Protokoll nr 3, 2020, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Fyrbodals kommunalförbund, Hotell Riverside, Uddevalla
2020-06-12 kl. 9.00 – 12.10

Närvarande:

Mötet hölls på distans från Fyrbodals Kommunalförbunds lokaler med
Anders Brunberg, Uddevalla, Anna Aldegren, Tjörn och Krister Olsson
som närvarande. Övrig deltog på distans, Lars Tysklind, Strömstad.
Elisabeth Jonsson och Hans Schub Tanum. Bo Gustafsson och Anne
Gunnäs Lysekil. Ronny Svensson Orust. Ronald Johansson Öckerö
och Jan Utbult. Madeleine Johansson, Göteborg. Carin Ramneskär
och Jessica Hjerpe Olausson Västra Götalandsregionen (VGR).
Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund föredrog och svarade på
frågor under §5.

Mötet öppnas

§1
Ordförande Lars Tysklind hälsade alla välkomna samt förklarade mötet
öppnat.

Val av justerare

§2
Jan Utbult utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2020-04-27 var utskickat
sedan tidigare.
Beslut

Beslöts
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Förslag till dagordning godkändes.

Information från Fiskbranschens Riksförbund
§5
Krishan Kent, ordförande Fiskbranschens Riksförbund, redogjorde för
fiskbranschen och fiskenäringen i Sverige. I värdekedjan inom
fiskbranschen är omsättningen 18 miljarder.
Branschen är komplex och har många utmaningar och möjligheter.
Exempel på utmaningar är bland annat:
Svårigheter idag med definitioner av fisk.
Fiskförvaltningen, regler och tillstånd är uppdelad i flera
myndighetsområden.
Sverige är ensam om sitt spårbarhetssystem inom EU vilket innebär
vissa svårigheter.
Saknas enhetliga märkningssystem mellan länder vilket innebär
svårigheter.
Nationella regler innebär att enskilda kommuner får stort ansvar för
enskilda fiskerelaterade verksamheter som innebär stor nationell
betydelse för fiskenäringen.
Krishan önskade ökat samarbete mellan Fiskekommunerna och
Fiskbranschen i avsikt att generellt öka kunskap i olika frågor,
tydliggöra värdekedjor inom sjömaten i vårt område, arbeta för att så
många aktörer som möjligt kunna agera med en röst i viktiga frågor för
branschen.
Många frågor ställdes till Krishan som svarade med stort engagemang.
Ordföranden tackade avslutningsvis Krishan Kent för ett intressant och
intresseväckande föredrag.

Fortsatta kontakter och eventuellt samarbete med Fiskbranschens Riksförbund
§6
Efter diskussion om vad Fiskekommunerna kan göra mer tillsammans
med Fiskbranschen beslöts:
Beslut

Att utse Ronny och Krister samt tillfråga Krishan att verka för en
aktivitet med Scandic Pelagic AB i Ellös med främst regionala
aktörer för att tillföra mer kunskap och möjlig finansiering till
kravet om ny reningsanläggning.
Att Anne och Jessica bevakar ett kommande examensarbete som
kan vara till nytta i en kommande samverkan mellan
Fiskekommunerna och Fiskbranschen.

Redovisning av ekonomin
§7
Krister föredrog utfallet av ekonomin fram till 30 april 2020. Utfallet
följer budgeten på ett rimligt sätt.
Ansökan till kommunerna om medfinansiering är 2021-2023 har alla
kommuner utom två tagit beslut (bifall) som kommit Fiskekommunerna
tillhanda. VGR kommer att ta ställning till motsvarande ansökan i
september.
Beslut

Att godkänna den ekonomiska redovisningen.

