Protokoll nr 5, 2017, från möte med
Fiskekommunerna
Plats och tid

Fyrbodals Kommunalförbund, Hotell Riverside, den 13 oktober kl
09.00 – 12.00

Närvarande

Clas-Åke Sörkvist ordförande, Ronald Johansson, Kerstin Gadde,
Anna Aldegren, Bo Gustafsson, Tomas Larsson, Göran Hahne,
Pontus Båth, Jessica Hjerpe Olausson, Eva Ternegren, Anne
Gunnäs, Hans Friberg samt Krister Olsson och Ulla Olsson.

Mötet öppnas

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

Justerare

§2
Anne Gunnäs utsågs att justera protokollet.

Föregående protokoll

§3
Protokollet från föregående möte den 2017-11-04.

Beslut

Beslöts att lägga protokollet med godkännande till
handlingarna

Förslag till dagordning

§4
Förslag till dagordning godkändes.

Information från Hav och §5
Vattenmyndigheten, HaV Via Skype fanns Qamer Chaudhry och Karin Kataria med på
mötet och redogjorde för den kommande remissen om justeringar
av regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt
fiske som trädde i kraft den 1 januari 2017. Remissen var inte vid
mötet färdig att skicka ut komplett men i arbetsexemplaret finns
sju utarbetade förslag till justeringar av nuvarande regler. Den
största förändringen är införande av en regional kvot för
torskfisket i Östersjön. Ett annat förslag är att minsta tilldelning av
bifångst föreslås till 20 kg i stället för nuvarande 1 kg. Andra
förslag är infiskningskravet för att få behålla sin fiskelicens, regler
kring ”skorvbyten” samt justering i kriterierna kring nyetablering för
fiske.
Det ställdes ett antal frågor från ledningsgruppen till HaV som
förklarade.

Den mest diskuterande frågan som inte finns med är ändring av
reglerna inom räkfisket.
Ordförande tackade HaV för presentationen.
Uppföljningar av
Info från HaV

Beslut

§6
a/ Informationen angående kommande remiss om det demersala
fisket. Sista datum för svar är 20 november.
Efter en kort diskussion beslöts:
Att Fiskekommuneran ska avge ett svar
Att Krister ansvarar för ett första utkast via mejl till
ledningsgruppen senast 10 november.
Att Krister i samråd med ordf skickar in Ledningsgruppens
svar till HaV
b/ Regelförändringarna inom hummerfisket.
De återkopplingar som Ledningsgruppen fått hittills är försiktigt
positivt i det avseendet att det skett en minskning av antalet
hummertinor i havet. Syftet med de nya reglerna är att
hummerbeståndet ska återhämta sig. Det är ännu för tidigt att
agera för ytterligare förändringar innan det finns mer uppföljningar
och erfarenheter av årets nya regler.
c/ Krokfiskeförbudet och artikeln i GP den 2 september.
Krister rapporterade om kontakter med flera fiskeföreträdare och
med två tjänstemän på HaV. Tyvärr har inte HaV hunnit att göra
föreskrifter för respektive krokstorlek och fiske. Vid krokfiske av
torsk var men rädd för bifångst av makrill vars kvot var slut. Om
det funnits hade situationen inte uppstått med konsekvenserna av
krokfiskeförbudet vilket drabbar ett 30-tal fiskare ekonomiskt. HaV
lovar att göra föreskrifter inom närmaste tiden så att inte likartad
situation uppstår igen. Krokfiskeförbudet upphävdes den 25
september efter ny nationell tilldelning av makrill.

Redovisning ekonomin

§7
a/ Utfall per den 30 september
Det ekonomiska utfallet per den 30 september föredrogs. Utfallet
hittills pekar mot ett utfall den 31 december 2017 i enlighet med
beslutad budget.
b/ Uppföljning av beslutsläget
Hittills har fyra kommuner beslutat att bevilja fortsatt stöd i
enlighet med ansökan. Resterande kommuner har beslut på gång
i okt och november. Eventuellt något beslut i december. Ansökan
om ett treårigt projektstöd till Västra Götalandsregionen är på
gång inom kort.

Förslag till
kommunikationsplan

§8
Förra mötets utsedda arbetsgrupp (Anna, Ronald, Ronny och
Krister) redogjorde för det utskickade förslaget.
Det blev en givande diskussion kring förslaget. Mötet var överens
om analysen att en plan behövs för att tydliggöra och stärka
Fiskekommunernas roll. Dessutom att medverka till en positivare
bild av fiske och vattenbruket än vad som brukar i allmänhet
återges i media.
Att fräscha upp hemsidan som är basen i kommunikationen

Beslut

Att det är tveksamt att själva svara för instagramkonto och
facebooksida.
Att det ändå är viktigt att det finns ett arbetssätt som ”driver”
trafik till hemsidan.
Att arbetsgruppen får i uppdrag att återkomma till nästa möte
med ett reviderat förslag.
Rapport Maritima
beredningsgruppen

§9
Krister rapporterade nuläget kring prioriterade Leaderprojekt inom
maritima insatsområdet. Från föregående möte med FK har ett
nytt projekt prioriterats av Leader och det är ”Bohushummer,
förstudie” som är två företagare som ska ta reda på
förutsättningarna att odla hummer på land. Projektet har sin bas
på västra Orust.
I övrigt redogjordes för ett antal projektidéer som är på gång att bli
ansökningar. Flera av dem handlar om att vidareförädla fisk och
skaldjur.

