Protokoll nr 6, 2020, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Genomfördes helt på distans via Teams
2020-12-07 kl. 08.30 – 12.00

Närvarande:

Lars Tysklind Strömstad, Elisabeth Jonsson, Liselotte Fröjd (från kl
10.00) Tanum, Micael Gustafsson, Göran Hahne Sotenäs, Anne
Gunnäs, Bo Gustafsson, Lysekil, Christer Hasslebäck Uddevalla,
Ronny Svensson (lämnade kl 11.30), Anders Arnell Orust, Anna
Aldegren, Anders G Högmark Tjörn, Ronald Johansson, Jan Utbult
Öckerö, Madeleine Johansson, Roland Norlen Göteborg, Jessica
Hjerpe Olausson, Carin Ramneskär Västra Götalandsregionen, samt
Krister Olsson.
Jakob Granit, Patrik Persson, Ingemar Andersson, Anders Bogelius
från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV under §5, Tomas Larsson
under §6, Ragnhild Selstam och Tomas Börgesson från Leader
Bohuskust och gränsbygd samt Leader Södra Bohuslän under §7.

Mötet öppnas

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

Val av justerare

§2
Anders Arnell utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2020-10-16.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Beslut

Att godkänna förslaget till dagordning.

Information från HaV
§5
Fiskekommunerna, FK, hade i förväg skickat sex frågor till HaV inför
mötet. Följande en sammanfattning av föredrag och svar på frågor
under mötet.
Jakob Granit inledde med att berätta om HaV:s uppdrag samt viktiga
frågor närmaste åren. Det är fem delmål som ingår i
verksamhetsstrategin för åren 2021-2023. Därutöver fortsätter
digitaliseringen. Samverkan sker med ett antal andra myndigheter.
HaV arbetar också genom beredningsgrupper med fiskets
organisationer, Länsstyrelser och andra myndigheter.
Säljakt med licens ansvaras av Naturvårdsverket.
Övergripande syfte är att verka för fungerande ekosystem.
Det viktigaste verktyget för HaV är att beställa rätt kunskap samt
fiskeregleringen.
På en fråga var svaret att det är önskvärt med en kartläggning av var
respektive beslut sker hos vilken myndighet.
Ingemar Andersson redogjorde för situationen för förekomsten av
ålgräs i Västsverige. En kartering har skett mellan 1960 och 2016 och
visar att det idag finns betydligt mer av bryggor som ger skuggning
vilket är negativt för ålgräset. Det pågår projekt, restaureringsåtgärder
som för 2021 ska ge två nya hektar med ålgräs. HaV och
Länsstyrelsen bidrar med kunskap medan Naturvårdsverket beslutar.
Patrik Persson nämnde inledningsvis, att frågan om HaV:s
deltagande i planering av seminarium om åtgärder för utveckling av
torskbeståndet i Bohusläns inre fjordar, att FK inom kort kommer att få
besked från HaV.
Patrik redogjorde för nyttjandegraden (som är generellt låg) av
demersala kvoter samt kustkvoten för sill. För det senare kan
svårigheter att få lönsamhet i relation till skaldjursfisket vara det som
kan vara orsak till den förhållandevisa låga nyttjandegraden.
Anders Bogelius avslutade med att berätta om HaV:s arbete med
spårbarhetssystemet. Det svenska systemet har fått kritik för att det är
krångligt. Men HaV arbetar kontinuerligt med förenklingar. Det som bl
a är stora utmaningar att hantera är digitaliseringen och gränshandeln.
Efter föredragningar och ett antal frågor tackade ordförande
avslutningsvis att FK har fått denna möjlighet till möte med HaV och
hoppas på ett likartat möte hösten 2021.