Uppföljning från föregående möte
§8
a/ Individuella fiskemöjligheter inom det demersala fisket. Havs och
Vattenmyndigheten ska lämna förslag till Regeringen senast 31
augusti.
Beslut

Beslöts
Att utsedd arbetsgrupp tillsammans med ordf har beredskap att
svara på HaV:s eventuella kompletterande frågor inför HaV:s
förslag till Regeringen.
b/ Projekt Nätet, företagaren Johannes Wahlström som söker Vinnovafinansiering. FK är en av tre samverkanspartners i detta projekt och
har lämnat ett Letter of Intent till Vinnova. Finns funderingar till annan
finansiering i väntan på Vinnovas beslut.

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen.
c/ Västerhavsveckan 1-9 augusti. Den 5 aug kl 14.00-15.00 kommer
FK att medverka i en aktivitet på Bohusläns museum, Hörsalen.
Aktiviteten som handlar om skarvens påverkan på fiskbestånden i
Byfjorden kommer att streamas.

Beslut

Beslöts
Att genomföra aktiviteten till en utgift om högst 5 000 kronor.
Att i övrigt godkänna informationen om aktivitetens
genomförande.
d/ Förslag finns till ett seminarium under hösten 2020 under det
preliminära temat:
Hur får vi tillbaka torsken inom Åtta fjordar och Gullmarsfjorden?
Förutsättning för ett seminarium är att FK hittar samarbetspartners.
Syftet är för att ta reda på vilka aktiviteter som kan göras idag med
kända kunskaper och resurser samt planera för en organisering de
närmaste åren.

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen
e/ Projektet, Sveriges Fiskekommuner, som Simrishamns kommun
driver har haft ett Kickoffmöte den 27 maj. Planerad projekttid är 16
månader. Inledningsvis kommer innehållet att vara erfarenhetsutbyte
för att mot slutet ta reda på om det finns engagemang för samverkan
till ett nätverk – Sveriges Fiskekommuner? Eventuellt kommer en
projektgrupp bildas med några förtroendevalda.

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen
f/ Regelförenkling vattenbruk
Det finns en oro hos många parter att det material som
Jordbruksverket har idag inte håller tillräcklig kvalité samt tydliga
förslag som uppfyller förväntningar till regelförenklingar inom
vattenbruk som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt i branschen.

Beslut

Beslöts
Att utse Anne, Krister och Lars samt Jessica som har beredskap
för ett brev eller en uppvaktning hos GD för Jordbruksverket.
g/ Landbaserad fiskodling Sotenäs
Efter önskemål från Sotenäs medarrangerade Fiskekommunerna ett
onlinemöte den 27 maj i avsikt att informera berörda myndigheter som
kan tänkas bli remissinstans till kommande miljötillstånd.
Havs och Vattenmyndighetens GD och ansvarig för vattenbruk deltog
liksom två ansvariga tjänstepersoner från Jordbruksverket deltog.

Beslut

Beslöts
Att sammanställa kommunernas önskan till blivande nationella
fiske - och vattenbruksstrategin som startar från 2021.
Att för uppdraget köpa konsulttjänster och därefter avstämning
med utsedd arbetsgrupp för remisser.

Rapporter och kommande aktiviteter
§9
a/ Läget i fiskbranschen
På grund av Coronapandemin har marknaden för fisk blivit skakig,
instabil och osäker. Främst är det kräftfisket som har drabbats.
Restaurangbranschen har minskad efterfrågan samt att exporten har
svårt att hitta sina kunder under nuvarande förutsättningar.

Sverige har i EU, 23 april, röstat för en särskild stilleståndsersättning
för drabbade fiskare inom EU. Vid mötet 12 juni har Sverige ännu inte
genomfört denna möjlighet som andra EU-länder redan infört!

Beslut

Beslöts
Att göra ett uttalande för att stilleståndsersättning införs även i
Sverige.
Att det skickas till ledamöterna inom Miljö och
Jordbruksutskottet, Regeringskansliet och Näringsdepartementet
samt media.
b/ Webinarium båtliv den 3 juli
Maritima Klustret tillsammans med sju andra organisationer arrangerar
ett webinarium den 3 juli med rubriken ”Älskade hav – ett båtliv i
förändring” i samband med Match Cup Marstrand.

