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  Datum  

  2016-03-04  

   

 

 

Minnesanteckningar från rådslag med Kattegatts kustvattenråd 
Åsa 2016-03-03 

 

Deltagare, se bilaga 1 

 

Välkommen till Kungsbacka kommun och Åsa 

Fredrik Hansson, kommunalråd (c) hälsade välkommen till vårens rådslag och Kungsbacka kommun. 

Vi fick också ett välkomnande till Åsa genom Rolf-Arne Ullaeus, representant för Åsa 365, initiativtagare till 

att rådslaget skulle förläggas just till Löftadalens Folkhögskola. 

 

Tema havet och kusten som resurs 

Vi hade fem inlägg med olika perspektiv på dagens tema. Efter presentationerna hade vi en gemensam 

frågestund. 

Anna Frykman Kungsbacka kommun inledde med att beskriva möjligheterna och bredden när det gäller 

besöksmål längs Kattegatts kust och till havs. 

Bertil Andersson yrkesfiskare från Träslövsläge och representant för Havs- och kustfiskarnas PO Sverige 

berättade om villkoren för yrkesfisket idag. Idag är det en hög medelålder bland fiskarna och det är viktigt att 

behålla nuvarande näringsidkare. Viktiga faktorer är att det finns en lämplig infrastruktur med hamnar, varv 

mm. och att utveckla fisket med selektiva redskap. Regler och kontroll behövs men just nu är det så många 

krångliga regler. Bestånden har ökat den senaste tiden men oklart varför det är så lite fisk nära land. 

Markus Lundgren presenterade Sportfiskarnas organisation och verksamhet. Dagens bestånd av rovfisk har 

en positiv trend men historiskt är de fortfarande mycket små. Detta skapar obalans i ekosystemen genom att 

de små fiskarna ökar mycket på bekostnad av de små kräftdjur som håller rent i ålgräsängarna. Markus 

tipsade även om appen Fisknyckeln som man kan ladda ner till sin mobil eller ipad. 

Ingemar Olsson berättade om ekosystemen i Kungsbackafjorden. De finns stora arealer grunda bottnar som 

är barnkammare för uppväxande fisk. Ålgräsängarna ger skydd och är rika på föda. Mycket alger deponeras i 

vissa delar av fjorden och ger både sämre diversitet och färre individer. 

Fredrik Jonsson och Stefan Nilsson representerar Svenska Jägareförbundet och fokuserad på möjligheterna 

med och behovet av jakt av säl och sjöfågel. Särskilt sälen är i behov av förvaltning. Just nu är endast 

skyddsjakt tillåten. Det finns en tröghet när det gäller dessa frågor eftersom de är uppdelade på många olika 

myndigheter. Det finns risk för ny massdöd av säl under 2016. 

Vid den gemensamma frågestunden diskuterades bl.a. säljakt, sälskådning, övergödningens påverkan på 

fiskbestånden, bristen på helhetssyn i fiskefrågor samt vikten av att kunna fiska från land. 

Presentationer finns tillgängliga på www.regionhalland.se/kustvattenrad/ under fliken Rådslag 3 mars 2016. 

Där hittar du även den rapport som Ingemar Olsson skrivit tillsammans med Peter Göransson. 

 

Inledning till workshop och presentation av initiativ 

Anne Udd, samordnare för Kattegatts kustvattenråd inledde workshopen med en kortfattad sammanfattning 

av kustvattenrådets organisation och arbetssätt (presentationen finns tillgänglig på 

www.regionhalland.se/kustvattenrad/ under fliken Rådslag 3 mars 2016). 

http://www.regionhalland.se/kustvattenrad/
http://www.regionhalland.se/kustvattenrad/
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Målet med workshopen var att besluta om ett handlingsprogram för tiden 2016-2021. Förslag hade skickats 

ut inför rådslaget. I detta ingick bl.a. förslag på fyra fokusområdet för handlingsprogrammet: 

 Havet och kusten som resurs 

 Klimatet 

 Biologisk mångfald 

 Planering och andra styrmedel 

Flera initiativ har tagits av kustvattenrådets medlemmar. Samtliga fanns utställda med planscher i lokalen. Vi 

fick in värdefulla kommentarer på dessa. 

Workshopen första del bestod av att 6 grupper diskuterade fokusområden och lämpliga prioriteringar till 

handlingsprogrammet. I varje grupp fanns en person som förde anteckningar. Anteckningarna innehåller 

många bra idéer för hur kustvattenrådet kan arbeta. 