Information landbaserad laxodling, Sotenäs
§6
Tomas Larsson, Sotenäs, informerade om nuläget angående den stora
planerade landbaserade laxodlingen i Sotenäs. Informationen utgick
från PP-presentation som finns på FK:s hemsida.
Idag finns ett betydligt bättre nationellt stöd och intresse till denna
planering till en storskalig industri. Landbaserade fiskodlingar är en
expansiv bransch i världen i dag.
Det finns stora utmaningar för fiskodlingen i Sotenäs som vägar,
finansiering och bostäder.
Ordförande tackade Tomas för informationen och önskade framgång i
projektet.
Framtida Leader 2023-2027
§7
Vice ordf Ragnhild Selstam och ordf Tomas Börgesson från Leader
Bohuskust och gränsbygd samt Leader Södra Bohuslän berättade om
ett inledande samarbete mellan de två Leaderområdena. De har för
avsikt att göra en gemensam ansökan (senast 15 okt 2021) till
Jordbruksverket för att bilda ett Leaderområde för alla
Bohuskommuner (inklusive Södra Skärgården Göteborg) som
planeras starta tidigt 2023.
En förutsättning är att kommunerna önskar medverkar. En kort
information kommer att skickas till respektive kommun inom kort och
senare under 2021 önskas kunna ge en information till respektive
kommun och också vilken medfinansiering från respektive kommun
som föreslås/förutsätts.
Ordförande tackade för informationen och utgår från att det blir
fortsatta återkopplingar till FK om hur arbetet fortskrider.
Redovisning av ekonomin
§8
Krister redogjorde för ekonomin till och med 30 november 2020.
Prognosen till 31 dec är ett överskott på drygt 100 000 kr. Det finns nu
en offert på film på drygt 70 000 kr (företaget Bossanova) som visar
goda exempel på fiske och vattenbruk.
Beslut

Beslöts
Att tillstyrka offerten för film.
Att i övrigt godkänna informationen.

Uppföljning av pågående aktiviteter
§9
a/ Projekt Nätet.
Efter möten med berörda aktörer till det tänkta projektet har ansökan
dragits tillbaka. Skälen till detta har redogjorts i handlingarna inför
mötet.
Beslut

Beslöts
Att godkända informationen.
b/ Projektet Sveriges Fiskekommuner.
Projektet fortsätter. Många Regioner i Sverige har också bildat ett
nätverk för fiske. Projektet är adjungerat till regionernas nätverk genom
Vesa Tjernij, Simrishamn.

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen.
c/ Förslag till seminarium hösten/vintern -20/-21
Fortsatt inget konkret besked från HaV och SLU till datum för
planeringsmöte inför ett seminarium på temat ”Hur vi får tillbaka torsk i
våra inre fjordar i Bohuslän?”
Från annan aktör finns besked till ett första möte under tidig vår -21.

Beslut

Beslöts
Att inför ett kommande seminarium behöver FK arbeta fram en
gemensam hållning till vad vi vill se för möjliga åtgärder.
Att godkänna informationen.

d/ Scandic Pelagic AB, Ellös, SP.
FK bjöd in och genomförde ett uppföljningsmöte, från tidig höst med
presidiet till Regionala Utvecklingsnämnden, den 27 november med
deltagare från Chalmers, SP, Orust kommun, Länsstyrelsen, VGR. Ett
värdefullt möte i positiv anda.
Därefter har möten skett med VGR-tjänstemän, VD för SP, Chalmers i
syfte att förbättra värdet av restströmmarna från SP:s verksamhet.
Inbjudan till Landsbygdsministern och det planerade besöket till
Bohuslän har skjutits upp pga Covid 19.
Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen.

e/ Jordbruksverkets regeringsuppdrag om förenkling av
regelverket kring vattenbruket.
Det finns en otålighet och osäkerhet kring vad som nu händer kring
arbetet med förenkling av regelverket kring vattenbruket.
FK behöver vara aktiv till att det blir positiva förändringar.
Nätverket som skickade tjänsteskrivelse i somras samt berörda
Rikspolitiker behöver kontaktas.
Beslut

Beslöts
Att utse en arbetsgrupp, Lars, Roland, Anne och Krister som
arbetar vidare med frågan.
Att i övrigt godkänna informationen

f/ Innovatum och Biomarin samverkansplattform
Jordbruksverkets del i finansieringen av nya samverkansplattformen
har avslagits pga medelsbrist vid beslutsomgången nyligen. Innovatum
letar nu andra finansieringsmöjligheter under våren 2021.
Om det treåriga projektet godkänns kommer Krister att ingå i en
projektgrupp som finansieras av samverkansplattformen.
Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen.

g/ Möte med Producentorganisationen för pelagikerna, SPF PO
SPF PO har inbjudit till distansmöte med FK (Krister deltog) och Lst i O
och N län.
Syftet är att öka förståelsen för pelagiskt fiske.
SPF PO har inbjudit nytt möte 14 dec. SPF PO har tackat ja till att
komma till FK:s kommande möte och berätta om sin verksamhet och
utmaningar.
Beslut

Beslöts
Att godkänna informationen.

h/ Uppföljning spårbarhet sjömat
Fanns vid mötet inget mer underlag till förslag att agera för förenkling
av nuvarande regler för spårbarhet av fisk.

