Protokoll nr 3, 2017, från möte med
Fiskekommunerna
Plats och tid

Fyrbodals Kommunalförbund, Hotell Riverside den 29 maj kl
09.00 – 12.00

Närvarande

Clas-Åke Sörkvist ordförande, Anders G Högmark, Anders
Olsson, t o m kl 11.30, Ronny Svensson, Ronald Johansson, Arne
Lernhag, Evy Gahnström t o m 11.50, Kerstin Gadde, Anna
Aldegren, Eva Ternegren samt Krister Olsson.

Övriga deltagande

Under § 5 deltog Terje Selnes, Hav och Vattenmyndigheten, HaV.

Mötet öppnas

§1
Clas-Åke Sörkvist hälsade alla närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

Justerare

§2
Anders G Högmark utsågs att justera protokollet.

Föregående protokoll

§3
Protokollet från föregående möte den 2017-04-24 är justerat och
utsänt till ledningsgruppen.

Beslut

Beslöts att lägga protokollet med godkännande till
handlingarna

Förslag till dagordning

§4
Förslag till dagordning godkändes.

Information om
Havsplaneringen

§5
Terje föredrog bakgrund, nuläge och tidsplanen med utarbetandet
av havsplanen. Den är ett statligt uppdrag till HaV utifrån ett EUdirektiv.
Havsplaneringen är ett komplext material med många inblandade
parter och där intressekonflikter förekommer. Det finns en
geografisk överlappning mellan kommunernas Blå ÖP och
havsplaneringen.

Uppföljning Havsplanen

§6
Ledningsgruppen skickade med följande önskemål till Terje och
HaV:
 Viktigt att HaV involverar kommunerna i utarbetandet av
havsplanen i större utsträckning än vad som redovisades.
 Att uppföljning/justering sker betydligt snabbare än åtta år,
efter tre år?
 Att fiskets organisationer får komma till tals liksom att
turism/fritidsfiskets förutsättningar tillgodoses där ”Enat
Bohuslän” och Turistrådet Västsverige är lämpliga
partners.

Redovisning ekonomi

§7
Krister föredrog ekonomin för Fiskekommunerna.
a/ Redovisning finns fram till 30 april 2017 och utfallet är positivt,
både resultatmässigt såväl som likviditetsmässigt.
b/ Uppföljning av förfrågan har sänts till kommunerna om att få
överföra det gamla projektets överskott till innevarande.
Kommunerna har tagit beslut och samtycker till överflyttning av
pengarna, 10 861 kronor, till innevarande projekt.

Beslut

att godkänna rapporten

Framtida FK

§8
Arbetsgruppens förslag till skrivelse bearbetades. Redaktionella
ändringar och förtydligande.
att ansöka hos kommunerna med 20 000:- per år till
Fiskekommunerna
att i samma ansökan ange avsiktsförklaring för 2019 och 2020
med samma årliga belopp
att likartad ansökan görs till VGR med 180 000 kr per år.

Beslut

Uppföljning av
tidigare frågor

§9
a/ Den tillfrågade Peter Ronelöv Olsson har tackat ja till att
representera fisket i arbetet med ”Mellankommunal
kustzonplanering”
b/ Angående närmare samarbete mellan FK och Maritima klustret
beslöts:
Att samverka med Maritima klustret när det stärker FK:s syfte
Att projektkoordinatorn för FK ingår i Maritima klustrets
delområde ”Havsförvaltning”
c/ Angående studiebesök och utbyte med Simrishamns kommun
och deras Maritimt Centrum, beslöts:.
Att delta, i första hand Krister och Anders Olsson vid
eventuell gemensam uppvaktning hos Jordbruksverket och
deras tjänstemän för främjande frågor inom fiske och
vattenbruk.
Att förbereda ett studiebesök från Simrishamn till FK
preliminärt sen augusti eller september
d/ Angående FK:s 20 års jubileum i höst, beslöts:

