och mandat 
just den personen har. Återigen, fiskeforumet är ett mycket bra verktyg för att sprida 
kunskaperna och situationen för yrkesfisket i Halland. 
 
En annan framgångsfaktor Fiskeforum Halland har är att deltagare från olika yrken, 
myndigheter och organisationer möts personligen. Det är lättare att diskutera frågor 
tillsammans öga mot öga, till skillnad mot att prata med varandra via telefon och mail. Det 
blir lättare att respektera och förstå varandra när man möts i verkliga livet och ser personen 
bakom titeln. Genom personliga möten är det lättare att skapa förtroende för varandra, 
vilket senare kan leda fram till samarbeten av olika slag. I gruppen har man även visat 
respekt för att de olika deltagande parterna representerar de myndigheter och 
organisationer de arbetar för. I flera fall kommer det upp diskussioner där parter inte är 
överens, men det måste respekteras då deltagarna representerar olika parter. 
 
Vi får heller inte glömma de undergrupper som växt fram som ett resultat av Fiskeforum 
Halland. Samarbeten mellan olika parter och kanaler har växt fram under arbetets gång, som 
alla arbetar för ett bevarande av yrkesfisket i Halland. 
 
 

4.6 Fortsatt arbete 

Fiskesamråd Halland planerar att ha kontinuerliga möten framöver när behovet finns. Tack 
vare gruppens sammansättning och drivkraft från HKPO och Länsstyrelsen, skall möten 
kunna fortsätta hållas regelbundet vid behov. 

 


