Protokoll nr 5, 2020, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Fyrbodals kommunalförbund, Hotell Riverside, Uddevalla och via
Teams
2020-10-16 kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

Mötet hölls på distans från Fyrbodals Kommunalförbunds lokaler med
Anders Brunberg, Christer Hasslebäck, Uddevalla, Anna Aldegren,
Anders G Högmark, Tjörn, Anders Arnell Orust samt Krister Olsson
som närvarande.
Övrig deltog på distans, Lars Tysklind Strömstad, Elisabeth Jonsson
Tanum, Bo Gustafsson, Anne Gunnäs Lysekil, Ronny Svensson Orust,
Ronald Johansson, Jan Utbult Öckerö, Madeleine Johansson, Roland
Norlen Göteborg samt Jessica Hjerpe Olausson Västra
Götalandsregionen.
Peter Olsson, SFPO och Lillemor Lindberg Innovatum, föredrog och
svarade på frågor under §5.

Mötet öppnas

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

Val av justerare

§2
Christer Hasslebäck utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2020-09-14 var utskickat
sedan tidigare.
Beslut

Beslöts
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Beslut

Att godkänna förslaget till dagordning.

Information från Innovatum och SFPO
§5
a/ Lillemor Lindberg, Innovatum berättade om nuläget med ansökan
och det kommande arbetet, ”Samverkansplattform för biomarina
näringar”. Samverkansplattformen blir en viktig regional aktör. En aktör
som är en väg in för företagare i branschen för att träffa forskare och
aktörer inom innovationsstödsystemet.
Man kommer att bland annat arbeta med värdehöjande restströmmar
och med pilotanläggningar.
Plattformen blir också en regional part till nationella satsningar som
ansökan ”Blå mat” representerar.
Det blir månatliga avstämningar där FK föreslås finnas med.
VGR är en viktig finansiär och projektet pågår under 2021 till 2023.
Efter frågestund tackade ordförande avslutningsvis för informationen.
b/ Peter Ronelöv Olsson, ordförande SFPO, redogjorde främst för
följande områden:
Regeringsuppdraget till Havs och Vattenmyndigheten, HaV, om förbud
av bottentrålning i skyddade områden. Sverige har ett relativt
skonsamt fiske och med selektiva trålar. Förslaget från HaV är bra
men exakt vilken geografi som avses är inte helt lättolkat.
Peter berättade också om kustkvoten på sill som inte fiskas upp. Det
finns olika anledningar till detta och ett av dem är regelverket som inte
direkt underlättar för nya fiskare att etablera sig.
HaV har enligt Peter gjort ett bra utredningsarbete på
Regeringsuppdraget att utforma nya regler för det demersala fisket.
Även till Peter ställdes ett antal frågor som besvarades varvid ordf
tackade så mycket för informationen.

Redovisning av ekonomin
§6
Krister redogjorde för ekonomin till och med 30 sept 2020. Prognosen
till 31 dec är ett överskott. Ledningsgruppen uttalar behovet att göra en
film som visar goda exempel på fiske och vattenbruk.
Beslut

Beslöts
Att godkända informationen.

Uppföljning av pågående aktiviteter
§7
a/ Projekt Nätet.
Nuläget redovisades med projektet. Fyrbodals Kommunalförbund är
beredda att vara projektägare. Idag återstår beslut från VGR som
finansiär.
Beslut

Beslöts
Att godkända informationen.

b/ Projektet Sveriges Fiskekommuner.
Projektet fortsätter. Just nu arbetas med arbetsordning med
beskrivning vilka frågor som kan vara realistiska att driva inom ett
blivande nationellt nätverk.
Namnet Sveriges Fiskekommuner behöver analyseras före det blir
antaget som namn för ett blivande nationellt nätverk med tanke på vårt
eget snarlika namn.
Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen.

c/ Förslag till seminarium hösten/vintern -20/-21
Under teman ”Hur vi får tillbaka kusttorsken” har Fiskekommunerna
bjudit in organisationer till ett planeringsmöte. Tyvärr har vi ännu inte
fått svar på deltagande ifrån två myndigheter till ett datum för
planering.
Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen.

d/ Scandic Pelagic AB, Ellös, SP.
Arbete pågår med kontakter och möten med mindre antal deltagare i
syfte att samla resurser och kunskap för en lösning på företagets
utmaningar. En lösning är ett utvecklingsarbete för att öka värdet av
restströmmarna.
En inbjudan har skickats till Landsbygdsminister Jennie Nilsson att
besöka Ellös.
Beslut

Beslöts
Att fortsätta planering av ministerbesök och andra aktiviteter som
främjar Scandic Pelagic i Ellös.
Att i övrigt godkänna informationen

e/ Jordbruksverkets regeringsuppdrag om förenkling av
regelverket kring vattenbruket.
Under september skickade Jordbruksverket, SJV, sitt svar
Regeringskansliet på Regeringsuppdraget om förenkling av
regelverket kring vattenbruket.
Tyvärr kan konstateras att SJV:s svar inte är tillräckligt långtgående för
att nå det syfte som branschen och andra aktörer inom vattenbruket
önskade.
Beslut

Beslöts
Att göra en förfrågan till samarbetspartners, till skrivelsen till
Regeringskansliet i somras, om fler påtryckningar.
Att i övrigt godkänna informationen

f/ Uppföljning av HaV:s revidering av spårbarhet av sjömat
Till mötet fanns inget underlag till förslag för FK:s eventuellt agerande i
denna fråga. Sveriges regelverk för spårbarhet av fisk och skaldjur
uppfattas av många grossister och detaljhandel som alltför krånglig.
Frågan om agerande för FK:s del kvarstår till kommande möten.

