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Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra 
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig 
utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. 
Fiskekommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som 
byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete. 
 
Fiskekommunerna har tagit del av remitterat materialet, förslag, bilagor och övriga 
underlag på VGRs web.  
 
Övergripande och detaljerade svar på materialet ryms i nedanstående svar på de frågor 
som VGR formulerat i missivet. 
 

Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 

Strategin är utformad på mycket övergripande och generell nivå och saknar helt 
detaljerad beskrivning på hur vision eller mål ska realiseras i praktiken. Det kan uppfattas 
som både klokt eller omvänt okunnigt eller för försiktigt. Det blir bara relevant om den 
som läser strategin kan se att även om det inte är skrivet i detalj kan omfatta ett specifikt 
område, näring eller process. 
 
Fiskekommunernas känner viss oro eftersom de blå näringarna eller det faktum att den 
rika tillgången på vatten, vattenvägar och vattennäringar i princip saknas i förslaget. Detta 
är ju en av Västra Götalandsregionens viktigaste styrkor och del av den västsvenska 
identiteten och signum. 
I den tidigare strategin (Västra Götaland 2020) lyftes marin miljö och maritima 
näringar som ett av fem styrkeområden för regionen. Fiskekommunerna vill inte att 
detta tappas bort i den kommande strategin. Förslagsvis uppdateras kartan med närvaro 
av hav och stora sjöar i regionen. Kopplingen hav/sjö – land och stad är ju Västra 
Götalandsregionens speciella styrka och därför tror Fiskekommunerna att det alltjämt 
bör lyftas i vissa avsnitt av en regional strategi. 
 
Fiskekommunerna tycker det är positivt att strategin tydligt kopplas helt till Agenda 2030 
med FNs 17 globala hållbarhetsmål. Det stärker dess relevans och det är bra med den 



parallellt genomförda fördjupade hållbarhetsbedömningen. Fiskekommunerna tror dock 
att regionala starka processer inom t ex mål 14 (hav och marina resurser) särskilt bidrar 
lite extra i Västra Götaland. 

 

Fiskekommunerna saknar i förslaget en koppling eller hänvisning till nationella 

strategier som skall samverka med regionala processer. Fiske och vattenbruk ingår 

exempelvis i Sveriges Livsmedelsstrategi. Graden av nationell (och regional) självförsörjning 

har i spåren av pandemin kommit i nytt fokus. Ett hållbart samhälle behöver en stark 

livsmedelskedja och de blåa näringarna har stor utvecklingspotential. Rätt utvecklat kan 

näringarna komma med viktiga bidrag också i cirkulära flöden (i vatten och mellan land och 

vatten). 
 

Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 

omställning till ett hållbart samhälle? 

 

Fiskekommunerna ser formuleringen mer som en vision än mål.  

 

Mål och delmål bör vara formulerade så de kan följas upp.  

 

Inom just vårt kompetensområde – främjande av de blå näringarna finner vi många 

exempel på att vi redan idag är föredöme och igång med omställning till hållbart 

samhälle och mer cirkulär ekonomi. Tyvärr finns det många hinder på väg till målet. 

Fiske och vattenbruk är ett bra exempel på att vi måste arbeta mera tillsammans! 

 

Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för 

gemensamma insatser framåt? 

 

I ljuset av de utmaningar som effekterna av Covid-19 / pandemin också bidragit med 

tror Fiskekommunerna att prioriteringarna är helt rätt. Utmaningarna har samtidigt på 

vissa sätt också förstärkts av effekterna av pandemin. 

 

Under förutsättning att den utveckling inom ”blå näringarna” (fiske, vattenbruk, 

vattenbaserad energi, vattenburna fossilfria transporter, andra maritima innovationer 

och verksamhet) tolkas in i relevanta delar, fångar urvalet viktigaste delar för insatser 

framåt. Lika viktigt som det är att få fram nya innovationer är att fånga upp de 

verksamheter som redan är igång, både nyligen startade såsom omställning inom 

gamla näringar. Inom fiske och vattenbruk samt förädlingsindustrin finns stor 

potential till hållbara lösningar och cirkulär ekonomi.  

 

Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 

gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 

 

Ja. 

 

Fiskekommunernas arbete/samverkan bidrar direkt till en av de fyra kraftsamlingarna 

(cirkulär ekonomi) samt ser att vårt arbete delvis direkt av två andra (digitalisering 

och elektrifiering).  

 

En kommentar till den fjärde kraftsamlingen (fullföljda studier) ser vi att det indirekt 



berör vårt område över tid. Det behövs ju t ex utbildade fiskare, vattenbrukare och 

utbildad personal i näringen nu och i framtiden.  

 

Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins 

genomförande? 

 

Som Fiskekommunerna tolkar dessa är de väldigt bra.  

 

Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av 

strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation 

bidra? 

 

Fiskekommunerna samarbetar redan idag med våra nio kommuner, Regionen, 

akademin samt näringarna inom fiske och vattenbruk. Detta samarbete vill vi 

bibehålla och utveckla i samverkan med strategin.  

De brister vi idag ibland ser är tätare och tydligare samverkan med de länsvisa och 

nationella sektorsmyndigheter som kopplar till fiske och vattenbrukets näringar 

(Länsstyrelse, Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och 

Livsmedelsverket). Vi påtalar regelbundet behovet av förbättringar på detta område. 

Exempel på detta är utveckling av regelverk (lagar, förordningar, författningar) till 

styrning av resurser (prioritering och fördelning vid t ex bidrag, stöd, satsningar), 

information och kunskapsspridning. 
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