Protokoll 2 nov 2015
Möte i Fiskekommunernas ledningsgrupp, kl 09.00-11.30.
Plats: Fyrbodals kommunalförbund/Riverside, Uddevalla.
Närvarande: Kerstin Gadde, Helene Evensen, Arne Lernhag, Jessica Hjerpe Olausson,
Evy Gahnström, Anders Högmark, Thomas Larsson, Anne Gunnäs, Erland Lundqvist,
Clas-Åke Sörkvist (ordf), Maria Kvarnbäck (sekr). Gäst: Joakim Jansson, VD, Smögens
fiskauktion.
Ärende:
1. Mötet öppnas
Clas-Åke Sörkvist hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Till
punkten övriga frågor anmälde ordförande själv behov av att bestämma
preliminära dagar för möten under våren 2016.
2. Val av justerare
Beslut:

Helene Evensen valdes till justerare av protokoll.

3. Föregående protokoll och kort från framtidsdiskussionen
Clas-Åke Sörkvist och Maria Kvarnbäck redogjorde för protokollet från
senaste mötet (21e aug) samt för den framtidsdiskussion som åtföljde
ledningsgruppens augustimöte. Det konstaterades att ledamöterna ser
positivt på nätverkets framtid och att det är värdefullt att på detta sätt utbyta
erfarenheter och samtala om och vid behov utöva påtryckning i
fiskerirelaterade frågor. Behov av nätverket finns definitivt under 2016 när
fiskeripolitiken ska genomföras. Ett meningsfullt arbete i nätverket kräver
dock att en ny koordinator kan rekryteras.
Beslut:

Ledningsgruppen tänker till avs möjliga personer för uppdraget som
koordinator. Maria Kvarnbäck ställer en förnyad fråga till Ulla Olsson om
hon kan bistå som koordinator på 20 % under 2016. I andra hand ställs
frågan till Fyrbodal. Jessica Hjerpe Olausson tar med sig frågan till VGR
om Fiskekommunerna kan knytas till Maritima Klustret och på så sätt
breddas till ”havsresursnätverk”. Frågan om koordinator måste dock lösas
oavsett. Berörda kommuner ombeds dock redan nu att reservera en insats
om ca 20 000 kr för fortsatt verksamhet 2016. Maria Kvarnbäck ordnar med
en sådan förfrågan per kommun.

Fiskekommunerna c/o Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla
www.fiskekommunerna.nu

4. Fiskekommunerna – aktuellt:
§
Budgetutfall. Det konstaterades att projektets budget ger utrymme för
ytterligare investeringar/kostnader, främst på grund av att koordinator
minskat sin arbetstid från budgeterade 40 % till 20 % from 20150901. ClasÅke Sörkvist uppmärksammade också ledningsgruppen på att beviljade
medel från VGR rekvireras först vid projekttidens slut (20160401). Medel
rekvireras då mot upparbetade kostnader upp till beviljat stöd; max 180 000
kr.
§

Rapport från Jordbruksverkets process för ny yrkesfiskestrategi.
Maria Kvarnbäck informerade om Jordbruksverkets arbete med en ny
strategi för yrkesfisket. Arbetet har bedrivits i en öppen process med en rad
intressenter inom svenskt fiske bland deltagarna. Fiskekommunerna har
representerats av Ulla Olsson, Erland Lundqvist och Maria Kvarnbäck.
Inspel till strategin lämnades senast i augusti 2015. Det konstaterades att
strategin nu landat i ett omfång på cirka 25 sidor med målbeskrivningar på
för fisket viktiga områden som förvaltning, miljö, förädling/försäljning, bilden
av fisket etc. Intressant är förslaget till mål om att det fiske som har den
största samhällsekonomiska nyttan ska prioriteras vid tilldelning av
fiskerättigheter. Diskussionen om dokumentet fortsätter, Jordbruksverkets
tidsplan för dokumentet är dock oklar. Synpunkter på gällande utkast
önskas inkomma till myndigheten denna vecka.

