Verksamhetsberättelse
2019-01-01—2019-12-31
Nätverket Fiskekommunerna, FK, har under 2019 verkat i enlighet med syftet som finns i beslutet
i projekt som medfinansieras 2018-2020 av de nio medverkande kommunerna samt
Regionutvecklingsnämnden inom Västra Götalandsregionen, VGR: ”Att vara en
påverkansorganisation som främjar yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk med angränsande
näringar.”
Sammanfattning
Fiskekommunerna, FK, bedriver ett värdefullt påverkansarbete utifrån kommunalt perspektiv
för att främja fiske och vattenbruk. En gemensam påverkan blir starkare tillsammans än vad
den enskilde kommunen kan åstadkomma.
Nätverket FK innebär ett starkt stöd och resurs för kommunerna att ha en hög kompetens
inom fiske och vattenbruk. FK ger också tillträde och kontakt med Riksdagsledamöter,
myndigheter som Havs och Vattenmyndigheten med dess GD samt tjänstemän inom olika
förvaltningar regionalt såväl nationellt.
FK är en etablerad remissinstans främst till Havs och Vattenmyndigheten men även andra
myndigheter hanterar frågor inom FK:s område som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen med
flera. Under 2019 har detta skett vid åtta tillfällen inklusive ett uttalande om
kameraövervakning ombord på fiskebåtar.
FK var medarrangör (Maritima Klustret, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket) vid
seminarium ”Sjömat för framtiden – värden i yrkesfiske och innovation inom marin
livsmedelssektor” den 6 december i Göteborg. Lokalen var fullsatt och FK kunde på olika sätt
sprida nätverkets syfte.
FK har också påbörjat ett arbete att förbättra bilden av fiske och vattenbruk genom artiklar på
goda och hållbara exempel vilket det finns stöd för i nationella yrkesfiskestrategin. Sex artiklar
finns samlade under www.fiskekommunerna.nu
Under året har FK deltagit i möten hos Jordbruksverket inför den nya Havs - och
Fiskeriprogrammet från 2021, deltagit i första dialogmöte i Stockholm inför nya gemensamma
nationella strategin för fiske och vattenbruk samt fortsatt varit en regional partner till Marint
center i Simrishamn som verkar för en mer nationell samverkan mellan kommuner/regioner i
syfte att den kommunala rollen ska få en ännu starkare röst i vissa gemensamma frågor inte
minst för det kustnära fisket.
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Arbete i ledningsgruppen
Fiskekommunernas ledningsgrupp, LG, har under 2019 haft sex möten. Samtliga protokoll från
ledningsgruppens möten publiceras på www.fiskekommunerna.nu.
Under gångna året har FK utsett arbetsgrupper som varit verksamma för att förbereda uppgifter inklusive
remissvar inför möten med LG.
Sammansättning och administration
Ledningsgruppens sammansättning (en politiker och en tjänsteman/organisation) under verksamhetsåret
har varit från Strömstad Lars Tysklind och Hans Friberg, Tanum Liselotte Fröjd och Elisabeth Jonsson,
Sotenäs Göran Hahne och Tomas Larsson, Lysekil Bo Gustafsson och Anne Gunnäs, Tjörn Anders G
Högmark och Anna Aldegren, Orust, Anders Arnell och Ronny Svensson, Uddevalla Christer Hasslebäck
och Anders Brunberg, Öckerö Jan Utbult och Ronald Johansson, Göteborg Roland Norlen och Per
Österström.
Från Västra Götalandsregionen, VGR, Carin Ramneskär och Jessica Hjerpe Olausson.
Ordförande under året har varit Anders G Högmark med Lars Tysklind som vice ordförande.
LG:s ledamöter har ett brett kontaktnät till andra organisationer som påverkar målgruppen för FK:s syfte.
Ett exempel på detta att det vid varje LG möte sker en avrapportering från varje närvarande kommun om
aktuella aktiviteter liksom en redovisning om nuläget med maritima utvecklingsprojekt inom Leader
Bohuskust och gränsbygd.