Rapporter och kommande möten
§8
a/ Kommunikationsplanen
Pressinformationen från FK:s svar på första remissen till nationell
strategi för fiske och vattenbruk har blivit minst tre tidningsartiklar samt
omnämnda i Bohusläningens ledare.
b/ Rapport Leader Bohuskust och gränsbygds marina verksamhet.
Det finns en ny ansökan till kommande LAG-möte den 8 dec. Om det
blir återflöde av medel från avslutade projekt kan nya projekt beviljas
under hela 2021.
c/ Kommande EHFF program.
Kommer att vare ett onlinemöte den 23 okt. Planeringen är att
programmet ska kunna vara igång under hösten 2021.
d/ Kommande nationell strategi.
Ett fjärde dialogmöte planeras till den 24 november. En remissomgång
senare under hösten kommer att skickas ut till alla aktörer.

e/ Övriga rapporter
i/ Kompetenscenter på Öckerö invigs i november.
ii/ Forskningsstudie pågår där Sverige är en av ett antal länder
inom EU som deltar. För Sveriges del utreds vilka konsekvenser
kan komma ske om räkorna försvann för det kustnära fisket?
Studien leda till bättre underlag till beslut i framtiden vid akuta
situationer som kan tänkas uppstå. Mer info:
www.land2sea.ucd.ie

Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga rapporterna a-e till handlingarna

Nytt från kommunerna
§9
Göteborg: Beslut är på gång efter utredningen från kommunala bolaget HIGAB
angående framtiden för Fiskhamnen.
Tjörn: Flera aktörer samarbetar på Ängholmen för ett nytt fiskodlingsprojekt
med akvaponisk teknik med max 40 ton foder vilket ger lättare miljötillstånd.
Anläggningen kombineras med växthus och produktion av biokol. Beslut väntas
i November.
Ännu inget besked om varumärkesskyddet för matjesill, Klädesholmen.
Orust: Kommunen arbetar med frågorna kring Scandic Pelagic i Ellös.
Innovatum, Trollhättan, stödjer arbetet med att utveckla ett framtida maritimt
matcenter i Mollösund.
Kommunen ger personalgåva att användas till att köpa lokal mat.
Uddevalla: Kommunen stödjer Lars-Olof Axelssons arbete för att öka
biologiska mångfalden med förbättrat torskbestånd i Byfjorden.
Det planeras också att få till en ökad syresättning i Byfjorden.
Kommunen har också blivit uppvaktad angående behov i samband med den
stora planerade landbaserade laxodlingen i Sotenäs.
Lysekil: Nytt koncept för fiskhamnen! Den nya fiskhamnen blir bättre
sammankopplad med centrum.
Beslut i november förväntas av den stora ansökan till Formas “Blå mat”.
Tanum: Delarna till bryggan i Grebbestad, T-piren, kommer den 2 december.
Yrkes – och turistfiskaren Ingemar Grankvist har haft familjen Wahlgren som
kunder vilket hoppas leda till positiv marknadsföring.
Strömstad: Ett fiskodlingsprojekt planeras till Kålviks hamn.

Samförvaltning Norra Bohuslän är en bra metod för ekosystembaserat fiske.
VGR: Maritima klustret kommer att ha en nätverkskonferens v 47. Tisdag till
fredag morgon kl 08.30-09.15 varje dag. Digitalt.
Det är en bioekonomistrategi på gång på nationell nivå och Jessica är ombedd
att bidra med det marina. Ska troligen bli klart redan före jul.
Remisstiden för kommande Regionala Utvecklingsstrategin för Västra
Götalandsregionen har avslutats. Många svar har påpekat vikten av den marina
utvecklingspotentialen.
Vad kommunicerar vi från mötet
§10
Lämpligt att kommunicera från Fiskekommunera den närmaste tiden är
filmen som Tareq Tayler gör om räkfiske i Bohuslän.
Även de bristande förutsättningarna att utveckla vattenbruket.
Kommande möten
§11
7 december – Planeras för ett digitalt möte med medverkande från
HaV.

Mötet avslutas

§12
Då inga övriga frågor förelåg tackade Ordförande för visat intresse och
avslutade mötet.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande
……………………………………………………………
Christer Hasslebäck, justerare