Den avslutande delen av workshopen och rådslaget var en gemensam diskussion. Vid denna godkändes 

förslaget till handlingsprogram och fokusområden. Följande tidplan beslutades: 

2016 

Rådslag hösten 2016 – Laholms kommun, tema Klimatet 

Kommunikation via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier 

Projekt – Samverkan limniska vattenråd (arbetsgrupp för Samordnad recipientkontroll samt för kalkning) 

Projekt – Strömmar av plast 

Projekt – Spökgarn 

2017 

Rådslag våren 2017 – Varbergs kommun (förslagsvis på Södra Cell), tema Miljöövervakning 

Rådslag hösten 2018 - tema Biologisk mångfald 

Kommunikation via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier 

Projekt – Blå ÖP, havsplanering och grön infrastruktur 

Projekt – Västerhavsveckan, inkl. produktion av utställning på temat fisk och fiske 

2018-2021 

Två rådslag per år 

Kommunikation via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier 

Projekt - Samverkan kring fiskeregler 

m.fl. 

 

Under workshopen togs även två nya initiativ från Svenska Jägareförbundet; ”Licensjakt på knubbsäl” samt 

”Förändad salthalt i Kattegatt”. Ytterligare två initiativ är på gång. Det ena avser att producera en utställning 

kring fisk och fiske. Den andra handlar om behovet av ökad kunskap kring erosion av stränder. 

 

 

Minnesanteckningar förda av 

Anne Udd samordnare Kattegatts kustvattenråd 
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Bilaga 1 - Deltagare rådslag 2016-03-03, Löftadalens Folkhögskola 

 
Organisation Deltagare 

Båstads kommun Bo Wendt 
Båt- och sjöfartsmuseet Onsala Bert Westenberg 
Falkenbergs kommun Bo Gustafsson 
Falkenbergs kommun Vattendirektivsgruppen Per-Ola Svensson 
Familjejordbrukarnas Riksförbund  Thomas Gunnarson 
Familjejordbrukarnas Riksförbund  Kjell Andersson 
Framtid Gottskär Onsala Marie Cervin 
Göteborgs Universitet Ingemar Olsson 
Göteborgs Universitet Marie Lenngren 
Halmstads kommun Anders Rosén 
Halmstads kommun Ellinor Waldemarsson 
Halmstads kommun Petra Sörman (praktikant) 
Halmstads Naturskyddsförening Björn Ericsson 
Havs- och Kustfiskarnas PO Sverige Bertil Andersson 
Havs- och Kustfiskarnas PO Sverige Tommy Lang 
Kattegatts kustvattenråd Anne Udd 
Kungsbacka kommun Fredrik Hansson 
Kungsbacka kommun Anna Frykman 
Kungsbacka kommun Felicia (praktikant) 
Laholms kommun Lena Olofsdotter 
Laholms kommun Torsten Kindt 
Laholmsbuktens VA  Martina Gustavsson 
Lokalt ledd utveckling Marion Eckardt 
LRF Halland Anders Richardsson 
Lygnerns vattenråd Sven Johansson 
Länsstyrelsen Halland Jeanette Erlandsson 
Länsstyrelsen Halland Marie Helene Bergstrand 
Miljöpartiet Halland Clas Rosander 
Naturskyddsföreningen Halland Eva Anani 
Naturskyddsföreningen Ängelholm Kristin Johansson 
privatperson Rune Rosenqvist 
privatperson Sven Arne Svensson 
Rönne å vattenråd Sven Bergman 
Sportfiskarna Markus Lundgren 
Stensåns vattenråd Leif Filipsson 
STF Södra Halland Lars Andersson 
Suseåns vattenråd Sven Olof Johansson 
Suseåns vattenråd Ingvor Johansson 
Suseåns vattenråd Roland Alexandersson 
Svenska Järgareförbundet Fredrik Jonsson 
Svenska Järgareförbundet Stefan Nilsson 
Säröhus Torgny Berntsson 
Varbergs kommun Othmar Nekham 
Varbergs kommun Ewa Klang 
Varbergs kommun Stefan Edlund 
Varbergs kommun Martin Bagge 
Viskans vattenråd Ragnar Nilsson 
VIVAB Annika Håkansson 
ÅSA365  Rolf-Arne Ullaeus  
Ängelholms kommun Åsa Larsson 
Ätrans vattenråd Vagn Abel 
Ätrans vattenråd Ingemar Alenäs 

 