Förfrågan från SFPO, medfinansiering
§10
Sveriges Fiskares Produktions Organisation, SFPO, har frågat FK om en
eventuell medfinansiering till ett projekt som SFPO söker hos
Jordbruksverket. Projektets avsikt är att som en viktig aktör till HaV arbeta
fram konkreta regler till de kommande nya förutsättningar (när det blir
beslutat av Regeringen) till det demersala fisket.
Projektet behöver annan offentlig medfinansiering på 22% vilket SFPO
ännu inte har fått fram.
I diskussionen tydliggörs att FK inte är någon bidragsgivande nätverk och
inte har några medel för detta.
FK kan ha rollen att hitta ingångar till respektive kommun.
Beslut

Beslöts
Att avslå begäran om medfinansiering.

Rapporter och kommande aktiviteter
§11
a/ Uppföljning av Nationell strategi med handlingsplaner
i/ Anders G och Krister deltog i 4:e dialogmötet den 24 november
ii/ Remissvar från FK har skickats den 2 dec till Jordbruksverket
iii/ Förslag till pressinformation presenterades.

b/ Västerhavsveckan planeras för fortsättning 2021.
Nästa planeringsmöte blir onsdag den 20 januari kl. 9-12.

Beslut

Beslöts
Att godkänna förslaget till pressinformation för utskick till media
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Nytt från kommunerna
§12
På grund av tidsbrist bordlades denna punkt som återkommer på nästa möte
men tidigare på dagordningen.

Val av ordf och vice ordf för 2021
§13
Ordförande Lars lämnar mötet och återkom till nästa punkt på dagordningen.
Nuvarande vice har tackat nej till ordförandeskapet under 2021.
Nästa person i geografisk turordning har tackat nej till att bli ordförande.
Nuvarande vice och ordf står till förfogande under 2021.
Beslut

Beslöts
Att enhälligt att utse Lars Tysklind till ordförande under 2021
Att utse Roland Norlen till vice ordf under 2021
Att under våren 2021 diskutera formerna för hur nätverket utser
ordförandeskapen kommande år.

Ny arbetsgrupp för remisser under första halvåret -21
§14
Varje halvår utses en grupp på tre tjänstepersoner från Ledningsgruppen för
att förbereda svar till remisser och andra motsvarande underlag. Gruppen ska
representera södra, mellersta och norra delen av FK:s område.
Beslut

Beslöts
Att utse Ronny Svensson, Micael Gustavsson och Madeleine
Johansson/ arbetsgrupp för förslag till remissvar och motsvarande
under första halvåret 2021.

Mötesdagar 2021
§15
Planeras för 6 möten även under 2021 och på fredagar. Vid första mötet
föreslås att representanter från SFP PO deltar.
Folkhälsomyndigheten rekommendationer följer vi genom att ha distansmöten.
Möten på distans börjar kl 08.30. När det ges möjligheter kommer möten att
ske i samband med studiebesök. Något eller ett par möten får gärna vara
heldagar vilket beslutas senare.
Beslut

Beslöts
Att FK träffas följande tillfällen under 2021:
5 februari, 16 april, 11 juni, 10 september, 22 oktober, 10 december

Vad kommunicerar vi från mötet
§16
Pressinformationen från remissvaret till Nationell strategi skickas ut till
media.

Mötet avslutas

§17
Då inga övriga frågor förelåg tackade Ordförande för visat intresse och
avslutade mötet. I samband med detta önskades alla en God Jul och
Gott Nytt År. Vice ordförande önskade detsamma till Ordföranden.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande
……………………………………………………………
Anders Arnell, justerare