Beslut:

Utkastet till strategi skickas för påseende till ledningsgruppen, koordinator
sammanställer synpunkter på fredag 6e nov. I svaret bör behovet av
tydligare målskrivningar lyftas fram, detta för att klargöra vad strategin ska
styra mot, vem/vilken instans som har ansvar för att målen uppnås liksom
för att göra uppföljning möjlig.

§

Översikt över stödmöjligheter i nya Havs- och fiskerifonden
Maria Kvarnbäck redogjorde kort för stödmöjligheter i nya Havs- och
Fiskerifonden. Ansökan öppnar den 19e nov och till skillnad från tidigare
har kommuner goda möjligheter att söka med chans till nära nog full
finansiering inom flera områden (projektstöd). Det konstaterades att
omställningen av fisket präglar fonden, möjligheterna att söka för
fiskerelaterade projekt är långt fler än för vattenbruksrelaterade projekt.
Intresserade uppmanas att ta del av informationen på Jordbruksverkets
webb där även ansökningshandlingar finns. Webblänk har tidigare skickats
till ledningsgruppen.

5. Nytt från VGR. Jessica Hjerpe Olausson
Jessica Hjerpe Olausson är maritim expert vid VGR och ny ledamot för
regionen i ledningsgruppen efter Anders Carlberg. Under mötet
presenterade hon kort VGRs mål och ramar med fokus på det maritima
klustret. Se bifogad presentation. Även det nya projektet ”Maritim
utvecklingsarena” med Tanums kommun som projektägare berördes och
deltagare efterlyste mer information. I anslutning till presentationen
framförde representanter i ledningsgruppen synpunkter på tankegångarna
att lägga arrangemanget Swedish Maritime Day 2016 i Stockholm, till
skillnad från som tidigare, i Göteborg. Ev flytt motiverades av behovet av
att komma närmare centrala aktörer i Stockholmsområdet.
Beslut:
Jessica skickar information om projektet ”Maritim utvecklingsarena” till
Maria som vidarebefordrar till ledningsgruppen.
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6. Havs- och Vattenmyndighetens inriktningsskrivelse, förslag till gemensamma
ställningstaganden i kommande remissvar
Maria Kvarnbäck redogjorde för läget i HaVs regelutveckling inför
landningsskyldigheten som börjar gälla i Västerhavet 1 jan 2016. En remiss
med förslag till regeländringar för 2016 väntas inom kort, remissvar ska
inkomma inom tre veckor. Fiskekommunerna är remissinstans, kommuner
kan också välja att svara enskilt. Koordinator rekommenderade
ledningsgruppen att utöver kommentarer gällande regelförslagen, även
knyta an till den inriktningsskrivelse som HaV nyligen presenterat med
besked om att man under 2016 avser att utreda ett system för överförbara
fiskerättigheter.
En målbild för fiske utmed Bohuskusten, samt förslag till tre aspekter som
nätverket kan betona som viktiga i kommande utredning diskuterades.
Mötet enades om att målbilden för ett system med överförbara rättigheter
är viktigt, detta för att få ett system som styr mot ett fortsatt livskraftigt
yrkesfiske utmed kusten. Diskussionen om målbild och viktiga aspekter i
kommande utredning bildar underlag för ett kommande remissvar från
nätverket.
Beslut:

Clas-Åke Sörkvist och Maria Kvarnbäck ansvarar för att ta fram och
förankra ett förslag till remissvar från Fiskekommunerna. Sändlista för
remissen skickas till ledningsgruppen som underlag för ev beslut om
separata svar. Målbilden för fiske kompletteras i enlighet med diskussion
under mötet; ett nytt system för fördelning av fiskerättigheter behöver
medge nyrekrytering till fisket, ett diversifierat fiske (det ska vara möjligt att
kombinera fiske med exvis turistisk verksamhet). Det behöver också ge
fiskeföretagaren långsiktiga förutsättningar, dvs kvoterna bör tilldelas minst
på årsbasis.