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen
c/ Nuläget med kommunikationsplanen
Tre tidningsartiklar efter förra mötet. Ny websida färdig inom kort.
Sotenäs presentation över landbaserad fiskodling kommer att delas på
Facebook med länk till hemsidan.
Flera kommuner har på sin hemsida lagt upp nyhetsbrev från
föregående möte.

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen
d/ Rapport Leader Bohuskust och gränsbygds marina verksamhet
Den 1 juni blev två nya projekt prioriterade av LAG.
Musslor i ny mat - sökande Janne Bark, Musselbaren Ljungskile,
Skaldjur och tång – sökande ideell förening Musselpower by nature för
nature.

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen
e/ övriga rapporter
Under övriga rapporter informerades om att Sweden Food Arena har
presenterat sitt arbete för en Innovations- och forskningsagenda för
livsmedelssektorn 2020, -”Framtidens hållbara tillväxtnäring”

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen

Nytt från kommunerna
§10
Följande kommuner rapporterade följande:
VGR: Regionala Utvecklings Strategin är nu ute på remiss till den 30
september.
Jennie är VGR:s kontaktperson till den stora planerade landbaserade
laxodlingen i Sotenäs.
Rapporten är färdig över VGR:s marina verksamheter 2012-2020.
Öckerö: Besöksnäringen och näringslivskontoret har flyttat in till nya
”Besöks- och näringslivskontoret” på Öckerö.
Tjörn: Några av musselodlingarna i Stigfjorden har gått sönder där
vajrar och annat material finns i vattnet som det inte ska göra.
Miljöbrott är anmält. Berör också Orust.
Matjesill på Klädesholmen har namnskyddats men ärendet är
överklagat.
Småskalig landbaserad fiskodling med sötvattenfisk är på gång.
Orust: Kommunens Arbetsutskott har tillstrykt medfinansiering till EUprojekt, avser investering för fiskhantering och förädling i Tuvesvik.
Lysekil: Vid Kristineberg kommer ett kompetenscentrum för marin
sjömat att etableras.
Med ett LOVA-projekt finansierar det arbete efter ”spökgarn” till 2023.
Samarbete sker med andra kommuner om detta.
Uddevalla: En ny fiskräknare är installerad i Bäveån för att öka
kunskapen som i sin tur är en åtgärd i avsikt att öka mängden fisk i
vattendraget.
Strömstad: Pågår ett Interreg projekt där man utvecklar så kallade
”hängande trädgårdar”, vattenbruk där flera odlingar samsas på liten
yta.
Strömstad och Tanum är arbetar tillsammans inom Samförvaltningen
Norra Bohuslän med frågan om fiske i skyddade områden.

Ny arbetsgrupp remisser andra halvåret 2020
§11
Enligt tidigare beslut har vi ett rullande system, halvårsvis, med tre
tjänstemän som korrekturläser och ger synpunkter till remisssvar och
motsvarande FK:s möten.

Beslut

Beslöts
Att utse Ronald Johansson, Anne Gunnäs och Anders Brunberg
till arbetsgrupp för förslag till remissvar och motsvarande under
andra halvåret 2020.

Vad kommunicerar vi från mötet
§12
Från detta möte bör på lämpligt sätt kommunicera uttalande om
uteblivet stilleståndsersättningar till yrkesfisket samt aktiviteten under
Västerhavsveckan.
Kommande möten
§13
14 september – Studiebesök Svea under förutsättning att båten är
tillgänglig för oss.
16 oktober – planeras möte med i HaV:s lokaler
7 december – Ännu inget planerat besök eller medverkande

Mötet avslutas

§14
Då inga övriga frågor förelåg tackade Ordförande för visat intresse och
önskade alla en trevlig sommar vilket deltagarna också önskade
ordföranden på samma sätt och därefter avslutades mötet.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande
……………………………………………………………
Jan Utbult, justerare