Under hela året har Fiskekommunerna, enligt tidigare överenskommelse, haft avtal med Fyrbodals
kommunalförbund som administrerat verksamheten med ekonomihantering, arbetsgivaransvar för
koordinatortjänsten samt kontors – och möteslokaler. Anställd projektkoordinator på 25% anställning har
varit Krister Olsson. Den tidigare och mångårige koordinatorn Ulla Olsson har anlitats som konsult för
vissa frågor och uppgifter. För att genomföra delar i FK:s kommunikationsstrategi har Jonas Nordigårds
anlitats.
FK finansieras via ett treårigt projekt under åren 2018-2020. De nio kommunerna lägger vardera 20 000
kronor årligen och Västra Götalandsregionen lika mycket vilket innebär 360 000 kronor per år.
Aktiviteter under året
Ledningsgruppens möten har fortsatt fungerat som en viktig plattform för erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan deltagarna i ledningsgruppen. Inbjudna gäster har kompletterat
kunskapsöverföringen. Medverkande under året har varit: Hav och Vattenmyndigheten i samband med
att FK hade sitt möte med Ledningsgruppen, SLU, Innovatör i avsikt att hitta nya logistiklösningar för
yrkesfisket, Forskare vid Tjärnö Marinbiologiska station i samband med Ledningsgruppens möte.
Tre möten har förlagts till andra platser än Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla.
Tjärnö marinbiologiska station, Strömstads stadshus med efterföljande båttur i Kosterfjorden för att ta del
av räkfisket i marina Nationalparken samt i HaV:s lokaler i Göteborg.
Projektkoordinatorn har deltagit i arbetsgrupp inom Maritima klustret i Västsverige samt deltagit på
möten med Samförvaltningen Norra Bohuslän. Dessutom deltagit vid Östersjökonferensen i Simrishamn
den 21-22 nov 2019 och vid Yrkesfiskekonferensen i Karlstad.
FK:s ordförande medverkade vid invigningen av Västerhavsveckan i Stenungsund den 3 augusti.
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FK har fortsatt uppdaterat hemsida Facebook i avsikt att föra ut FK:s aktiviteter.
Remissvar och andra yttranden
Fiskekommunerna är remissinstans till Hav och andra myndigheter. FK har avgivit åtta remissvar, yttrande
eller uttalande under året enligt nedan:
Remiss från HaV, Dnr 2309–2018: Samråd inför remiss om det pelagiska systemet år 2020 (FK:s yttrande
2019-04-30)
Länsstyrelsen Västra Götalands län Dnr: 511-46429-2018: Strategi för skydd och förvaltning av marina
miljöer och arter i Västerhavet (FK:s yttrande 2019-04-30)
Remiss från HaV Dnr:666-19: Yttrande om förslag till havsplaner - (FK:s yttrande 2019-06-11)
Remiss från Göteborgsregionen HaV Dnr: Dnr 2016-00181.10: Förslag till fördjupad strukturbild för
kustzonen (FK:s yttrande 2019-06-11)
Remiss från HaV Dnr 2244–18: Översyn av områden av riksintresse för yrkesfisket, MB 3 kap. 5§ (FK:s
svar 2019-09-13)
Remiss från HaV: Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter. (FK:s
yttrande 2019-09-13)
Remiss från HaV Dnr 4022–2019: Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket (FK:s
svar 2019-12-20)
Uttalande ang regeringens planer på övervakningskameror på fiskebåtar (FK:s uttalande 2019-07-19)
Ekonomisk redovisning
Under hela 2019 har Fiskekommunernas verksamhet finansierats av projektmedel. Det har varit med
360 000 kronor totalt varav 180 000 kronor från VGR och resterande 180 000 kronor med 20 000 från
vardera nio kommuner.
Samma finansiering gäller även för 2020.
Utfallet av kostnaderna har under året följt budget med enbart mindre avvikelser. Ett mindre överskott
förs över till 2020 års verksamhet inom pågående projekt.
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