7. Besök av Joakim Jansson, VD för Smögens fiskauktion.
Joakim Jansson informerade ledningsgruppen om verksamheten vid
Smögens fiskauktion, en av Sveriges två fiskauktioner. Auktionen är ett
kommunalt bolag, ägt av Sotenäs kommun. Verksamheten är MSCcertifierad sedan 2014. Auktionen lever av intäkter från försäljning. Auktion
håll dagligen kl 08.00 (lastbil med varor lämnar Smögen ca kl 9.00).
Torsdagar även kl 16 för att tillgodose Sthlm.
Smögen har en helt digital auktion till skillnad från Göteborgs
fiskauktion där köpare ropar in varor på plats. På Smögen säkras kvaliteten
via fastställda regelverk för vad man får kalla produkterna (färskhet), för
räkor finns system för där siffror 1-5 anger färg, smak och glans. Antal per
kg = mått på storlek. Det digitala systemet gör det möjligt sälja räkor/fångst
från plats utan att den fraktas till Smögen (varan kan landas i Gbg, Lysekil,
Grebbestad mfl orter). Det kräver dock utbildning av personal på platsen.
Smögen har i dagsläget ett 70-tal kunder i Sverige, Danmark,
Belgien och Holland. 75 % av de svenska köparna finns på Smögen, räkor
är den största handelsvaran. Mest grossister som handlar. Bland nya
kunder finns en stor restaurangkedja i Stockholm, en ny typ av kund som
bidragit till att öka priset på varorna (ropar in produkterna tidigt).
Smögen erbjuder hämtning av fiskråvara på en sträcka från Smögen upp
till Resö, söndagar går turen även till Strömstad för att hämta varor.
Auktionen servar även lokala fiskeföretag med is, diesel och insatsvaror
som lådor, salt, gasol.
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8. Övriga frågor
Mötet enades om följande preliminära datum för möten våren 2016:
•
Mån 8 feb kl 9-12
•
Mån 18 april kl 9-12
•
Mån 30 maj kl 9-12
9. Nytt från kommunerna
Kerstin Gadde/Orust: Musslor i fokus, finns planer på vattenbruksföretagande bl a
landbaserad laxodling. Strandskydd och tillståndskrav utmanar.
Thomas Larsson/Sotenäs: Meddelade att det är dags för invigning av Sotenäs
Industriell Symbios den 4 dec.
Helene Evensen/Tjörn: Anmälde intresse för att diskutera ev ansökan om infrastruktur
etc för att klara landningsskyldighet/mottagningsfunktion vid nästa möte. Hur
kan en fiskehamn leva samtidigt som fiskeföretagen får hjälp att klara
landningsskyldigheten?
Ann Gunnäs/Lysekil informerade om att samverkansorganet Tillväxt Norra Bohuslän
nu släppt sin maritima näringslivsstrategi på remiss. Anne gav sitt bifall till
Helenes fråga om intresse för utvecklingsprojekt med fokus på
landningsskyldighet.
Erland Lundkvist/Strömstad: Berättade om planer på projektansökan ur Havs- och
fiskerifonden för två projekt med fokus till samförvaltningen i vattnen utanför
Strömstad/Tanum. Projekten har fokus på redskapsutveckling resp.
utbildning/konsumentinfo. Erland flaggade för idéer för projekt/teman som
fokuserar vattenbruk och aviserade ett växande intresse för odling av alger.
10. Mötet avslutas/nästa möte
Nästa möte hålls den 18e dec, Maria Kvarnbäck undersöker möjligheterna
att lägga mötet på Smögen (fiskauktionen). Framtiden för nätverket liksom
idéer för ev samverkan kring mottagning/landningsskyldighet lyfts på
dagordningen.

Underskrifter

…………………………………………………………..
Maria Kvarnbäck, sekreterare
…………………………………………………………
Clas-Åke Sörkvist, ordförande
……………………………………………………………
Helene Evensen, justerare
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