Övriga rapporter

§10
a/ Studiebesöket från Simrishamn den 5-6 oktober på Smögen.
Det var 6 personer från Simrishamn och sammantaget 14
personer från vårt område samt nye chefen, Fredrik von Elern,
Svenskt Marintekninskt Forum (SMTF) som numera ingår i
Research Institutes of Sweden (RISE). Det blev att bra
arrangemang med studiebesök hos Wendla Fishing (Olof
Andersson, fisketurism) som bl a berättade om Leaderprojektet
om ny båt för fisketurism. Uppskattad middag Musselbaren,
Kleven, Smögen. Det som diskuterades var frågor inom Kustfiske
och fisketurism, marint skräp kopplat till fisket samt
havsplaneringen.
Det studiebesöket tar med sig är erfarenhetsutbyte, några
direktkontakter knöts direkt, ömsesidiga erfarenheter inom marina
skräpet och att informationen mellan oss ska öka.
b/ Maritima klustret.
Krister och Jessica har deltagit vid maritima klustrets möte den 10
oktober. Krister via skype. Protokollet bifogas.
c/ Studentarbete på gång
En student från GU kommer inom sin mastersuppsats att göra
intervjuer vars syfte är attityder kring lokal samförvaltning av
kustfiske.
d/ Ren och Attraktiv Kust (RAK)
Jessica rapporterade om ett möte där regionen öppnar upp för en
ändring av förutsättningarna för RAK som idag samordnar
strandstädningen. Inom närmaste tiden behöver det beslutas om
framtiden hur strandstädningen organiseras. Idag är RAK en del
av Västkuststiftelsen vars huvudman är miljöförvaltningen inom
Västra Götalandsregionen vilket inte är helt optimalt.

Nytt från kommunerna

§11
Orust. Pågår fortsatta samtal och utredningar kring Kajfrågan på
Ellös.

Öckerö. En av branschens absolut duktigaste trålutvecklare, även
internationellt, Stig-Rune Yngvesson har gått ur tiden.
Tanum. Landsbygdsministern med ansvar för fiske och
vattenbruksfrågor har besökt Tanum och bl a företaget Catchalot.
Tjörn. Frågor kring kajplatser pågår.
Strömstad. Tjärnömässan arrangeras för första gången, 27
oktober, där Tjärnö marinbiologiska station har en central roll. En
mängd intressanta aktiviteter under dagen.
Sotenäs. Beredningsindustrins verksamhet går bra liksom de
många spännande utvecklingsprojekten som är knutna till Sotenäs
symbioscenter.
Göteborg. Kommunal policyn för fiske är nu godkänd
Regionen. Deltar i projekt med att ta fram hållbare foder till
fiskodlingar.
Lysekil. Ingår i ett nationellt råd för vattenbruk. Det finns nu ett
miljötillstånd för företaget Vegafish för sin försöksanläggning för
jätteräkor. De naturliga musselbeståndet har minskat på senare år
i våra vatten. Det sker nu en ”forskning” på orsakerna. Detta är
oroväckande på flera sätt och bl a så får musselodlarna problem
med ”settlingen” (nya musslor på sina odlingsband).
Avslutningsvis redogjorde Anne för problemet med
tillståndsgivningen av vattenbruk på land. Även myndigheterna är
osäkra på vad och hur flödet av vatten och eventuella föroreningar
ska mätas. Framkom önskemål att en fördjupning/tydliggörande
av problemställningarna kan ske på nästa möte.
Övriga frågor
Beslut

§12
att Krister och Anders O deltar på Öresundskonferensen den
16-17 november
Att en kustfiskare tillfrågas och i så fall betalar FK resa och
en övernattning

Kommande möten

§13
a/ Nästa möte är den 24 november på Sotenäs symbioscenter.
b/ Utskickade förslag till möten för 2018 var följande måndagar
12 febr, 14 april, 11 juni
27 augusti, 15 oktober, 3 december

Beslut

Beslöts
att godkänna förslaget till mötesdagar under 2018
att kallelse sker med outlook

Mötet avslutas

§14
Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Underskrifter

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Clas-Åke Sörkvist, ordförande
……………………………………………………………
Anne Gunnäs, justerare