att projektkoordinatorn, Ronny och Anna är arbetsgrupp som
tar fram infomaterial om FK som presentationer, rollups och
flyers att användas av respektive kommun vid evenemang
under kommande sensommar och höst.
att det finns ett ekonomiskt utrymme i storleksordning 30 000
kr.
e/ Marina strandskräpet och FK:s roll. Beslöts:
Att agera när det påverkar fiske och vattenbruket och att det
då sker i samverkan med Ren och Attraktiv Kust, RAK, eller
eventuellt andra relevanta organisationer.
Att projektkoordinatorn kontaktar HaV för att påverka/stödja
det internationella arbetet för minskad nedskräpning.
f/ Studiebesök från Miljö och Jordbruksutskottet. Beslöts:
Att Anders O fortsätter kontakterna och första planering för
ett besök till marina nationalparken till någon måndag i höst

Uppföljning nya
regelsystem

§10
Krister redogjorde för de synpunkter som kommit till känna från
fiskare och tjänstemän från HaV när det gäller reaktioner utfall
från nya regelsystemet inom det demersala fisket.
 Uppdelningen av räkfisket önskas förändras av några
fiskare som uppvaktar HaV.
 Några önskar att Kustjournalen förändras så att
granskningen underlättas
 Gruppen garnfiskare (9st) fick inte igenom hos HaV
sitt egna förslag till frivillig uppdelning inom sig
 Fiskare som fått tilldelning inom det demersala fisket
får inte fiska på kustkvoten vilket kan minska
kustfiskares möjligheter att få en fungerande ekonomi
 Den allra minsta tilldelningen av fisk för bifångster
(skaldjursfiskare) avses att justeras något uppåt enligt
HaV
 Ett mindre antal fiskare, ca 5, utreds av HaV för att
kunna få en annan torsktilldelning
 HaV utreder också Landningsskyldigheten skall
införas för torsk bland burfiskare under 2018
 Utifrån en internationell konferens inom fisket har det
framkommit ökat motstånd mot
Landningsskyldigheten
 I övrigt så förbereder sig HaV en remissomgång,
troligen i september, för vissa justeringar i regelverket
för det demersala fisket.

Beslöts att godkänna och lägga information till handlingarna
Rapport från Maritima
§11
beredningsgrupp Leader Krister informerade mycket kort om nuläget med
projektansökningar inom det maritima insatsområdet hos Leader
Bohuskust och gränsbygd. I nuläget har 48% av budgeten inom
Havs – och fiskerifonden prioriterats av LAG/styrelsen.

.
Nytt från kommunerna

Övriga frågor

§12
Orust. Kommunen hanterar just nu frågan om förbättringar av
brygga i Ellös i avsikt att förbättra för företaget Sweden Pelagic.
Öckerö. Det sker en spännande teknikutveckling med eldrift för
personfärja.
Kommunen befinner sig i förhandlingar om att sälja en kommunal
hamn.
Göteborg. Det nya näringslivsprogrammet kommer att arbeta in
fiske och maritima näringar i detta uppdaterade program.
Tanum. Havskräftans dag har firats i Fjällbacka som var mycket
välbesökt.
Uddevalla. Man har fått pengar till strandstädning.
Tjörn. Tjörnfiskare har hamnat i ett dilemma då man fått bifall från
Havs och fiskerifonden, Jordbruksverket, men beslutet kräver
också en medfinansiering från kommunen eller ”annan offentlig
medfinansiering” som ska betalas i förskott.
Sillens dag firas på Klädesholmen den 6 juni.
§13
Inga övriga frågor

Nästa möte

§14
Nästa möte är 4 september på Klädesholmen, Tjörn med
avslutande studiebesök på Klädesholmen Seafood. Mötet är
mellan kl 09:00 och avslutas kl 14:30, OBS sluttiden!

Mötet avslutas

§15
Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Underskrifter

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Clas-Åke Sörkvist, ordförande
……………………………………………………………
Anders H Högmark, justerare

